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REALIZAÇÃO DE AULAS EXPERIMENTAIS INTERDISCIPLINARES EM UMA ESCOLA 
PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ 

 
Albano Oliveira Nunes1 

 
RESUMO: Uma das principais discussões no ensino de ciências, em particular no ensino 
física, é tornar esse conhecimento mais significativo na educação básica o que envolve 
de forma direta o ensino médio. Neste sentido, a utilização de experimentos nas aulas 
de Física bem com o trabalho interdisciplinar com artes e matemática, podem 
constitui-se ferramentas importantes no processo de aprendizagem dos educandos, a 
medida que pode agregar elementos de aprendizagem significativa pois atenua os 
possíveis excessos teóricos tornando as atividades de ensino menos abstratas. Este 
trabalho discorre sobre aspectos inerentes a realização de atividades experimentais, 
especialmente em Física, em colaboração com o responsável pela disciplina de 
artes/música, no contexto de uma escola pública de educação profissional do estado 
do Ceará, instituição que oferta, em tempo integral, quatro cursos de formação técnica 
em nível médio. O objetivo desta pesquisa foi analisar o reflexo obtido sobre a 
aprendizagem dos alunos, por meio da realização de aulas práticas e laboratoriais 
sobre a aprendizagem, e ainda em que medida essas atividades contribuem para a 
significação do conteúdo de ondas sonoras visto nos momentos de sala de aula, em 
turmas do segundo ano do ensino médio. Tendo como referenciais teóricos e 
metodológicos, apontaram na direção de se pensar sobre os princípios de uma 
aprendizagem construtivista, com destaque para Vygotsky e Piaget. O levantamento 
bibliográfico, por parte dos alunos, mostrou a interrelação entre as ondas 
sonoras/acústica, música e os fenômenos auditivos biológicos. Assim, os alunos foram 
levados a realização de atividades experimentais, com a confecção de um instrumento 
musical de baixo custo (flauta transversal de cano de PVC usado em construção). A 
parceria interdisciplinar com a disciplina de artes possibilitou o estudo das diversas 
sonoridades (naturais e mecânicas), foi feito uso do aplicativo para telefone móvel 
chamado Da Tuner Lite, que possibilita converter a frequência fundamental da nota 
musical mais próxima, indicando ainda a magnitude em decibéis e o valor da 
frequência em Hz. As atividades possibilitaram aos alunos a visualização dos padrões 
das ondas estacionárias produzidas tanto numa corda, sonoros (fechados e abertos), e 
assim, puderam também comparar as equações que descrevem as frequências das 
ondas com o comprimento, aplicando na prática os conteúdos vistos na teoria. Embora 
muitos desafios tenham surgido no decorrer do processo para levar o aluno a aula 
experimental, a motivação e o envolvimento demonstrados pelos alunos confirmam o 
potencial didático dessa modalidade de ensino.  Com a utilização dos experimentos 
para complementar a aprendizagem no processo de construção de conhecimento 
sendo uma ferramenta poderosa adaptando aos princípios do construtivismo cognitivo 
mudando a postura dos professores e alunos ao conhecimento cientifico. 
 
Palavras-Chave: Interdisciplinaridade; Ensino de Física; Ensino através de 
Experimentos. 

                                                           
1 UERN/Campus Pau dos Ferros; FVJ/Aracati; EEEP PROFA. ELSA MARIA P. C. LIMA/SEDUC-CEARÁ. Pós doutorando em Ensino 
(UERN); Doutor em Eng. de Teleinformática (UFC). Mestre em Ens. de Ciências Exatas e Naturais (UFRN); Graduado em Física 
(UERN). albanooliveirabr@yahoo.com.br. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A educação sempre deve ser considerada um tema relevante, dada a 
importância para o desenvolvimento da sociedade em seus vários aspectos. No que diz 
respeito ao ensino de ciências de um modo geral e no ensino de física de forma 
específica, onde não deve-se esquecer de mencionar sua relação muito próxima com a 
tecnologia, uma das principais discussões vem sendo como tornar esses 
conhecimentos mais significativos, sobre tudo no que diz respeito a educação básica.  

Na busca por dar significado ao ensino das ciências, a realização de práticas 
experimentais, sejam em laboratório ou em outros espaços, são vistas como uma das 
alternativas metodológicas a serem desenvolvidas visando contribuir para a melhoria 
do ensino aprendizagem do ensino das ciências, sobre tudo no que diz respeito ao 
aluno, visto que estas atividades propiciam oportunidades de trabalhar os conteúdos 
de forma mais concreta, dinâmica, complementar tornando o aprendizado mais 
significativo. 

Sabe-se que as ciências não estão entre os conhecimentos favoritos por 
aqueles que encontram-se em formação geral, entre estas cita-se a física que é uma 
das disciplinas curriculares mais temidas em todos os níveis, isto traz preocupações 
para os educadores que trabalham com estes conhecimentos. Neste sentido, o uso do 
Laboratório de Física, um ambiente experimental, constitui-se em uma oportunidade 
de trabalhar os conteúdos com o auxílio de recursos concretos, saindo das aulas 
extremamente tradicionais, cansativas e monótonas, como são vistas pela maioria dos 
alunos.  

Os desafios enfrentados nas escolas públicas são muitos, normalmente, no 
Ceará, os professores de Física tem que trabalhar a disciplina tendo uma carga horária 
com duas (2) aulas semanais por turma. No que diz respeito a possibilidade de uso dos 
ambientes diversos a sala de aula, geralmente os laboratórios de Física estão 
sucateados e sem estruturas adequadas para o professor levar o aluno ao 
conhecimento científico, isto quando existem os espaços.  

Em meio a esses e outros desafios, o professor de Física deve oportunizar ao 
aluno não somente a teoria, na maioria das vezes que já é ensinada em sala de aula, 
mas também a prática experimental inerente ao conhecimento que pode dar um 
maior significado aos conteúdos. Por isso, é evidente que as práticas experimentais é 
assunto constantemente discutidos entre os professores, sobretudo em momentos de 
planejamentos da área, e uma das questões mais preocupantes é como unir o 
conhecimento científico da física ao cotidiano. 

Neste sentido, este trabalho discute sobre aspectos relativos a realização de 
atividades experimentais, especialmente em Física. O trabalho é fruto de uma parceria 
entre os professores de física e de artes/música, o que propiciou o exercício da 
interdisciplinaridade. As ações aconteceram no contexto de uma escola pública 
estadual de educação profissional localizada no município de Aracati/CE. 

Busca-se então analisar os possíveis reflexos obtidos na aprendizagem dos 
discentes, por meio da realização de atividade experimentais (aulas práticas e 
laboratoriais), e ainda em que medida essas atividades contribuem para a significação 
do conteúdo de ondas sonoras visto nos momentos de sala de aula, em turmas do 
segundo ano do ensino médio. 
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2 O ENSINO DE CIÊNCIAS E DE FÍSICA: ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E REFLEXÕES. 
 
O Ensino de Física vem passando por mudança ao longo dos anos, isto vem 

apontando para uma necessidade dos alunos, que se os conteúdos forem trabalhados 
de forma exclusivamente teoricamente, muitos educandos vão a verão como uma 
disciplina cansativa, desmotivadora e não atrativa.  

Contudo, se houver inserção, na prática pedagógica, de novas metodologias 
como atividades experimentais de baixo custo, utilizando o laboratório como uns dos 
recursos complementar da aprendizagem isso pode fazer com que o ensino de Física 
possa ficar mais próximo da realidade do aluno e que o mesmo sinta-se atraído pela 
disciplina. A seguir discute-se o ensino de ciências e de Física. 
 
2.1 O Ensino de Ciências, alfabetização científica e o seu papel na sociedade 
 
 Quando se busca discutir o ensino de ciências, deve-se ainda analisar o seu 
papel no contexto da sociedade atual. Nesse sentido, uma questão que vem sendo 
considerada é a alfabetização científica, sendo que a maioria dos professores afirma 
que um dos objetivos da ciência estudada na escola é contribuir para que os alunos 
alcancem níveis maiores de alfabetização científica (BYBEE, 1995). 
 Mesmo cientes da importância do ensino de ciências, sabe-se que existe uma 
verdadeira crise educacional e a consequente incapacidade da escola construir com os 
discentes os conhecimentos fundamentais para que o cidadão possa ser considerado 
alfabetizado. (KRASILCHIK, 1992). 
 Desta forma, existe um entendimento da necessidade das ciências para todos, 
e não só para os profissionais das ciências, e de um conhecimento científico que se 
aproxime da produção contemporânea e consequentemente mais significativa, 
considerando sua interface com outras áreas do conhecimento, sua relevância social e 
sua produção histórica. (DELIZOICOV, ANGOTTI E PERNAMBUCO, 2002) 
 Neste sentido, o ensino de ciências que vise a alfabetização científica, deve 
envolver 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. (HURD, 1998). 

De acordo com Bizzo (2008)  
 
o ensino de ciências deve, sobretudo, proporcionar a todos os estudantes a 
oportunidade de desenvolver capacidades que neles despertem a 
inquietação diante do desconhecido, buscando explicações lógicas e 
razoáveis, amparadas em elementos tangíveis, de maneira testável. 

 
Conforme o pensamento do autor, pode-se verificar que a diversificação 

metodológica com a utilização de apoio pedagógico permite aos discentes, no seu dia 
a dia de sala de aula, trabalhar a interdisciplinaridade contextualizando assuntos 
abstratos com à possibilidade de construir, testar, levantar hipóteses em diversas 
situações. 

Assim, surgem os questionamentos expostos por Cazelli (1992) sobre o que 
seria uma sociedade cientificamente alfabetizada: seria aquela habilitada para 
desempenhar funções nas áreas relacionadas à ciência; ou uma sociedade preparada 
para adquirir visão geral e integrada do processo científico? 
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 Pode-se verificar que mesmo um dos questionamentos sendo mais geral do 
que o outro, ambos mostram, que o ensino de ciências e a consequente alfabetização 
científica mostra-se importante para o desenvolvimento da sociedade moderna 
baseada no conhecimento e na tecnologia.  

Vale ressaltar ainda, que a alfabetização científica poderá auxiliar 
significativamente, entre outros benefícios no processo de aquisição do código escrito 
(LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001), propiciando condições para que os alunos possam 
ter suas potencialidades de formação cidadã de forma ampla. 
 
2.2 O Ensino de Física: Atividades práticas e interdisciplinares 
 
 A Física, em seu estudo da natureza, possui como importante aliado a 
experimentação nos diversos espaços, sejam eles ideais ou informais. Talvez daí a 
crença de que o ensino da física deve fazer uso destes métodos, e ao longo da história 
esta foi sendo vista como ciência experimental. (ROSA e ROSA, 2003) 

A necessidade do uso de metodologias de ensino da física diferenciadas, fica 
ainda mais evidentes, quando os saberes e práticas tradicionalmente estabelecidos e 
disseminados dão sinais de esgotamento, conforme pontuam Delizoicov, Angotti e 
pernambuco (2002). Essa diversificação metodológica deve ser uma forma de 
combater um ensino da Física tradicionalmente constituído, por “aulas expositivas, 
com o uso de metodologias e técnicas pedagógicas cansativas e desinteressantes e 
resoluções de exercícios com ênfase em vestibulares e concursos”. (FEITOSA, 2012) 

Essa dinâmica de ensino que priorizava a teoria e a abstração neutralizando a 
construção do conhecimento e o aprendizado deveria ocorrer pela automatização ou 
memorização (idem), ou seja, pouco significativo para o educando.  

Nesse sentido, deve-se buscar superar as abordagens meramente expositivas e 
fazer uso dos experimentos e materiais alternativos que possibilitem ao aluno 
construir seu próprio conhecimento, através da contextualização, interdisciplinaridade, 
desenvolvendo competências e habilidades (idem) desejáveis ao cidadão integrante da 
sociedade atual.  

Conforme já exposto, os espaços laboratoriais, quando existem, apresentam, 
geralmente, muitas carências. Devido a dificuldades enfrentadas pelos professores 
estes buscam alternativas de baixo custo para suprir a necessidade de materiais 
específicos de laboratório. 

Com o propósito de melhorar o processo de ensino e aprendizagem da Física 
deve-se oportunizar aos alunos novas ferramentas para uma nova leitura de mundo. 
Sendo assim, o uso com materiais alternativos, dará ao aluno a oportunidade de 
desenvolver sua capacidade intelectual através da prática. 

Nesta perspectiva, Feitosa (2012) chama atenção para que, teoria e prática 
deveriam caminhar lado a lado, pois quando o docente trabalha apenas teoria, o aluno 
tem uma visão muito simples e restrita das ciências, mas quando se passa para a 
prática a absorção do conteúdo parece ser muito mais rápida. 

Dinamizar a aula com o uso o laboratório é mais uma alternativa para o ensino 
de Física como diz Alves Filho (2000): “dificilmente encontraremos um professor de 
Física que negue a necessidade do laboratório”, vale salientar, que a teoria e a prática 
caminham juntas, uma complementa a outra nesse processo da aprendizagem 
significativa, ou seja, para fazer física realmente é preciso inserir aulas experimentais 
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no laboratório, para que os alunos seja um autônomo do próprio conhecimento e 
venha se tornar um pesquisador critico, desenvolvendo assim várias competências as 
quais o leve a investigação e compreensão dos fenômenos físicos de acordo com que 
esta sendo estudado. 

Assim, o ideal seria que a escola pública devesse proporcionar um espaço 
equipado com materiais específicos onde às aulas práticas pudessem ser 
desenvolvidas efetivamente, para permitir aos educandos vivenciarem na prática os 
conteúdos estudados em sala de aula e assim fazer uma relação com seu cotidiano. 
Entretanto, sabemos que tem Escola que não possui laboratório para a realização de 
atividades experimentais, mas, o educador pode utilizar materiais alternativos e a 
própria sala de aula pode ser utilizada como laboratório, desde que sejam atividades 
bem planejadas e elaboradas, garantindo assim a integridade e segurança dos 
estudantes durante toda experimentação. 
 
4 METODOLOGIA 
            

A atividade em análise foi aplicada às turmas da 2º ano do ensino médio em 
uma escola pública estadual de educação profissional do Ceará. O motivador concreto 
foi a construção de um instrumento musical de sopro e o conteúdo de Física o qual os 
alunos estiveram estudando e desenvolvendo foi ondas sonoras.  
  Conforme visto anteriormente o Laboratório de Física deve ser utilizado para 
que o aprendizado do aluno possa torna-se mais significativo, então, os recursos de 
matérias alternativos de baixo custo se faz necessário para que o nosso aluno possa 
entender e associar a teoria de sala de aula à prática realizada. Então foi proposta aos 
alunos a construção de flautas transversais, que consiste em um instrumento musical 
construído a partir de canos de PVC e outros materiais de baixo custo financeiro. Para 
esse fim, foram necessários materiais como: canos de PVC com dimensões diferentes; 
Ferramentas diversas; Cortiças; Cola; entre outros. 
 
5 RELATANDO A ATIVIDADE 

 
No primeiro momento da atividade, foi realizada uma revisão bibliográfica, na 

qual foram estudados os conteúdos relacionados às áreas de acústica e música. Nesses 
estudos sobre acústica nas aulas de Física, foi vista a parte relacionada às ondas 
sonoras, como também tópicos referentes ao processo biológico da audição, 
apontando para uma ação voltada para um ensino interdisciplinar, já que os 
professores das três disciplinas foram envolvidos em sua realização.  

Em sala de aula os alunos foram divididos em grupos para a realização da 
revisão bibliográfica, esta foi iniciada mediante uma pesquisa sobre conteúdos 
relacionados à ondulatória já que havíamos estudado o conteúdo, agora foi o 
momento de aprofundamento com estudo dirigido. 

Destaca-se o fato que os estudantes envolvidos no projeto já tinham visto 
conteúdos sobre ondas. Em seguida, os estudantes fizeram pesquisa de 
aprofundamento sobre os conteúdos de acústica, destacando os temas cordas 
vibrantes e sons sonoros fizeram parcerias com os professores de artes nas suas aulas 
para que o mesmo mostrassem as diversas sonoridades naturais e mecânicas.  
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Em seguida, foi realizado download para os celulares de um aplicativo chamado 
Da Tuner Lite2, com o objetivo de converter qualquer som para a frequência 
fundamental mais próxima, foram realizados testes de funcionamento com os alunos, 
fornecendo uma forma rápida e fácil de sintonizar. Assim que foi posto em 
funcionamento o aplicativo, viu-se uma imagem no centro com a nota a ser capturada 
no momento, um indicador de decibéis à esquerda e um indicador de frequência em 
Hz.    

Com tais pesquisas, os estudantes puderam visualizar os padrões das ondas 
estacionárias produzidas tanto numa corda, sonoros (fechados e abertos), e assim, 
puderam também comparar as equações que descrevem as frequências das ondas 
com o comprimento. Na sequência, os estudantes apresentaram seminários sobre tais 
temas para toda a equipe envolvida no projeto, sendo que, durante a apresentação 
dos seminários, as possíveis dúvidas eram elucidadas pelo professor de Física e 
Artes/música. 

A realização das atividades experimentais se mostraram bastante significativas 
para o ensino aprendizagem de Física em uma escola da rede pública estadual, mesmo 
que na maioria das vezes não se tenham as condições necessárias para o 
desenvolvimento desse tipo de atividade. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Conforme exposto no estudo, o ensino de ciências de um modo geral e o de 

ensino de física de forma específica são importantes para o desenvolvimento da 
sociedade, contudo, esses conhecimentos são hostilizados por grande parte dos alunos 
e consequentemente por grande parte da sociedade. 

Assim, O objetivo desta pesquisa foi analisar o reflexo obtido sobre a 
aprendizagem dos alunos, por meio da realização de aulas práticas e laboratoriais 
sobre a aprendizagem, e ainda em que medida essas atividades contribuem para a 
significação do conteúdo de ondas sonoras visto nos momentos de sala de aula, em 
turmas do segundo ano do ensino médio. 

Neste sentido, Feitosa (2012) afirma que o uso de ferramentas que realizem a 
interlocução entre teoria e prática, além de ser desafiadora e prazerosa para os alunos 
trabalham e colaboram com o ensino das Ciências Exatas se utilizada como recurso 
didático auxiliar pelos professores. Desta forma, fica claro que, a forma como os 
conteúdos são trabalhados em sala de aula influencia na aprendizagem dos 
educandos. 

O contexto da realização da pesquisa foi uma instituição que oferta, em tempo 
integral, quatro cursos de formação técnica em nível médio, pode-se afirmar que as 
atividades experimentais são ainda mais desejáveis, dado o viés de formação voltada 
para o mercado de trabalho em nível médio técnico. Assim, o uso dessas práticas 
experimentais em Laboratório desafia ainda mais do docente e em contrapartida 
prepara o aluno para conhecimento cientifico.  

Haja vista que os educadores da área de ciências precisam refletir sobre a 
prática docente e busca da inovação e da ousadia. Em escolas onde as aulas 
experimentais não acontecem, onde alunos não elaboram e testam hipóteses estas 

                                                           
2 Acessado em https://tuner-datuner.br.uptodown.com/android 
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dão sinais de uma educação incompleta, pois o aprendizado da ciência está 
intrinsecamente ligado ao domínio do experimento. 

Finalmente, a realização das atividades experimentais, com caráter 
interdisciplinar, mostrou-se significativas para o desenvolvimento do ensino 
aprendizagem em Física no que diz respeito ao ensino de acústica, no contexto de 
turmas do segundo ano do ensino médio de uma escola da rede pública estadual. O 
que demonstra que a realização das mesmas torna-se desejáveis para o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas para um ensino de física cada vez 
mais significativo. 
 
REFERÊNCIAS 
 
ALVES FILHO, J. de P. Regras da transposição didática aplicadas a laboratório didático. 
Caderno (Catarinense) Brasileiro de Ensino de Física. v.17,n.2 p.174-188, ago.2000. 
 
BRASIL. Presidência da República. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 10/02/2018. 
 
BYBEE, R. W. Achieving scientific literacy. In: The science teacher, v. 62, n. 7, p. 28-33, 
Arlington: United States, oct., 1995. 
 
CAGLIARI, L. C. A leitura nas séries inicias. In: Leitura: teoria & prática¸ Revista 
semestral da associação de Leitura do Brasil, n. 12, ano 7, Campinas-SP, 1988. 
 
CAZELLI, S. Alfabetização científica e os museus interativos de ciência. Rio de 
Janeiro: Departamento de Educação PUC/RJ. Dissertação de Mestrado, 1992. 

 
DELIZOICOV; ANGOTTI, ; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências fundamentos e 
métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
FEITOSA, C. S. O Uso De Atividades Experimentais Com Materiais Alternativos No 
Ensino De Física: Um Estudo De Caso Com Alunos Do Município De Aracati / Cláudia 
Soares Feitosa – Fortaleza: UFC, 2012. 
 
HURD, P. D. Scientific literacy: new mind for a changing world. In: Science & 
Education. Stanford, USA, n. 82, p. 407-416, 1998. 
 

KRASILCHIK, M. Caminhos do ensino de ciências no Brasil. In: Em Aberto. Brasília, n. 
55, p. 4-8, 1992. 
 
LORENZETTI, L.;  DELIZOICOV,  D.  Alfabetização  científica  no  contexto  das  séries  inicias. 
Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências, v. 3, n. 1, jun. 2001.   
 
ROSA, C. W. e ROSA, A. B.: A teoria histórico-cultural e o ensino da física; Revista 
Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653), 2003. 
 
 



15 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO MÉDIO: a cidadania necessária 
  
  

Alenilda de Oliveira Fernandes3 
Maria do Socorro da Silva Batista4 

 
RESUMO: A realidade socioambiental em que vivemos atualmente, sofre 
constantemente com a diversidade de problemas existentes principalmente de ordem 
social e ambiental. Dentre esses destacamos o da poluição, o qual é um dos que 
apresenta maiores índices de agentes poluidores do meio como também se agrava 
constantemente por decorrência da ação direta do ser humano para com o meio 
ambiente. Por conseguinte, apresentamos neste trabalho a participação humana nesse 
processo de degradação ambiental, posto que o ser humano é o principal agente 
causador dessa problemática, tendo em vista ser esse o responsável por grandes 
quantidades de resíduos sólidos que existem em decorrência de uma prática 
consumista desenfreada do homem. O objetivo desse trabalho consiste em refletir 
acerca do papel da educação escolar frente a necessidade de uma formação cidadã 
que considere os desafios dos problemas ambientais na atualidade e seus reflexos 
sobre a juventude. Apresentamos um processo educativo como um possível meio para 
a busca da sensibilização, principalmente entre os jovens que se encontram na fase de 
amadurecimento da conscientização sobre os papeis desempenhados por eles na 
sociedade. O processo educativo visa a abordar a educação ambiental de forma 
interdisciplinar visando a favorecer o conhecimento dos jovens sobre o seu papel 
como cidadãos sensibilizados de sua participação no exercício da cidadania. Como 
metodologia empregada na realização desse trabalho a pesquisa bibliográfica foi de 
fundamental importância para o embasamento do texto, além da análise documental. 
Os principais autores abordados nesse trabalho são: Carvalho 2012, Loureiro 2012, 
Loureiro 2003, Guimarães 2015, os quais as leituras contribuíram para a produção 
desse artigo. 
 
Palavras chaves: Educação ambiental, Ensino médio, conscientização, cidadania 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A sociedade contemporânea vivencia constantes mudanças de ordem 
socioambiental, as quais em sua maioria estão relacionadas diretamente as ações 
humanas, praticadas de forma indiscriminadas trazem como consequências, a 
destruição dos recursos naturais, acarretando em danos ao meio ambiente e a 
sociedade como um todo, em sua maioria, irreparáveis.   

Soma-se à problemática ambiental, a ideologia do consumo propaga pelos 
meios de comunicação, provocando especialmente na juventude a prática do 
consumismo, forma pela qual o comércio e a indústria ampliam seus lucros. 
Evidenciamos que os jovens   praticam o consumismo de maneira desenfreada em 
virtude de estarem inseridos em uma sociedade em que seguem os ditames da moda e 
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4 Professora Doutora, da Universidade Federal Rural do Semi- Árido- UFERSA- ANGICOS   
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do modernismo, conforme nos esclarece Cortez (2009, p.37), ao afirmar que a 
“sociedade de consumo produz carências e desejos, tanto materiais quanto simbólicos, 
e os indivíduos passam a ser reconhecidos, avaliados e julgados por aquilo que 
consomem, vestem ou calçam, pelo carro e pelo telefone celular que exibem em 
público”. 

Dessa maneira se favorece o aumento da produção de resíduos sólidos, e em 
detrimento desses, atrelados a destinações inadequadas, maiores são os índices de 
poluentes que, jogados ao meio são considerados atualmente como um dos principais 
fatores de poluição e destruição de recursos naturais.  

Em decorrência da contextualização dessa problemática vê-se a necessidade de 
se investigar as possíveis soluções para a amenização dos problemas, e nessa 
perspectiva a educação é considerada um dos principais meios, com destaque para a 
educação ambiental. Essa realizada nas instituições escolares em que frequentam os 
jovens, pode favorecer além do conhecimento dos problemas, a sensibilização e 
consequente conscientização individual e coletiva que possibilitará aos adolescentes 
um entendimento dos direitos e deveres no exercício da cidadania e da preservação e 
conservação socioambiental.  

Diante disso, esse trabalho apresenta como objetivo refletir acerca do papel da 
educação escolar frente a necessidade de uma formação cidadã que considere os 
desafios dos problemas ambientais na atualidade e seus reflexos sobre a juventude. 
Uma vez que através de uma formação para a cidadania torna-se viável provocar 
mudanças individuais e sociais significativas para a redução dos índices de poluição na 
sociedade em que vivemos. 

Para a efetiva realização dessa pesquisa de abordagem qualitativa, serão 
adotados procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica com a qual nos 
embasaremos na fundamentação desse trabalho, como também faremos uma análise 
documental. No que se refere a bibliografias, nos apoiamos em trabalhos como de 
GUIMARÃES (2015), CARVALHO (2012), LOUREIRO (2003/2012), RODRIGUES (2001), 
REIS E CAMPOS (2014/2015) e a análise da Lei 9.795 que institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental, além das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Ambiental.  
 
2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO MÉDIO: CONCEITOS E DIRETRIZES 

 
A educação praticada nas instituições escolares atualmente, é fundamental 

para a formação do ser humano, visto a importância dessa junto a instituição familiar 
na concretização dos anseios de formar os jovens conhecedor dos direitos e dos 
deveres para exercer a cidadania necessária na contemporaneidade.  

Desse entendimento, na Lei Nº 9.394 de 1996 que estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) está determinado como um dos princípios da 
educação que  

 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL 1996)  
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Assim, é importante destacar que no atendimento educacional nas escolas é 
fundamental trabalhar de forma diversificada, posto que nessas instituições há uma 
predominância de diversidade entre o público envolvido no processo, uma vez que a 
educação básica se constitui de três níveis a saber: infantil, fundamental e media. Além 
disso é imprescindível considerar que cada aluno inserido nos diversos níveis vem de 
realidades sociais diferentes e possuem conhecimentos também diferenciados de 
acordo com o contexto no qual estão inseridos. 

Na LDB está estipulado no “Art. 4º que o dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de: I – educação básica obrigatória e 
gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) 
ensino fundamental; c) ensino médio”. (BRASIL, 1996). Nosso trabalho concentra-se na 
etapa referente ao ensino médio, momento em que os jovens estão em transição para 
o acesso ao ensino superior ou ao mercado de trabalho, conforme a LDB no Art. 35, ao 
definir que: 

  
O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 
três anos, terá como finalidades: I – a consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos; II – a preparação básica para o trabalho e a 
cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores; III – o aprimoramento do educando como 
pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico; (BRASIL, 1996). 

 

A educação é um direito de todo ser humano, assegurado na Constituição 
Federal de 1988 em seu Art. 205, quando afirma que a educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  Nesse sentido, no decorrer da 
evolução do processo educacional, o aluno passa por várias fases e na fase da 
adolescência a maioria se encontram no período do ensino médio, o que requer muito 
estímulo e dedicação dos profissionais para a formação do ser cidadão.  

Essa formação diz respeito também a educação ambiental, partindo do 
princípio de que é uma área de formação que necessita que o ser humano tenha 
consciência do papel social a desempenhar. Para isso existem diretrizes para a 
organização desse trabalho educacional em que é primordial a formação do cidadão 
crítico, conhecedor de seus direitos e deveres para com o meio ambiente em sua 
totalidade. 

Nesta perspectiva, as Diretrizes curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 
definem no artigo 5º que entre outros aspectos o ensino médio deve considerar  

 
[...] a educação em direitos humanos como princípio nacional norteador;  
sustentabilidade ambiental como meta universal; indissociabilidade entre 
educação e prática social, considerando-se a historicidade dos 
conhecimentos e dos sujeitos do processo educativos [...] reconhecimento e 
aceitação da diversidade e da realidade concreta dos sujeitos do processo 
educativo, das formas de produção, dos processos de trabalho e das 
culturas a eles subjacentes; integração entre educação e as dimensões do 
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trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e do 
desenvolvimento curricular. (BRASIL, 2013). 

 
Dessa forma, com referência a prática da educação ambiental, a ser realizada 

pelas instituições escolares e como também em meio a realidade social do educando é 
fundamental a observação da Política Nacional de Educação Ambiental presente na Lei 
No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999, em seu Art. 1º em que se destaca a esse respeito 
que  
 

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 ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.   (BRASIL, 
1999) 
 

Dessa forma, torna-se evidente a necessária educação construída 
coletivamente, na qual seja participe todos os que estão inseridos no meio 
socioambiental em que ocorre esse processo educativo. Provocar uma formação com 
o objetivo de instigar mudanças comportamentais e principalmente de atitude. Essas 
deveram ser nos aspectos individuais e coletivos, cujas finalidades principais sejam a 
conscientização crítica dos alunos diante dos problemas da realidade onde vivem, 
através da construção de princípios e valores humanos.  

Conforme destaca as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Ambiental em seu Art. 2º,  
 

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional 
da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um 
caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres 
humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de 
torná-la plena de prática social e de ética ambiental. (BRASIL, 2012) 

 

Embora não conste no currículo da educação básica como disciplina a educação 
ambiental deve estar inserida na formação de modo transversal e interdisciplinar, 
contribuindo com a formação dos jovens para o aprimoramento da consciência 
ambiental e do papel a desempenhar na sociedade, assim como com o 
comprometimento e responsabilidade coletiva com a natureza.  

 Nesse sentido as estratégias a serem desenvolvidas na educação dos 
adolescentes necessitam favorecer e estimular as relações harmônicas entre o homem 
e a natureza, através de práticas significativas para a diversidade de alunos. Ou seja, é 
primordial focar nas ações contextualizadas para a formação do cidadão crítico e 
participativo, como é um dos objetivos da educação ambiental.   

Assim, é fundamental que as práticas desenvolvidas se afastem da visão 
simplista de que meio ambiente é somente natureza e que não está envolto o ser 
humano.  Esse que atualmente é um dos principais responsáveis pela degradação do 
meio ambiente, ao realizar práticas exploratórias, de maneira desenfreada, dos 
recursos naturais.  

Além disso, é perceptível a sua participação como principal agente poluidor, em 
decorrência de agir irracionalmente no exercício da prática consumista que tem 
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mostrado como resultado, altos índices de resíduos sólidos, os quais são jogados em 
destinações inadequadas, como por exemplo espaços públicos, rios, lagoas. Essas são 
características do sistema capitalista, no qual o objetivo é constante produção e 
consumo, em que para manter essa prática, cada vez mais são explorados os recursos 
naturais.  

Carvalho (2012, p. 105) corrobora que na realidade  
 

É possível observar, por exemplo, como no presente há setores da 
sociedade que se identificam com uma modalidade de relação com o mundo 
natural em que este é reduzido a uma força motriz ou matéria-prima a ser 
explorada, conforme um ideal de desenvolvimento e progresso.   
 

Nesse sentido, em virtude desse processo ocorre a destruição das riquezas 
naturais para a produção de matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos 
comercializados e inexiste estratégia de preservação e conservação desses recursos, 
visto que são explorados constantemente e não há efetiva e satisfatória preocupação 
em manter essas fontes para a sobrevivência dos seres vivos.   

Dessa forma, a prática educativa deve em principio adentrar principalmente 
nas relações entre homem e meio ambiente, e a partir dessa provocar as mudanças 
necessárias e fundamentais na manutenção sadia dessa relação e consequentemente a 
harmonia ambiental.  

 Carvalho (2012, p. 158-159) acrescenta a esse entendimento a afirmação de 
que  
 

[...] EA acrescente uma especificidade: compreender as relações entre 
sociedade e natureza e intervir nos problemas e conflitos ambientais. Nesse 
sentido, o projeto político-pedagógico de uma EA crítica poderia ser 
sintetizado na intenção de contribuir para uma mudança de valores e 
atitudes, formando um sujeito ecológico capaz de identificar e 

problematizar as questões socioambientais e agir sobre elas. 
 

Por conseguinte, sendo a instituição escolar caracterizada como o principal 
espaço de educação formal, na qual objetiva-se formar um indivíduo crítico e 
participativo, é imprescindível que a escola esteja aberta para a participação coletiva e 
consequentemente ampliação dos debates acerca da educação ambiental, a qual uma 
vez almejada necessita-se ser incluída no projeto pedagógico das instituições. 

 Neste sentido Loureiro (2012, p. 33) discorre sobre essa educação afirmando 
que 
 

A educação ambiental não atua somente no plano das ideias e no da 
transmissão de informações, mas no da existência, em que o processo de 
conscientização se caracteriza pela ação com conhecimento, pela 
capacidade de fazermos opções, por se ter compromisso com o outro e com 
a vida. [...] A educação é feita com o outro que também é sujeito, que tem 
sua identidade e individualidade a serem respeitadas no processo de 
questionamento dos comportamentos e da realidade.  

 

O referido autor, também acrescenta em seu entendimento que  
 

A educação ambiental promove a conscientização e esta se dá na relação 
entre o “eu” e o “outro”, pela prática social reflexiva e fundamentada 
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teoricamente. A ação conscientizadora é mútua, envolve capacidade crítica, 
diálogo, a assimilação de diferentes saberes, e a transformação ativa da 
realidade e das condições de vida.  (LOUREIRO, 2012, p. 34)  

 

A prática voltada para a ação e reflexão do ser humano, constitui o elemento 
primordial do processo educativo, uma vez que visa a mudanças de pensamento, 
atitudes e valores que tornam o ser mais consciente de sua participação em meio a 
realidade socioambiental onde vive, posto que essa deve ser o ponto de partida para o 
desenvolvimento de uma educação contextualizada.  

 
Longe de ser uma educação temática e disciplinar, a Educação Ambiental é 
uma dimensão essencial do processo pedagógico, situada no centro do 
projeto educativo de desenvolvimento do ser humano, enquanto ser da 
natureza, e definida a partir dos paradigmas circunscritos no ambientalismo 
e do entendimento do ambiente como uma realidade vital e complexa. 
(LOUREIRO 2012   p. 102).  

 

Dessa forma a educação ambiental necessita ser transformadora, segundo a 
visão de Loureiro (2003, P. 44) ao afirmar que:  
 

[...] uma educação ambiental transformadora não é aquela que visa 
interpretar, informar e conhecer a realidade, mas busca compreender e 
teorizar na atividade humana, ampliar a consciência e revolucionar a 
totalidade que constituímos e pela qual somos constituídos.  

 

Corroborando com esse entendimento Guimarães, (2015, p. 35) considera que 
a  

 
[...] a EA tem o importante papel de fomentar a percepção da necessária 
integração do ser humano com o meio ambiente. uma relação harmoniosa, 
consciente do equilíbrio dinâmico na natureza, que possibilite, por meio de 
novos conhecimentos, valores e atitudes, a inserção do educando e do 
educador como cidadãos no processo de  transformação do atual quadro 
socioambiental do nosso planeta.   

 

Tendo em vista a educação como meio de transformação da realidade 
socioambiental é imprescindível haver os necessários meios para que se possa alcançar 
esse fim, e para esse objetivo a educação precisa desenvolver um esforço para 
exercitar a relação teoria e prática no cotidiano da comunidade na qual está inserida, 
acessando os problemas que caracterizam cada realidade. 

  
3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA 
  

A educação ambiental visa em principio a formação do ser humano para o 
exercício de seus papeis na sociedade de maneira crítica.  Dessa forma, é fundamental 
que o indivíduo exerça uma prática cidadã diante da realidade em que vive. Por 
consequência a cidadania é o momento em que se evidencia os direitos e deveres dos 
cidadãos. É imprescindível que para o exercício desse papel o ser humano necessite 
estar ciente dos referidos, além de deparar-se em meio a sociedade com as 
possibilidades dessa efetivação.  
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Fundamentando esse entendimento Rodrigues (2001, p. 236) argumenta que 
nesse sentido,  
 

A educação cumpre esse papel ao dotar os educandos dos instrumentos que 
lhes são necessários e pertinentes. Esses instrumentos são colocados em 
evidência ao serem descritos os meios educacionais que possibilitarão que 
todos os indivíduos cidadãos deles se apossem: organização e distribuição 
de conhecimentos e habilidades disponíveis num certo momento histórico, 
preparação para o trabalho, acesso ao desenvolvimento tecnológico, 
participação crítica na vida política. 

 

Assim, o exercício da criticidade constitui um fundamento da participação 
cidadã dos indivíduos, que para isso necessitam de um ambiente promissor, que 
possibilite agir conscientemente dos direitos e dos deveres a serem cumpridos para se 
garantir um meio ambiente mais qualificado para construção de uma vida saudável. 
Ou seja, a conscientização é um elemento fundamental na prática da cidadania e esta 
é favorecida pela ação educativa que vise a obter a formação crítica do homem.  

Por consequência, Rodrigues (2001, p. 238) discorre sobre cidadania, afirmando 
que  

 
O exercício da cidadania compreende duas ações interdependentes: a 
primeira refere-se à participação lúcida dos indivíduos em todos os aspectos 
da organização e da condução da vida privada e coletiva; e a segunda, à 
capacidade que estes indivíduos adquirem para operar escolhas. Ambos os 
aspectos caracterizam o sujeito identificável como cidadão. Como já 
apontamos que o exercício da cidadania pressupõe a liberdade, a autonomia 
e a responsabilidade, fica evidente que se constitui um dever dos cidadãos 
participar na organização da vida social. Essa organização deve assegurar a 
todos o exercício da liberdade e da responsabilidade. 

 

Assim, em ambas as ações de exercício de cidadania, é imprescindível que 
anteriormente o indivíduo obtenha uma formação escolar que privilegie o 
desenvolvimento de habilidade e aptidões para que através de suas ações possa 
transformar a realidade onde vive e buscar por uma sociedade mais igualitária em que 
os seres vivos possam nela viver harmonicamente.  Por decorrência, “a EA deve ter um 
ideal de convívio solidário dos sujeitos como parte dessa teia de relações naturais, 
sociais e culturais que constroem os modos individuais e coletivos de olhar, perceber, 
usar e pensar o ambiente”. (CARVALHO, 2012, p. 183). 

Assim, é fundamental que o ser em formação tenha conhecimento dos 
problemas e das causas desses para que possa agir a partir das principais causas dos 
problemas ambientais. Como exemplo, trabalhar a reciclagem não apenas pedindo 
para que os alunos juntem inúmeras garrafas de refrigerantes, mas que esse aluno 
tenha a compreensão de que só existem grandes quantidades de resíduos jogados ao 
meio ambiente em virtude de estar atrelada a uma prática consumista. 

Assim, com base no entendimento de Reis e Campos, (2014, p. 152): 
 

Isso significa que a escola, para exercer sua função transformadora, no 
sentido de contribuir para a democratização da sociedade, não pode abrir 
mão de sua responsabilidade específica que é garantir que os sujeitos sociais 
se apropriem – de forma crítica e reflexiva – desse saber. 
 



22 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Essas ações necessitam serem trabalhadas diariamente nas escolas que 
apresentem características transformadoras, em que aspectos qualitativos da 
formação cidadã do indivíduo sobressaem-se em detrimento dos quantitativos 
esperados pelo sistema capitalista. “Assim, a educação tem como objetivo realizar esta 
tarefa de formação, através de um processo de conscientização que significa conhecer 
e interpretar a realidade e atuar sobre ela, construindo-a”. (REIS E CAMPOS, 2014, p. 
150). 

Por decorrência percebe-se diante desse trabalho a importância da atuação 
docente, como agente importante no processo de educação formalizada.  Nesse 
sentido para a necessária formação cidadã na escola, é fundamental um maior 
comprometimento do professor, principalmente com as questões ambientais. A 
educação ambiental, como não está inserida nos currículos deve ser realizada de 
forma interdisciplinar e transversal.  Ou seja, é um trabalho que demanda 
comprometimento de todas as áreas do currículo escolar e consequentemente dos 
respectivos docentes.   

Sobre este aspecto, Carvalho (2012, p. 133), afirma que: 
 

Com os outros profissionais da área, o educador ambiental compartilha o 
desafio gerado pela complexidade das questões ambientais. Isso implica 
atitude de investigação atenta, curiosa, aberta à observação das múltiplas 
inter-relações e dimensões da realidade e muita disponibilidade e 
capacidade para o trabalho em equipe. Significa construir um conhecimento 
dialógico, ouvir os diferentes saberes, tanto os científicos quanto os saberes 
sociais (locais, tradicionais, das gerações, artísticos, poéticos, etc.); 
diagnosticar as situações presentes, mas não perder a dimensão da 
historicidade, ou seja, dar valor à história e à memória que se inscreve no 
ambiente e o constitui. Simultaneamente, como paisagem natural e cultural. 

 

Consequentemente, a formação do professor é elemento primordial para se 
desenvolver a educação ambiental, visto a complexidade em toda a problemática 
ambiental exige que o docente obtenha a formação necessária para a parir dessa o 
mesmo tenha a capacidade de compreender e analisar os problemas ambientais, e 
assim favorecer a formação para a cidadania nas escolas.  

Nesse processo de formação docente é fundamental de acordo com (REIS E 
CAMPOS, 2015, p. 29-30).  Que  

 
Os conhecimentos clássicos, universais, históricos na perspectiva crítica são 
instrumentos técnicos e políticos necessários ao trabalho do professor e que 
precisam ser apropriados no processo de sua formação, pois é o domínio 
dos fundamentos científicos e filosóficos que permite a compreensão ampla 
da Educação Ambiental e o desenvolvimento de uma Educação Ambiental 
crítica, trazendo a possibilidade de interpretação da realidade e, por isso, 
articula-se radicalmente com a prática social, sendo esse o ponto de partida 
e de chegada  

 
 

Assim, além de adquirir os conhecimentos científicos dos currículos 
institucionais durante a formação docente, é imprescindível que esse possua a 
formação humana necessária para poder formar outros humanos, conscientemente 
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dos direitos e deveres e capacitados para viver e transformar a sociedade em 
igualitária social e ambientalmente, formando-se assim uma convivência cidadã.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Percebe-se na realidade da prática educacional no nosso pais a emergência em 
se realizar novas mudanças estruturais e profissionais para acompanhar as mudanças 
na contemporaneidade. A educação é o principal meio de formação do indivíduo, ou 
seja, é através dela que é possível uma formação para a cidadania.  

Na formação de jovens, como em todas as etapas do processo educacional, é 
imprescindível incluí-los como partícipes ativo desse sistema, visto a obtenção da 
sensibilização do mesmo para os problemas ambientais e as possíveis soluções. A 
educação escolar deve englobar os assuntos emergências presentes nas realidades dos 
estudantes como estratégia de sensibilização dos mesmos. É a partir da junção dos 
temas curriculares com os temas sociais que o ensino se torna mais significativo para 
os alunos.  

Dessa forma, é imprescindível haver inicialmente uma formação inicial e 
continuada dos professores para o favorecimento desse ensino, visto ser a falta dessa 
um dos grandes obstáculos a educação, pois professores sem a adequada formação 
para a educação ambiental, não favorece a formação dos jovens cidadãos.  

Em contrapartida as instituições educacionais também necessitam estarem 
abertas as mudanças necessárias, através de uma gestão participativa em que possa 
ser levado em consideração os anseios dos docentes e o incentivo fundamental ao 
lidar com a diversidade de problemas e realidades em salas de aula.  
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ATITUDES EM RELAÇÃO À MATEMÁTICA: estudo de caso com os alunos da Escola 
Estadual Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana 

 
Bruno Vinicius Costa Barbalho5 

Albino de Oliveira Nunes6 
 
RESUMO: As atitudes, campo de estudo da psicologia, estão presentes também na 
educação. A todo momento alunos demonstram atitudes positivas ou negativas a 
alguma disciplina, conteúdo específico, atividades propostas. Este fator é de total 
importância para um melhor desempenho do aluno, pois um aluno que não tenha 
atitudes positivas em relação à Matemática sentirá uma maior dificuldade em 
compreender seus conteúdos/conceitos pela falta de interesse. Entretanto, segundo 
Brito (1996) estas atitudes não são estáveis, elas podem mudar mediante a novas 
experiências positivas. Dessa forma, surgem questionamentos sobre quais atitudes os 
estudantes tem em relação a determinada disciplina, e mediante a atitudes negativas, 
como se poderá mudar essa percepção dos alunos. Em relação à Matemática o 
alunado apresenta uma dificuldade aos seus conceitos e procedimentos, que se 
traduzem na fala desses como a  não visualização na “vida real”. Esta dificuldade é 
atribuída as metodologias utilizadas, postura do professor, sobretudo, aos problemas 
que os professores trazem em sala de aula. Nessa perspectiva, o presente trabalho 
discute o que seriam “atitudes” no ensino e correlaciona estas atitudes em relação à 
matemática, trazendo para discussão um estudo de caso com a análise de um 
questionário aplicado ao 1º, 2º e 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Centro de 
Educação Integrada Professor Eliseu Viana . A análise é feita sobre uma escala likert em 
relação as respostas dos alunos, avaliando atitudes positivas ou negativas a 26 
afirmações, objetivando discutir quais contribuições este questionário pode trazer a 
comunidade local e a relação dos alunos com a matemática. Correlacionando o 1º, 2º e 
3º ano temos que os mesmos apontam para a importância do problema, sendo a 
afirmação 2 “A matemática procura resolver problemas” com maior média entre 2º e 
3º ano, entretanto outras afirmações mostram a falta de interesse de alguns alunos, 
como a afirmação 11 “Gosto muito de resolver problemas” com média baixa. Outro 
ponto a ser comentado é a afirmação 25 “Acho que comentar um problema com os 
outros não ajuda muito a resolvê-lo”, onde pôde ser notada uma indecisão grande da 
turma com um desvio padrão alto, também obteve uma média baixa, sendo um ponto 
negativo, pois a troca de informações facilita a compreensão da turma sobre o 
problema. Dessa forma, podemos levantar com os dados que os alunos reconhecem a 
importância da Matemática em algumas afirmações, mas de outro modo se mostram 
inseguros na resolução de seus problemas. Diante desta dificuldade local é necessária 
uma reformulação pedagógica que estimule a criação de problemas atrativos aos 
alunos, trabalhos em grupo para que motivem discussões para uma melhor 
compreensão da turma, novas experiências que objetivem criar ambientes propícios à 
mudança de atitudes. 
 
Palavras-chave: Atitudes; Ensino; Educação Matemática. 
 

                                                           
5 IFRN, bruno_vcb101@hotmail.com 
6 IFRN, albino.nunes@ifrn.edu.br 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Ao iniciarmos nossos estudos percorremos um longo percurso passando pelo 

fundamental I e II, adentramos em diversas áreas de conhecimento na área de exatas, 
humanas e biológicas. Estes conteúdos abordados nesta fase irão ser assim 
aprofundados ainda mais no ensino médio, disto vemos a importância deste novo 
ciclo. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s)  

 
O Ensino Médio passa a ter a característica da terminalidade, o que 
significa assegurar a todos os cidadãos a oportunidade de consolidar 
e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental; 
aprimorar o educando como pessoa humana; possibilitar o 
prosseguimento de estudos; garantir a preparação básica para o 
trabalho e a cidadania; dotar o educando dos instrumentos que o 
permitam “continuar aprendendo” (2000, p. 9). 
 

 Constatamos a preocupação que os professores devem ter com o aluno nesta 
etapa, pois será ela que irá alavancar ou derrocar sua vida acadêmica, como também a 
formação enquanto cidadão atuante na sociedade em que o mesmo vive. A 
matemática no ensino médio tem um papel fundamental no desenvolvimento 
formativo do aluno, ajudando a organizar pensamentos, ter um raciocínio dedutivo, e 
ao resolver situações problemas que possam vivenciar no dia a dia. Entretanto, 
embora toda essa importância seja constatada pelo professor e até por alunos, há uma 
difícil relação entre o alunado e o aprendizado desta disciplina. Vemos então que  
 

O ensino de Matemática costuma provocar duas sensações 
contraditórias, tanto por parte de quem ensina, como por parte de 
quem aprende: de um lado, a constatação de que se trata de uma 
área de conhecimento importante; de outro, a insatisfação diante 
dos resultados negativos obtidos com muita freqüência em relação à 
sua aprendizagem (PCN, 1997, p. 15). 
 

 Percebemos que existe uma força das atitudes e crenças sobre os alunos e 
professores que influenciam, respectivamente, ao aprendizado da matemática, e a 
prática docente. Conhecimento este aceito pela maioria dos pesquisadores da área 
(CURY, 1999). 
 No presente trabalho, iremos analisar através de um escore obtido através de 
um questionário sobre atitudes em relação à matemática dos alunos do ensino médio 
da Estadual Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana. 
 
2 METODOLOGIA 

 
Inicialmente ocorreu uma revisão de literatura a respeito do tema “atitudes e 

crenças no ensino”. Posteriormente foi aplicado um questionário, a Escala de atitudes 
em relação à matemática a cada ano do ensino médio, sendo assim 1º, 2º e 3º ano.  

Foi explicado aos alunos que a participação seria opcional, sem nenhum caráter 
avaliativo, reforçando a ideia de que as suas atitudes e sentimentos em relação à 
matemática fossem expressadas verdadeiramente no questionário apresentado, o qual 
não necessitaria da sua identificação. 
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A escala de atitudes é do tipo Likert, constando 26 afirmações sobre a 
matemática que os alunos responderiam marcando para cada afirmação as seguintes 
alternativas: Concordo totalmente, concordo, indeciso, discordo ou discordo 
totalmente. Para cada alternativa era atribuído os valores respectivos 2, 1, 0, -1, -2. Os 
pontos de cada aluno foram somados, colocados em análise cada afirmação em um 
gráfico sobre a média aritmética e médio, divididos entre 1º, 2º e 3º ano. 

 
Questionário 1- atitudes em relação à matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Temos que atitude segundo Ferreira (2010, p. 76) é a “reação ou maneira de 

ser, em relação a pessoa(s), objeto(s), etc”. Todos expressamos alguma 
atitude/sentimento frente a qualquer coisa que nos é posto. Mais precisamente Brito 
define atitude como 

  

1. A matemática se constitui de procedimentos que temos de memorizar. 

2. A matemática procura resolver problemas. 

3. Matemática significa pesquisar novas ideias. 

4. A matemática é algo muito abstrato para mim. 

5. Com frequência, aprendo rapidamente os novos conceitos em matemática. 

6. A matemática é útil. 

7. Tenho muita dificuldade para entender a matemática. 

8. Aprendo a matemática rapidamente. 

9. Relaciono os novos conceitos com as coisas já aprendidas. 

10. Relaciono os novos conceitos com as coisas já aprendidas. 

11. Gosto muito de resolver problemas de matemática. 

12. Gosto muito de resolver problemas de matemática. 

13. Somente resolvo problemas durante o curso, quando o professor pede. 

14. Desisto facilmente quando o problema é difícil. 

15. Quando me pedem para resolver problemas de matemática, fico nervoso (a). 

16. Gosto de falar com meus colegas sobre coisas de matemática. 

17. Sinto medo quando me pedem "de surpresa" que resolva problemas de 

matemática. 

18. Quando chego ao resultado, sempre me pergunto se é o correto. 

19. Procuro diferentes maneiras de resolver um problema. 

20. Eu sou capaz de resolver problemas por mim mesmo. 

21. Diante de um problema, sinto muita curiosidade em saber sua resolução. 

22. Eu gosto muito de inventar novos problemas. 

23. Quando minhas tentativas de resolver um problema fracassam, tento de novo. 

24. Eu me divirto quando descubro novas formas de resolver um problema. 

25. Acho que comentar um problema com os outros não ajuda muito a resolvê-lo. 

26. Não é preciso rever a proposição do problema. 
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uma disposição pessoal, idiossincrática, presente em todos os 
indivíduos, dirigida a objetos, eventos ou pessoas, que assume 
diferente direção e intensidade de acordo com as experiências do 
indivíduo. Além disso, apresenta componentes de domínio afetivo, 
cognitivo e motor. (1996, p.11) 
 

Na educação tais disposições são motivadas pelas experiências do aluno com 
determinado conteúdo, disciplina, ou pelo seu “gosto” pessoal. Isto influência no 
ensino da matemática, estudantes com boas experiências e afinidade em se trabalhar 
com números terão boas atitudes e disposição em relação a esta disciplina. Através da 
definição de Brito, alunos que possuem predisposições negativas podem mudar 
mediante a novas experiências positivas, favorecendo um melhor processo ensino 
aprendizagem. Identificar estas atitudes e criar ambientes propícios a mudar 
sentimentos que atrapalhem o ensino da matemática é fator decisivo para o êxito do 
alunado. 

Na sala de aula, resolução de problemas é algo marcante no ensino de 
matemática. Logo, as boas experiências do alunado tem que se fazer presente neste 
ponto. Segundo Polya (1896) 

 
Resolver problemas é uma atividade humana fundamental. De fato, a 
maior parte do nosso pensamento consciente relaciona-se com 
problemas. A não ser quando nos entregamos a meros devaneios ou 
fantasias, os nossos pensamentos dirigem-se para um fim, 
procuramos meios, procuramos resolver um problema. (apud Pozo, 
1998). 
 

O problema deve ser visto pela turma como algo interessante, não somente 
como algo mecânico onde só será preciso utilizar determinada fórmula em sua 
resolução. O trabalho do professor é fugir de problemas acabados, sem nenhuma 
reflexão, e criar/utilizar problemas que fazem sentido para aquele determinado 
público-alvo. Ações estas que influenciarão diretamente nas atitudes dos alunos em 
relação à matemática, proporcionando um ambiente propício em sala de aula de boas 
reflexões, experiências, resultando em atitudes positivas (GONÇALVES, 2000). 
Reiterando, 

 
Os alunos, confrontados com situações-problema, novas mas 
compatíveis com os instrumentos que já possuem ou que possam 
adquirir no processo, aprendem a desenvolver estratégia de 
enfrentamento, planejando etapas, estabelecendo relações, 
verificando regularidades, fazendo uso dos próprios erros cometidos 
para buscar novas alternativas; adquirem espírito de pesquisa, 
aprendendo a consultar, a experimentar, a organizar dados, a 
sistematizar resultados, a validar soluções; desenvolvem sua 
capacidade de raciocínio, adquirem auto-confiança e sentido de 
responsabilidade; e, finalmente, ampliam sua autonomia e 
capacidade de comunicação e de argumentação. (PCN, 1999, p. 105). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Foram tabulados os questionários no software Microsoft Excel emitindo um 

gráfico para cada ano do ensino médio dispondo as 26 questões de forma horizontal, 
colocando em relação à média aritmética e o desvio médio. 

 
Tabela 1: Atitudes em relação à matemática/ 1º ano 

 
  

No 1º ano do ensino médio tivemos um público de 19 estudantes, ao 
analisarmos primeiro as médias vemos uma atitude positiva a afirmação 6 “A 
matemática é útil” com uma média superior a 1,5 havendo assim mais marcações em 
“concordo totalmente” ou “concordo”, valores respectivos, 2 e 1.Constatamos que os 
alunos reconhecem a importância desta disciplina, tendo assim um baixo desvio 
padrão. Outro ponto positivo foi a segunda maior média a afirmação 21 “Diante de um 
problema, sinto muita curiosidade em saber sua resolução”, confirmando que a 
elaboração de problemas criativos que estimulem o aluno a pensar traz boas atitudes, 
fatores estes que influenciam diretamente no ensino da matemática. Ainda em relação 
a problemas temos q afirmação 13 “Somente resolvo problemas durante o curso, 
quando o professor pede” obteve o maior desvio médio, ou seja, há uma divisão entre 
a turma em relação a esta afirmação, alguns alunos resolvem problemas sem o 
professor pedir, e outros somente quando é passado para eles. Disto, evidenciamos 
mais uma vez a preocupação que o professor deve ter em tornar o conteúdo mais 
estimulante aos alunos, trazendo situações problemas interessantes, cotidianas do 
alunado. Outro desvio médio acima de 1 interessante é o da afirmação 25 “Acho que 
comentar um problema com os outros não ajuda muito a resolvê-lo”, há assim uma 
indecisão por boa parte da turma, ponto este marcante para que o professor estimule 
a comunicação entre os alunos através de trabalhos em grupos, sendo de 
conhecimento que a discussão do problema ajuda-os a refletirem e trocarem 
conhecimento em conjunto, favorecendo um bom processo ensino aprendizagem. 
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Tabela 2: Atitudes em relação à matemática/ 2º ano 

 
 
No 2º ano do ensino médio tivemos um público de 32 estudantes, ao 

analisarmos o gráfico temos como a média mais alta a afirmação 2 “A matemática 
procura resolver problemas”, evidenciando mais uma vez a constatação por parte dos 
alunos a ligação direta da matemática em resolver problemas. Outra atitude positiva 
foi a média da afirmação 6 “A matemática é útil”, afirmação esta de maior média na 
tabela 1 referente ao 1º ano.  A afirmação 5 “Com frequência, aprendo rapidamente os 
novos conceitos da matemática” possui o maior desvio médio, evidenciando a 
dificuldade de alguns a verem novos conceitos, fazendo o professor refletir a cerca da 
introdução de assuntos novos no segundo, para assim buscar meios mais estimulantes 
e proveitosos ao alunado. 
 

Tabela 3: Atitudes em relação a matemática/ 3º ano 

 
  

No 3º ano do ensino médio tivemos um público de 18 alunos, ao analisarmos o 
gráfico temos como a maior média a afirmações 2 “A matemática procura resolver 
problemas”, seguidas das afirmaçãos 6 “A matemática é útil”, 18 “Quando chego ao 
resultado, sempre me pergunto se é o correto”. Temos as duas primeiras como 
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atitudes positivas e a terceira como algo a se questionar, pois os alunos precisam ter 
confiança sobre aquilo que os mesmos executam. Outra média a ser discutida é da 
afirmação 11 “Gosto muito de resolver problemas” no qual boa parte deve ter 
marcado “discordo totalmente” ou “discordo”, voltando mais uma vez a problemática 
dos problemas trabalhados em sala de aula e aqueles passados para casa. Para um 
maior estímulo dos alunos em resolver tais problemas propostos, gerando atitudes 
positivas favoráveis ao aprendizado, deve-se ter problemas criativos que extinguem o 
alunado a curiosidade e reflexão. Em relação aos desvios médios temos o maior na 
afirmação 25 “Acho que comentar um problema com os outros não ajuda muito a 
resolvê-lo” próximo de 1,5, notamos aqui uma divisão entre uma afirmação que 
deveria ter maior parte em “discordo” ou “discordo totalmente” pois a conversação 
entre os alunos ajuda não só a compreender um problema, como o conteúdo ao todo. 
 Correlacionando o 1º, 2º e 3º ano temos que os mesmos apontam uma 
preocupação para questões “problema” em sala de aula, no qual o professor precisa 
ter uma maior preocupação na elaboração delas, criando situações problemas 
estimulantes, criativas, instigando o alunado a participar com maior da aula, como 
também das resoluções em sala, procurando até resolver outros problemas por conta 
própria em casa. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
No decorrer deste artigo podemos notar a importância do estudo das atitudes 

em relação à matemática para um melhor ensino desta disciplina. Neste estudo de 
caso, evidenciamos a importância do professor em elaborar problemas que estimule 
os alunos a terem atitudes positivas, criando um ambiente propício. Outro fator é a 
reformulação metodológica acerca de novos conteúdos trabalhados para uma também 
obtenção de boas atitudes. 

 Estudar as relações entre as atitudes do alunado a determinada disciplina 
proporciona a comunidade escolar avaliar as atitudes de seus alunos a determinado 
ensino, podendo assim modificar pontos que os alunos tenham atitudes negativas, 
criando novas experiências positivas.  Esta área de conhecimento é de total 
importância para a educação, focada no aluno, objetiva o êxito a uma melhor relação 
discente-docente. 
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COMO LAPIDAR AS AULAS DE BIOLOGIA? Um Estado da arte sobre as 
metodologias de ensino sob a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade 

 
Carlos José Araújo da Silva7 

Luciana Medeiros Bertini8 
 

RESUMO: No atual cenário da educação brasileira, o professor que insiste em 
trabalhar somente na perspectiva de uma abordagem tradicional está sujeito a riscos 
que o direcione ao fracasso escolar. Segundo Nanni (2004) é de praxe encontrar em 
grande parte das escolas, aulas de Física, Química e Biologia repetitivas e cansativas. 
Em seus estudos Santomauro (2009) informa que na disciplina de Biologia é muito 
comum o aprendizado voltado à memorização de conceitos e dos processos biológicos. 
Todavia, a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS sugere um modelo 
inovador no ensino das ciências como um todo. 
Auler (2007) aponta alguns dos principais objetivos da abordagem CTS, como, por 
exemplo, alfabetizar cidadãos nos âmbitos científico e tecnológico os tornando aptos 
na tomada de decisões desenvolvendo o seu próprio pensamento. Sendo assim, o 
objetivo desse estudo foi realizar um estado da arte para verificar o ensino de Biologia 
e suas respectivas metodologias sob abordagem CTS como instrumento didático, 
ocasionando assim, aulas mais atraentes com o intuito de garantir o sucesso escolar. 
Delimitou-se um evento, SENACEM, e se investigou os períodos para a escolha dos 
insumos que passaria a estruturar o presente estado da arte. Foram analisados artigos 
contidos nas edições correspondentes aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2016 com a 
finalidade de encontrar métodos inovadores no ensino de Biologia sob uma 
abordagem CTS. Verificou-se no histórico do evento um total de 1.900 trabalhos que já 
foram apresentados nas comunicações e nos anais durante esses 04 anos. Todavia 
estão disponíveis em seu repositório apenas 706 materiais em diversas áreas do 
ensino, sendo apenas 10 trabalhos na área de biologia. Entretanto nenhuns dos 
trabalhos com acesso disponível nos anais de 2013 foram adotados por não se adequar 
nos critérios desse estudo. Dos trabalhos analisados, se observou que as aulas lúdicas 
tiveram um maior número de trabalhos apresentados, e em todas elas os autores 
trouxeram resultados positivos em relação à concentração, socialização, participação e 
aprendizado. Já as aulas experimentais possibilitaram ao aluno visualizar seres 
microscópicos facilitando assim a aprendizagem, podendo ser aplicadas em diversos 
assuntos da Biologia. Nas aulas de campo, houve a aproximação do aluno à realidade 
trabalhada em sala de aula, como um amplo laboratório a céu aberto de 
conhecimentos. Podemos verificar pela pesquisa realizada que todas essas 
metodologias estimulam o interesse do aluno, porém não foi encontrado nenhum 
trabalho sobre metodologias do ensino de Biologia com a abordagem CTS. Ainda 
assim, notou-se a presença de elementos que configuram esse enfoque, mesmo que 
de forma inconsciente, os autores escreveram trabalhos acerca de conteúdos 
pertinentes a Biologia. Observou-se que as publicações sobre Metodologias de ensino 
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em Biologia no SENACEM apresentaram um número bastante reduzido e nenhum 
trabalho específico para metodologias no ensino de Biologia sob abordagem CTS/CTSA 
foram encontrados, todavia, alguns elementos pertencentes a esse enfoque foram 
notados. Dessa maneira, torna-se viável incentivar os discentes de licenciatura em 
Biologia em instituições públicas e privadas a produzirem trabalhos que tratem desse 
assunto para clarificar e depurar ideias que possibilitem um ensino de qualidade.  
 
Palavras-chave: Metodologia. Ensino de Biologia. Ciência - Tecnologia - Sociedade. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

No atual cenário da educação brasileira, o professor que insiste em trabalhar 
somente na perspectiva de uma abordagem tradicional está sujeito a riscos que o 
direcione ao fracasso escolar. Existem relatos na literatura que as aulas de Física, 
Química e Biologia muitas vezes são enfadonhas, sendo o aprendizado voltado à 

memorização de conceitos.  Alguns trabalhos relatam a falta de aulas práticas de 
laboratório, e muitas vezes, não há a preocupação em relacionar o cotidiano dos 
alunos com os conteúdos abordados, tornando o processo de ensino aprendizagem 
enfadonho e desestimulante. Esse é um tipo de aprendizagem totalmente contrária ao 
que propõe o pesquisador Ausubel, que acredita na aprendizagem significativa como 
essencial para o sucesso escolar, pois está fundamentada nos princípios 
organizacionais da cognição, enaltecendo sempre o conhecimento e o entendimento 
de informações, passando a ignorar a memorização mecânica (AUSUBEL, 1982), 
valorizando o conhecimento prévio do aluno, para só então aplicar novos conceitos. 

Todavia, a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS sugere um modelo 
inovador no ensino das ciências como um todo. Corroborando com esse 
entendimento, Auler (2007) em seus estudos apontam como principais objetivos da 
abordagem CTS a promoção do interesse dos alunos em associar a ciência e princípios 
tecnológicos e sociais, debater as dificuldades sociais e éticas que dizem respeito a 
utilização da ciência e tecnologia, compreender a natureza da ciência e do trabalho 
científico, alfabetizar cidadãos nos âmbitos científico e tecnológico os tornando aptos 
a tomarem decisões em determinadas situações que lhes são indicadas,  
desenvolvendo o seu próprio pensamento crítico. 

A aplicação dessa abordagem é pertinente, pelo fato de que, o Ensino médio 
enquanto etapa final da educação básica de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN’s) é considerada extensamente incorporada à vida comunitária, pois o 
aluno nesta etapa já dispõe da capacidade de compreensão e desenvolvimento de sua 
consciência absoluta, suas responsabilidades e direitos atrelados ao aprendizado 
disciplinar. A finalidade do Ensino Médio em áreas específicas de estudos é de unir os 
saberes empíricos, contextualizados que atendam tanto a carência da vida contemporânea 
quanto ao desenvolvimento de conhecimentos mais abrangentes e abstratos equivalentes 
a uma cultura universal e uma percepção de mundo (BRASIL, 1997). 

Desta forma, os procedimentos metodológicos das aulas de Biologia devem 
seguir tais objetivos supracitados para proporcionar um ensino de qualidade. Vale 
ressaltar que temas sociais devem ser utilizados pois, são capazes de tornar evidente 
as interrelações entre as características da ciência, tecnologia e sociedade, permitindo 
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um ambiente propício ao desenvolvimento dos educandos com autonomia na tomada 
de decisões (SANTOS, 1992, p. 139). 

Desta maneira, alguns trabalhos que foram selecionados para esse estudo 
foram analisados segundo sua potencialidade no ensino, no que tange a alcançar os 
aspectos científicos, tecnológicos e sociais. Com isso, esse estudo teve por objetivo 
principal através do estado da arte discutir desafios que surgem no ensino de Biologia 
e suas respectivas metodologias sob abordagem CTS como instrumento didático, 
ocasionando assim, aulas mais atraentes que possam melhorar o sucesso escolar. 

A pesquisa caracteriza-se como uma abordagem qualitativa que segundo 
Goldenberg (1997) não dá importância aos dados numéricos encontrados, mas ao 
entendimento e aprofundamento da percepção de um grupo social de uma instituição, 
organização, dentre outros. Assim, ela trata de interpretar e discernir determinados 
comportamentos, analisando o ponto de vista dos indivíduos de uma determinada 
população. 

Destarte, com a finalidade de colaborar com os profissionais docentes de 
Biologia e demais pesquisadores da área da educação, realizou-se um estado da arte 
utilizando como base de dados os trabalhos publicados nos anais das edições 
anteriores do Seminário Nacional do Ensino Médio – SENACEM. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para a consecução dessa pesquisa primeiramente delimitou-se um evento a ser 
investigado e períodos para a escolha dos insumos que passaria a estruturar o 
presente estado da arte. Foram analisados artigos contidos nas edições anteriores do 
SENACEM, que correspondem aos anos de 2011, 2012, 2013, e 2016 com a finalidade 
de encontrar métodos inovadores capazes de lapidar o ensino de Biologia sob uma 
abordagem Ciência Tecnologia e Sociedade. 

No que se refere a seleção dos artigos, buscou-se através da leitura do título, 
resumo e palavras chaves, de trabalhos voltados especificamente para o ensino de 
Biologia. Utilizou-se como descritores os seguintes termos: Biologia, CTS, metodologia 
de ensino. Os estudos que tratavam de metodologias do ensino de Biologia tiveram 
uma leitura mais criteriosa e adicionados a pesquisa quando abordava alguma 
metodologia capaz de estimular o discente a se interessar pelas aulas. Com isso, após 
os levantamentos dos materiais disponíveis na página do evento adjacente, foram 
selecionados os Grupos de Discussão (GD) que trouxeram artigos nas áreas de Biologia, 
ensino, educação e metodologia. Finalizando, com a escolha de trabalhos que fazem 
alusão a abordagem CTS. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O evento investigado já conta com 04 edições e tem enriquecido o seu acervo a 
cada ano com estudos que possibilitam um ambiente propício a pesquisa. E essa 
diversidade temática se dá principalmente por alguns dos seus objetivos como o de 
viabilizar a interação entre docentes e discentes do ensino básico de educação, como 
também, educadores do ensino superior e estudantes do ensino superior de várias 
especialidades de licenciaturas, além de pós-graduação (especialização, mestrado e 
doutorado). O que o torna o espaço de discussões rico em conhecimentos e troca de 
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experiências, corroborando para o desenvolvimento dos saberes acadêmicos, 
escolares e no processo de formação continuada (SENACEM, 2017). 

Na página do SENACEM foram analisadas os resumos e palavras chaves dos 
artigos que abordavam Ensino, metodologia, Biologia, CTS a pesquisa foi realizada no 
mês de janeiro de 2018, entre os anos de 2011, 2012, 2013 e 2016. Deste modo, 
verificou-se no histórico do evento um total de 1.900 trabalhos apresentados nas 
comunicações e nos anais durante esses 04 anos. Todavia estão disponíveis em seu 
repositório apenas 706 materiais em diversas áreas do ensino, sendo apenas 10 
trabalhos na área de biologia. Entretanto, nenhum dos trabalhos com acesso 
disponível nos anais de 2013 foram adotados por não se adequar nos critérios desse 
estudo. A Tabela 1 apresenta um resumo do quantitativo de trabalhos publicados. 
 

Tabela 1 - Quantidade total de artigos publicados e dos selecionados segundo a temática 
metodologias no ensino de Biologia contidos na página do SENACEM. 

 

Ano Edição Artigos  
apresentados 

Artigos 
publicados  

 Artigos 
selecionados 

 

2011 I 400 136  03  
2012 II 300 168  05  
2013 III 500 12  0  
2016 IV 700 390  02  
TOTAL  - 1.900 706  10  
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Outro ponto analisado foram os tipos de metodologias abordadas nos trabalhos 
analisados. Um resumo dessas metodologias pode ser observado no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1. Quantidade de artigos produzidos sobre Metodologias no ensino de Biologia 

 

             Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Ao elencar os tipos de metodologias aplicadas na prática do ensino de Biologia, 
fica evidente que as aulas lúdicas tiveram um destaque no número de trabalhos 
apresentados, em todas elas os autores trouxeram resultados positivos em relação a 
concentração, socialização, participação e aprendizado. Segundo Santos et al (2011), o 
uso desse instrumento didático se dá pela razão de que esse tipo de atividade se 
configurar como um importante meio de divulgação e transmissão de informação, e se 
bem conduzidas é capaz de aumentar a concentração do aluno e melhorar a 
compreensão do conteúdo exposto. 

Já as aulas experimentais, possibilitaram aos alunos, a visualização de seres 
microscópicos, como fungos e colônias de bactérias, em que eles até então só tinham 
verificado através de imagens de livros, jornais revistas dentre outros. Para os autores 
do II SENACEM várias definições na área de microbiologia são abstratas, o que torna 
um assunto complexo para a compreensão dos discentes nas aulas de Biologia. Nesse 
caso, as atividades experimentais se forem orientadas a partir de uma metodologia de 
investigação, propiciará a desmistificação de que, os microrganismos são somente 
patógenos, e por outro lado podem ser importantes na sua vida (SANTOS; COSTA, 
2012). E essas atividades podem serem aplicadas em diversos conteúdos da Biologia. 
Outro exemplo de sua aplicabilidade, pode auxiliar as aulas de Bioquímica nutricional e 
motivar hábitos alimentares saudáveis, em que o processo de aprendizagem necessita 
da experimentação e agem como uma tática que acrescenta para construção de uma 
nova visão sobre o tema tratado na teoria (DANTAS; SOUSA, 2016). 

Outro ponto importante analisado são as aulas de campo que aproxima o aluno 
a realidade trabalhada em sala de aula como um amplo laboratório a céu aberto de 
conhecimentos. Dessa maneira, ainda recorrendo a literatura pesquisada, notou-se 
que fora dos muros da escola também se pode obter resultados positivos em relação a 
construção de conhecimentos, pois a utilização desses espaços auxilia o sujeito na 
aquisição de uma aprendizagem significativa, e também possibilita a alfabetização 
científica destes sujeitos, proporcionando o entendimento da ciência e instigar a 
curiosidade destes para a pesquisa e consequentes descobertas (PEREIRA; SANTOS; 
COSTA, 2012).   
         Vale ressaltar que se faz necessário a utilização de metodologias que possam 
aguçar a curiosidade do aluno, em relação aos conteúdos trabalhados em sala de aula, 
para que esses se apropriem e os utilizem para resolução de problemas em seu 
cotidiano. Os exemplos de metodologias apresentados nesse estudo são apenas 
algumas possibilidades dentre as centenas que o profissional docente pode utilizar 
para lapidar as suas aulas e torna-las mais atraente. 
 
4 MAS, ENQUANTO A ABORDAGEM CTS ? 
 

Durante todo o processo da pesquisa não foi encontrado nenhum trabalho com 
a temática Ciência, Tecnologia e Sociedade no ensino de Biologia. No entanto, a 
maioria dos trabalhos com esse enfoque foram direcionados para as aulas de Química, 
Matemática e Física, no ensino médio integrado sendo possível verificar trabalhos na 
área Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) nos conteúdos relacionados a 
Educação Ambiental e Alfabetização Científica. Não foi relatado em nenhum trabalho 
metodologias no ensino de Biologia sob abordagem CTS/CTSA. 
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Ainda assim, notou-se a presença de elementos que configurassem a 
abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade, mesmo que fossem de maneira 
inconsciente, pois os autores que escreveram trabalhos acerca de conteúdos 
pertinentes a Biologia, utilizaram em alguns momentos de seus trabalhos essa 
abordagem. Vejamos no quadro a seguir algumas evidências dessa observação. 

 
Quadro 1. Análise de evidências da abordagem CTS nos trabalhos pesquisados. 

 
ANO 

TÍTULO AÇÃO RESULTADOS Definição CTS 

2011 Atividade lúdica 
como ferramenta 
integradora entre 
universidade e 
escola 
 

Dinâmica como 
ferramenta lúdica 
abordando 
conteúdos de 
Biologia. 

A apresentação aliada 
à dinâmica foi uma 
ótima forma de 
interação entre os 
alunos e bolsistas 

Ação individual e social 
responsável, orientada a 
levar para a prática o 
processo de estudos e 
tomada de decisão 
(Waks, 1990). 

2012 Atividades práticas 
experimentais: 
contribuições do 
PIBID para o ensino 
de microbiologia 

Práticas sobre 
cultivo de fungos, 
bactérias e 
protozoários. 

Motivar os estudantes 
na busca de 
informações relevante 
e importante sobre as 
ciências e tecnologias 
da vida moderna, na 
perspectiva que 
possam analisar, 
avaliar e refletir 
(Cutcliffe, 1990). 

O ponto de partida para 
a aprendizagem devem 
ser situações-problema. 
(Cachapuz, 1999). 

2016 Educação científica e 
alimentação 
saudável: análise de 
macronutrientes na 
merenda escolar 

 

Aulas práticas de 
laboratório, 
aliando teoria e 
prática, auxiliando 
o ensino de 
Bioquímica. 

Promoção de práticas 
alimentares 
adequadas. 

Formação de atitudes de 
responsabilidade 
pessoal em relação com 
o ambiente natural e 
com a qualidade de vida 
(Waks, 1990). 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 
Nos três trabalhos foi possível observar que os autores utilizaram elementos da 

abordagem CTS/CTSA em suas metodologias no ensino de Biologia, o que torna claro 
que embora esteja crescendo ainda é um assunto pouco conhecido por estudantes e 
profissionais da educação. A abordagem carece de estudos que possibilitem 
transparecer a sua importância para o processo de ensino e aprendizagem em todos os 
níveis, etapas e modalidades da educação. 

Notou-se que os estudos CTS nos dias atuais é configurado como uma área de 
trabalho nova e complexa, trazendo uma crítica a imagem tradicional essencialista 
tanto da ciência quanto da tecnologia. Outro ponto a se destacar é a 
interdisciplinaridade, que segundo Palácios (2003), é assistir disciplinas como filosofia 
e a história da ciência e da tecnologia a sociologia do conhecimento científico, a teoria 
da educação e a economia da mudança técnica. Tais estudos procuram entender o 
aspecto social da ciência e tecnologia no âmbito de natureza social, política ou 
econômica que trazem mudanças científico-tecnológica, assim como referir-se aos 
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seguimentos éticos, ambientais ou culturais desse novo modelo de educação científica. 
Daí a magnitude de se investir nos estudos CTS para a inclusão de todos os discentes 
seja de escola privada, e, principalmente de escola pública por sofrerem com 
precariedade das condições de ensino (PALÁCIOS et al, 2003). 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao realizar esse estudo notou-se que é comum encontrar docentes que optam 
por aulas de Biologia tradicionais, exigindo dos discentes a memorização mecânica de 
conceitos biológicos tornado as aulas repetitivas e desestimulantes para os discentes. 
Deixando de construir uma aprendizagem significativa, fundamentada nos princípios 
organizacionais da cognição, enaltecendo sempre o conhecimento e o entendimento 
de informações discordando desse processo dessa abordagem tradicional do ensino 
(AUSUBEL, 1982). 

No entanto, viu-se a importância de se implementar as metodologias propostas 
pela abordagem Ciência Tecnologia e Sociedade nas aulas de Biologia, como uma 
forma de aguçar o interesse dos discentes no processo de associação da ciência, 
princípios tecnológicos e sociais, discutindo sobre as dificuldades sociais e éticas 
permitindo a formação de cidadãos críticos e reflexivos, aptos a atuarem nos 
processos de decisões (AULER, 2007). 

Com isso, a partir da análise das edições anteriores do SENACEM, observou-se 
que as publicações sobre Metodologias de ensino em Biologia apresentam um número 
bastante reduzido e nenhum trabalho específico para metodologias no ensino de 
Biologia sob abordagem CTS/CTSA, todavia, alguns elementos pertencentes a esse 
enfoque foram notados. Dessa maneira, torna-se viável incentivar os discentes de 
licenciatura em Biologia em instituições públicas e privadas à produzirem trabalhos 
que tratem desse assunto para clarificar e depurar ideias que possibilitem um ensino 
de qualidade. 
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O USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO DE QUÍMICA: um olhar para pesquisas na área 
 

Eliani Jordana da Silva Moreira9 
Luciana Medeiros Bertini10 

 
RESUMO: A sociedade encontra-se cada vez mais informatizada e globalizada, com o 
computador e as tecnologias de comunicação desempenhando um papel cada vez 
mais importante no dia a dia das pessoas e, como não poderia deixar de ser, na 
educação. Assim, as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) 
constituem-se como elemento importante para o desenvolvimento pessoal e 
profissional do ser humano e sua implantação na escola é um ponto importantíssimo 
para diminuir o risco da discriminação social e cultural, podendo, também, atuar como 
coadjuvante para a renovação da prática pedagógica. Para isso, o professor necessita 
compreender as mudanças e se atualizar para exercer a função de mediador, entre as 
tecnologias e o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, definindo o melhor 
momento e os recursos tecnológicos adequados para o ensino de determinado 
conteúdo. Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo investigar como as 
tecnologias estão sendo utilizadas no ensino de química. Para isso, foi realizado um 
levantamento bibliográfico dos últimos cinco anos (2013/2017) em artigos da área de 
Educação em Ciências que abordam o uso das tecnologias no ensino de química. O 
presente estudo tem como foco investigativo, a análise das publicações sobre o uso 
das tecnologias no ensino de Química, nos periódicos nacionais de Ensino de Química. 
Foram selecionados trabalhos voltados ao Ensino de Química, em diferentes níveis de 
ensino, para obter um panorama das publicações referentes ao uso de tecnologias na 
educação. No entanto, priorizou-se apenas àqueles trabalhos implementados em sala 
de aula. Foram consultados os seguintes periódicos: Investigações em Ensino de 
Ciências, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, Química Nova, 
Química Nova na Escola e Revista Brasileira de Ensino de Química. Utilizou-se como 
critério para a seleção dos artigos aqueles lidos e analisados conforme a presença em 
seu título, resumo e/ou palavras-chave de ao menos um dos termos: Tecnologia, 
Multimídia e Ensino de química. As revistas citadas constituem algumas das mais 
respeitadas da área de ensino de química, com um grande número de publicações 
anuais. Para tanto, utilizou-se a base de dados em periódicos nacionais. As buscas 
retornaram um total de 96 trabalhos. Destes, 25 são direcionados ao ensino de 
química em diferentes níveis de ensino, os quais foram lidos na íntegra e classificados. 
Após a análise dos trabalhos, verificou-se que, apesar do crescente número de 
trabalhos publicados na área, ainda é pouca a quantidade daqueles destinados a 
capacitação e informação dos docentes. Os resultados da pesquisa podem indicar 
ainda, a necessidade de uma reestruturação dos currículos dos cursos de licenciatura 
no que se refere à formação de professores para o uso das tecnologias em sala de aula 
visto que embora o uso de tecnologias seja presente no contexto dos alunos, os 
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professores ainda carecem de capacitações e informações a respeito do uso em sala de 
aula. 
 
Palavras-chave: Tecnologia. Ensino de Química. Pesquisas. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A sociedade atual encontra-se cada vez mais informatizada e globalizada. O uso 
do computador tem desempenhado um papel importante no dia a dia das pessoas e 
na educação. As novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) constituem-se 
como elemento importante para o desenvolvimento pessoal e profissional do ser 
humano e sua implantação na escola diminui o risco da discriminação social e cultural, 
podendo atuar como coadjuvante para a renovação da prática pedagógica (SOUZA et 
al, 2004).  

Neste contexto, o professor necessita compreender as mudanças e se atualizar 
para exercer a função de mediador entre as tecnologias usadas no ensino e a 
aprendizagem dos alunos, acreditando que as ferramentas tecnológicas não 
substituirão o seu trabalho, pois é ele que irá planejar as aulas e saber o melhor 
momento e qual o melhor recurso tecnológico para complementar um determinado 
conteúdo. 

A procura por uma especialização é inerente ao perfil docente que no processo 
comunicacional estabelecido com seus alunos, midiatiza o conhecimento, em que o 
papel do professor não é substituído, mas repensado como mediador no ensino e 
auxilia os alunos na busca e exploração dos dados existentes nas mídias (HACK; NEGRI, 
2010). As disposições de uso do computador na educação já mostram que ele pode ser 
um importante aliado neste processo de aprendizado (VALENTE, 2003). 

Os docentes da área de Ciências, particularmente o de Química, precisa se 
adaptar às novas exigências e se desvincular do ensino apoiado numa proposta 
acabada, dogmática, acrítica, identificando, junto com seus aprendizes, a verdadeira 
função social da Ciência no mundo contemporâneo. Ao citar algumas ações a respeito 
das competências e habilidades que um futuro professor deve construir e aplicar e 
citando as Diretrizes Nacionais para a Formação Inicial de Professores da Educação 
Básica em Nível Superior, ressalta-se o compromisso com a utilização de novas 
metodologias, estratégias e materiais de apoio, bem como o compromisso de 
desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe entre os alunos (BRASIL, 
2002). 
 
2 O ENSINO DE QUÍMICA NAS PERSPECTIVAS ATUAIS 
 

Segundo Bejarano e Carvalho (2000), uma das formas de se falar de Ensino de 
Química num país de dimensões continentais como o Brasil, pode ser através da 
descrição da realidade encontrada em cada escola, onde o Ensino de Química esteja 
presente. Outra forma de analisar este ensino seria através da observação de 
pesquisas e publicações realizadas pela comunidade de educadores da área. Constata-
se que os primeiros trabalhos acadêmicos desenvolvidos na área de Educação Química, 
tiveram início na década de 1970. Essa produção vem ocorrendo de forma crescente, 
através da existência de periódicos nacionais especializados na publicação de trabalhos 
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da área, e também pelo alinhamento teórico das pesquisas, conduzidas através dos 
paradigmas adotados nas investigações internacionais sobre o Ensino de Ciências. A 
pouca quantidade de pesquisadores na área é o único problema que merece destaque. 

Na área de Educação Química são exploradas as formas de interações entre 
professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem, ao contrário de outras 
áreas da Química que se concentram basicamente em explicar os processos químicos, 
as interações entre átomos e moléculas. Nessa área são explorados as dinâmicas do 
conhecimento em sala de aula e os vários fatores que permeiam o processo da 
educação. 

De acordo com Chassot (1995), as diversas análises que se tem feito sobre o 
Ensino de Química exigem, cada vez mais, um ensino em que a Química atue como um 
suporte para se fazer Educação, o que significa que a transmissão de conhecimentos 
químicos, alguns de grande importância para a formação científica do cidadão, não é 
suficiente. 

Conforme os PCN+ (BRASIL, 2002, p.87): 
 

A proposta apresentada para o Ensino de Química nos PCNEM se 
contrapõe à velha ênfase na memorização de informações, nomes, 
fórmulas e conhecimentos como fragmentos desligados da realidade 
dos alunos. Ao contrário disso, pretende que o aluno reconheça e 
compreenda, de forma integrada e significativa, as transformações 
químicas que ocorrem nos processos naturais e tecnológicos em 
diferentes contextos, encontrados na atmosfera, hidrosfera, litosfera 
e biosfera, e suas relações com os sistemas produtivo, industrial e 
agrícola. 

 

 
O aluno, de posse do conhecimento químico, tem a capacidade de intervir de 

forma crítica, em questões surgidas na sociedade em que vive, pois possui uma visão 
mais ampla e abrangente de possíveis soluções para tais problemas. Muitas vezes o 
conhecimento que é mediado em sala de aula, não possui o poder de despertar o 
pensamento crítico. 

Os PCNEM (BRASIL, 2000), no que diz respeito aos conhecimentos químicos, 
defendem que os alunos do Ensino Médio devem compreender as transformações 
químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada, para que, 
desta forma, sejam capazes de julgar através de ideias bem fundamentadas as 
informações provenientes da tradição cultural, da mídia e da própria escola e que 
sejam capazes de tomar decisões de forma autônoma, enquanto indivíduos e 
cidadãos. Esse aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos 
processos químicos quanto a compreensão de um conhecimento científico 
intimamente ligado às implicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, 
políticas e econômicas. Todos esses fatores demonstram quão importante é a 
presença da Química no Ensino Médio compreendido na perspectiva de uma Educação 
Básica. 

Ainda, de acordo com os PCNEM (2000), ao adquirir o conhecimento, o 
indivíduo deve não apenas memorizá-lo. Cada aluno desenvolverá uma leitura do 
conhecimento de forma diferente, de acordo com a realidade em que vive e que 
poderá interferir em suas habilidades cognitivas. O aprendizado deve ser conduzido 
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levando-se em conta essas diferenças. No processo de construção do conhecimento 
coletivo em sala de aula, valores como o respeito pela opinião do outro, pelo trabalho 
em grupo, responsabilidade, lealdade e tolerância precisam ser enfatizados no ensino 
de maneira geral e no Ensino de Química, para que este seja mais eficaz, contribuindo 
para o desenvolvimento de valores humanos.  

Neste sentido, Demo (1988) apud SANTOS e SCHNETZLER (2000), defende que 
“a contextualização significa a vinculação do ensino com a vida do aluno, bem como 
com as suas potencialidades”. No entanto, o Ensino de Química que é praticado em 
um grande número de escolas ainda encontra-se muito distante do que é proposto, 
sendo necessário que este seja entendido de forma crítica como uma maneira de 
superar suas limitações. Este vem reduzindo-se à mera transmissão de informações, 
definições e leis isoladas, sem qualquer relação com a vida do aluno, exigindo quase 
sempre deste a memorização.  

Ressalta-se vários tipos de reações, ácidos, soluções, que não representam 
aprendizagem significativa. A linguagem química é muitas vezes reduzida a fórmulas 
matemáticas e a aplicação de “regrinhas”, que são treinadas exaustivamente, levando 
a uma aprendizagem mecânica e não ao entendimento de uma situação problema. Em 
outros momentos, o ensino atual privilegia apenas aspectos teóricos, proporcionando 
aos estudantes um conhecimento abstrato, inadequado para estes (PCNEM, 2000). 

Nesse sentido Montenegro (2008, p. 27) apud Ferreira e Aires (2010, p. 2), 
aponta que:  
 

Na escola brasileira, o ensino de Ciências tem sido tradicionalmente 
livresco e descontextualizado, levando o aluno a decorar, sem 
compreender os conceitos e a aplicabilidade do que é estudado. 
Assim, as Ciências experimentais são desenvolvidas sem relação com 
as experiências e, como resultado, poucos alunos se sentem atraídos 
por elas. A maioria se aborrece, acha o ensino difícil e perde o 
entusiasmo. 

 
Para Santos e Schnetzler4 (1997) apud Ferreira e Aires (2010), o número de 

pesquisadores interessados em buscar maneiras de ensinar química de um modo mais 
próximo da realidade dos alunos, vem crescendo cada vez mais. Procura-se com isso 
superar o ensino baseado frequentemente no modelo de transmissão de 
conhecimentos que enfatizam mais o ensino de conceitos que os aspectos ligados à 
formação científica para o exercício da cidadania. Ao deter o conhecimento científico, 
o aluno tem a capacidade de intervir na sociedade em que vive de forma a melhorá-la, 
deixando de ser um cidadão passivo, passando a cidadão ativo. 

De acordo com Pereira (2000) apud Lopes (2002, p. 390): 
 

Formar indivíduos que se realizem como pessoas, cidadãos e 
profissionais exige da escola muito mais do que a simples 
transmissão e acúmulo de informações. Exige experiências concretas 
e diversificadas, transpostas da vida cotidiana para as situações de 
aprendizagem. Educar para a vida requer a incorporação de vivências 
e a incorporação do aprendido em novas vivências. 
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Desta forma, a escola assume o papel de não somente ensinar os conteúdos de 
Química para os alunos, mas também, fornecer o conhecimento necessário para que 
estes tenham a capacidade de manipular esse conhecimento de forma a melhorar ou 
mudar situações vigentes no lugar onde moram, visando uma vida mais digna e cidadã. 
 
3 A TECNOLOGIA NO ENSINO DA CIÊNCIA QUÍMICA 
 

A ciência química é uma aliada para a manutenção da vida, sendo uma das 
responsáveis pelo aumento da expectativa de vida do homem moderno. O 
reconhecimento de sua importância chega aos meios de comunicação e informação e 
aos fins educacionais. Tal realidade ocasiona o surgimento de inovações em todos os 
segmentos sociais e no planejamento escolar, que assinala novas e modernas 
metodologias voltadas para uma nova forma de ensinar química (LIMA; MOITA, 2011). 

As novas tecnologias surgem como instrumentos indispensáveis para o 
desenvolvimento dessa nova forma de ensinar química, tendo em vista que, 
disponibilizam recursos capazes de facilitar e agilizar a vida da sociedade 
contemporânea e de fornecer formação educacional, no campo da química, 
propiciando, deste modo, a atualização dos conhecimentos, a socialização de 
experiências e a aprendizagem através dos recursos tecnológicos (LIMA; MOITA, 2011). 
 

As novas tecnologias de informação e comunicação, caracterizadas 
como midiáticas, são, portanto, mais do que simples suportes. Elas 
interferem em nosso modo de pensar, sentir, agir, de nos 
relacionarmos socialmente e adquirirmos conhecimentos. Criam uma 
nova cultura e um novo modelo de sociedade (KENSKI, 2004, p. 23). 

 

A proposta abordada acima apresenta o desenvolvimento de novas formas de 
interação cultural, de mediação escolar, estabilizando a tecnologia que se configura 
como uma “caixa de ferramentas” úteis à elaboração e à ampliação de conhecimentos 
que favorecem procedimentos pedagógicos voltados à realidade, propiciando a 
interação dos alunos com o meio tecnológico (LIMA; MOITA, 2011).  
 
4 PERCURSO METODOLÓGICO 
 

O presente estudo consiste em um levantamento bibliográfico dos últimos 
cinco anos (2013/2017) em artigos da área de Educação em Ciências que abordem o 
uso das tecnologias no ensino de química. Foram selecionados trabalhos voltados ao 
Ensino de Química, em diferentes níveis de ensino, para obter um panorama das 
publicações referentes ao uso de tecnologias na educação. Contudo priorizou-se 
apenas àqueles trabalhos implementados em sala de aula. Em conjunto, as revistas 
selecionadas respondem por uma parcela representativa da produção de trabalhos no 
Ensino de Química, e o período de 2013 a 2017 foi selecionado para que o número de 
publicações seja viável para esta análise e possibilite uma visão das características das 
pesquisas desenvolvidas no contexto em questão. 

Dentre os periódicos, foram consultados: Investigações em Ensino de Ciências, 
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências ambos Qualis A e Química 
Nova, Química Nova na Escola e Revista Brasileira de Ensino de Química, todos Qualis 
B. Usou-se como critério para a seleção dos artigos aqueles lidos e analisados 
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conforme a presença em seu título, resumo e/ou palavras-chave de ao menos um dos 
termos: Tecnologia, Multimídia e Ensino de química. As revistas citadas constituem 
algumas das mais respeitadas da área de ensino de química, com um grande número 
de publicações anuais. 

A tarefa da análise consistiu na organização dos dados, colocando-os em 
partes, relacionando-os e buscando encontrar tendências importantes nestas relações 
de acordo com Lüdke e André (1986).Segundo Moraes (1999) a Análise de Conteúdo 
constitui uma metodologia de pesquisa utilizada para descrever o conteúdo de 
documentos e textos. Essa análise auxilia na reinterpretação das mensagens no intuito 
de atingir uma compreensão de seus significados para além da leitura comum. 
 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram encontrados 96 trabalhos que contemplavam a perspectiva tecnologia, 
nos periódicos avaliados. Destes, 25 são direcionados especificamente para a área de 
ensino de química, representando 26,04% do total de trabalhos publicados com o 
referido enfoque, como pode ser visto no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Número de artigos publicados com o enfoque Tecnologia e enfoque 

Tecnologia no Ensino de Química por periódico 
 

PERIÓDICO 
ENFOQUE 

TECNOLOGIA 
ENFOQUE 

TECNOLOGIA/ÁREA: ENSINO DE 
QUÍMICA 

Investigações em Ensino de 
Ciências 

7 6 

Revista Brasileira de Pesquisa em 
Educação em Ciências 

7 1 

Química Nova 4 2 

Química Nova na Escola 55 14 

Revista Brasileira de Ensino de 
Química 

23 2 

TOTAL 96 25 
Fonte: Autoria própria. 
 

O periódico com maior número de publicações do enfoque Tecnologia voltado 
ao ensino de química é Química Nova na Escola, resultado esperado por tratar-sede 
revista específica na área de ensino de química. Revisando os trabalhos publicados na 
perspectiva Tecnologia nos últimos cinco anos podemos definir que a partir do ano 
2015 há um crescente aumento de trabalhos publicados na perspectiva Tecnologia, 
tanto no ensino de química como para as demais disciplinas das ciências. 

Analisando os artigos encontrados percebe-se que não apenas no ensino de 
química o uso de Tecnologias é requerido, mas também em outras disciplinas como é o 
caso da Ciência, Física e Biologia, ambas as disciplinas, assim como a química possuem 
um currículo extenso e conteudista. 

Considerando as publicações com enfoque Tecnologia voltadas 
especificamente ao ensino de química, foram classificados os trabalhos de acordo com 
um dos três seguintes aspectos: implementação, concepções ou análise e/ou produção 
de material didático. As categorias Implementação e Concepções foram baseadas no 
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trabalho de Hunsche et al., (2009). Acrescentou-se uma terceira categoria – 
Análise/Produção de Material didático em decorrência dos trabalhos encontrados, 
como mostrado no Quadro 2, a seguir. 

 
Quadro 2: Classificação das publicações com enfoque Tecnologia no ensino de química. 

 
PERIÓDICO 

 
IMPLEMENTAÇÃO 

 
CONCEPÇÕES 

ANÁLISE/PRODUÇÃO 
MATERIAL DIDÁTICO 

Investigações em 
Ensino de 
Ciências 

 
3 

 
1 

 
2 

Revista Brasileira 
de Pesquisa em 
Educação em 
Ciências 

 
- 

 
1 

 
- 

Química Nova 1 - 1 

Química Nova na 
Escola 

3 5 6 

Revista Brasileira 
de Ensino de 
Química 

 
1 

 
1 

 
- 

TOTAL 8 8 9 
Fonte: Autoria própria. 
 

A maior parte dos artigos publicados tem como foco principal a análise e 
produção de material didático, em função das ferramentas educacionais utilizadas no 
ensino de química. Esse número expressivo também se deve ao fato de que a revista 
Química Nova na Escola tem como perfil a divulgação de trabalhos desenvolvidos no 
meio escolar. Percebe-se que, a implementação de atividades visando tanto à sala de 
aula da educação básica quanto aos processos formativos para professores, bem como 
o estudo das concepções de professores e alunos, quanto ao uso das tecnologias nas 
aulas, apresentaram um mesmo resultado.  
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio deste estudo, evidencia-se que o uso das tecnologias para 
potencializar o processo de ensino-aprendizagem tem despertado o interesse de 
muitos pesquisadores na área de ensino de química. A revista que mais apresentou 
trabalhos mediados por tecnologias foi a Química Nova na Escola, o que já era 
esperado uma vez que é uma revista específica para o ensino de química e que possui 
uma sessão destinada à educação em química e multimídia, que trata das aplicações 
das tecnologias da informação e comunicação no contexto do ensino-aprendizado em 
Química, visando contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. 

Os resultados da pesquisa podem indicar ainda, um indicativo da necessidade 
de uma reestruturação dos currículos dos cursos de licenciatura no que se refere à 
formação de professores para o uso das tecnologias em sala de aula visto que embora 
o uso de tecnologias seja presente no contexto dos alunos, os professores ainda 
carecem de capacitações e informações a respeito do uso em sala de aula. 
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ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DA 
APRENDIZAGEM SOBRE PROPRIEDADES E TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA 

 
Francisca Fernanda Jacinta da Silva11 

 
RESUMO: Uma das principais problemáticas discutidas, atualmente, no contexto do 
ensino de Ciências consiste em entender melhor porque grande parte dos educandos 
sentem dificuldades em desenvolver as competências e habilidades relacionadas à 
aprendizagem de Ciências. Muitas pesquisas tentam desenvolver metodologias 
alternativas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Nesse 
sentido, a utilização de atividades experimentais tem sido vista por muitos 
pesquisadores como uma ferramenta com potencial para melhorar o processo de 
ensino-aprendizagem de Ciências, pois constitui um recurso pedagógico importante 
que pode auxiliar na construção de conceitos científicos. Muitos professores da 
educação básica também acreditam que este recurso seja uma alternativa para a 
melhoria do processo de ensino-aprendizagem e que o mesmo deve ser introduzido no 
contexto escolar. Neste trabalho, investiga-se as possíveis melhoras na aprendizagem 
dos alunos através da utilização de experimentos trabalhados em sala de aula e em 
que medida essas atividades contribuem para a construção de conceitos de 
propriedades e transformações da matéria. A pesquisa foi desenvolvida em duas 
turmas da Educação Básica, sendo uma do 9º ano do ensino fundamental e outra do 1º 
ano do ensino médio, e consistiu de observação do participante, aplicação de 
questionários abertos (pré e pós-teste) e intervenção em sala de aula. Os resultados 
mostram que houve uma melhora significativa na aprendizagem dos alunos e que os 
mesmos conseguiram aumentar o seu nível de cognição com o uso da metodologia 
realizada. 
 
Palavras-chave: Experimentação. Aprendizagem significativa. Ensino de química. 
Propriedades e Transformações da Matéria.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Em nosso cotidiano é comum depararmos com situações que podemos 
relacioná-las com o ensino em sala de aula. Isso vem de encontro com os objetivos dos 
professores, uma vez que, buscamos a aprendizagem dos alunos como principal 
desafio a ser alcançado. Nessa atividade experimental podemos notar como é 
relevante o ensino de forma contextualizada, sempre buscando utilizar os 
conhecimentos prévios dos alunos. É fundamental fazer esse paralelo entre sala de 
aula e dia-dia do educando, principalmente quando são utilizados materiais de fácil 
acesso nas aulas práticas. 

Segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (2000), a utilização 
da experimentação no ensino não deve ser visto como um complemento a ser 
ofertado de maneira eventual nas salas de aula, mas sim uma atitude que dê aos 
alunos condições para compor e relacionar, fatos, situações, problemas e conceitos, na 

                                                           
11Estudante do Mestrado de Ensino pelo (PPGE/UERN); Licenciada em Química  pelo (IFRN) 
Fernanda_jacinta@hotmail.com. 
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perspectiva de complementar a metodologia tradicional comumente utilizada, 
buscando sempre uma melhor aprendizagem por parte do educando 

Por meio da Teoria Da aprendizagem significativa de David Ausubel buscou-se 
realizar um trabalho onde o educando é ator principal no processo de 
desenvolvimento da aprendizagem. A teoria da aprendizagem significativa é uma 
abordagem cognitivista da constituição do conhecimento. Segundo Moreira (2006), “é 
um processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não 
literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do individuo” 
(Moreira, p. 14, 2006).  

A aprendizagem significativa se processa quando:  
 

[...] o material novo, idéias e informações que apresentam uma 
estrutura lógica, interage com conceitos relevantes e 
inclusivos, claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo 
por eles assimilados, contribuindo para sua diferenciação, 
elaboração e estabilidade. (Moreira, p. 14, 2006). 
 

Pode-se dizer que a aprendizagem significativa se embasa nos conceitos pré-
adiquiridos durante a vida do aluno, e a experimentação traz essa relação de forma 
clara e eficaz a cada aplicação realizada na sala de aula, pois desperta no aluno um 
grande interesse em participação nas aulas, não só nas aulas de química, mas em 
diversos outros campos do ensino.  E segundo Guimarães (2010) atualmente tem-se 
buscado novas metodologias que possam vir a incentivar os alunos do ensino médio a 
se interessar pelo conhecimento químico. 

Guimarães (2009) aponta que as atividades experimentais podem assumir 
papel fundamental na promoção de aprendizagem significativa em ciências e, por isso, 
consideramos importante valorizar propostas alternativas de ensino que demonstrem 
potencialidade da experimentação através de inter-relações entre os saberes teóricos 
e práticos inerentes aos processos do conhecimento escolar. 

Diante disto, o presente trabalho se formulou devido às dificuldades 
apresentadas pelos alunos na assimilação de conceitos de Química. Diante do desafio 
de se construir em sala de aula práticas pedagógicas inovadoras, faz-se necessário a 
realização desta pesquisa, a qual engloba duas metodologias que são experimentação 
e aprendizagem significativa, ambas que se completam. 

Assim a presente investigação tem o como objetivo analisar a ocorrência da 
aprendizagem significativa sobre as propriedades e transformações da matéria, 
através uso de experimentos de baixo custo. 
 
2 METODOLOGIA 
 

Nesta pesquisa busca-se investigar o potencial de utilização da experimentação 
na construção de uma aprendizagem mais significativa. Nessa perspectiva, os 
experimentos são utilizados como método colaborador para a construção do 
conhecimento científico. A aplicação ocorreu em duas turmas de 9º ano e 1º ano E.M. 

A metodologia utilizada nesta investigação é de caráter qualitativo, pois há a 
imersão do pesquisador nas circunstâncias e contexto da pesquisa. Busca-se através da 
pesquisa-ação estimular a participação das pessoas envolvidas na pesquisa abrindo seu 
universo de respostas e encontrar as soluções teóricas para os questionamentos 
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levantados, bem como, apontar sugestões para a melhoria da qualidade do processo 
de ensino/aprendizagem de Química. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a observação participante e o 
questionário misto, os quais permitiram obter informações sobre cada participante da 
pesquisa, além de avaliar os seus conhecimentos prévios. 

A aplicação teve início com a observação das turmas participantes em seguida 
realizou-se a aplicação de um questionário (pré-teste) com o intuito de conhecer as 
lacunas existentes na estrutura cognitiva dos discentes e posteriormente planejar a 
intervenção com as atividades experimentais. Após análise do questionário foi 
desenvolvida a proposta experimental com os discentes. Para tanto, os discentes 
foram divididos em grupos, com 6 ou 7 integrantes, para facilitar o desenvolvimento 
das atividades, visto que os experimentos não necessitavam de um laboratório 
equipado. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 Análise do questionário pré-teste 
 

Teve-se a preocupação em elaborar um questionário para as duas turmas com 
questões de diferentes níveis de complexidade, considerando que se tratava de anos 
diferentes, de forma que fosse possível analisar o nível de conhecimento dos alunos 
em relação ao assunto trabalhado. Contudo, o pré-teste também apresentava 
questões iguais para as duas turmas, pois só assim, seria possível comparar o 
desempenho dos educandos em relação à temática abordada.  

A avaliação desse momento será baseada nas categorias de Suart e Marcondes 
(2009), segundo os pressupostos de Zoller (2002), de acordo com o quadro a seguir:  

 
Quadro 1- Nível cognitivo das respostas dos alunos 

Nível Categoria de resposta ALG (Algorítimicas) 

N1  •Não reconhece a situação problema.  
•Limita-se a expor um dado relembrado.  
•Retêm-se a aplicação de fórmulas ou conceitos. 

Nível Categorias de respostas LOCS (Lower Order Cognitive Skills): Habilidades 
Cognitivas de Baixa Ordem 

N2 •Reconhece a situação problemática e identifica o que deve ser buscado.  
•Não identifica variáveis.  
•Não estabelece processos de controle para a seleção das informações.  
•Não justifica as respostas de acordo com os conceitos exigidos. 

N3 •Explica a resolução do problema utilizando conceitos já conhecidos ou 
relembrados (resoluções não fundamentadas, por tentativa) e quando 
necessário representa o problema com fórmulas ou equações. 
 •Identifica e estabelece processos de controle para a seleção das informações.  
•Identifica as variáveis, podendo não compreender seus significados 
conceituais. 

Nível Categorias de respostas HOCS (Higer Order Cognitive Skills): Habilidades 
Cognitivas de Alta Ordem 

N4 •Seleciona as informações relevantes.  
•Analisa ou avalia as variáveis ou relações causais entre os elementos do 
problema.  
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•Sugere as possíveis soluções do problema ou relações causais entre os 
elementos do problema. 
 •Exibe capacidade de elaboração de hipóteses. 

N5 • Aborda ou generaliza o problema em outros contextos ou condições iniciais. 
Fonte: (Suart & Marcondes, 2009) 

 

Na primeira questão, os alunos se deparavam com uma situação na qual um 
escultor utilizava um bloco de mármore para fazer sua escultura. Baseado nisto, a 
questão trazia três conceitos que seria de matéria, corpo e objeto, e o aluno deveria 
identificar qual seria (m) o (s) conceito (s) correto (s) 

Ao analisar os resultados referentes a primeira questão, percebeu-se que 
grande parte dos estudantes (46,42%) não assinalam corretamente a alternativa 
correspondente, o que mostra as dificuldades dos estudantes, dentro do nível N1, não 
reconhecendo o problema proposto. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que parte dos alunos demostraram possuir 
entendimento do assunto. Entretanto, essa compreensão, de acordo com a análise dos 
dados, indica ser simplificada, resumida e mecânica, visto que os mesmos não 
conseguem relacionar ou diferenciar os conceitos de corpo e objeto. 

Na segunda questão, foi apresentado aos alunos uma situação onde deveriam 
identificar qual processo de transformação ocorria numa circunstância onde, em 
cidades com o clima quentes e secos, uma solução caseira para amenizar problemas de 
saúde, como sangramento nas narinas é espalhar pelos cômodos da casa recipientes 
abertos contendo água. Na alternativa “a” os alunos deveriam explicar o que ocorre 
com a água e porque esse método é eficaz. 

Um total de 75,01% dos alunos (42) encontram-se no nível cognitivo N1, 
segundo Suart e Marcondes (2009), os discentes que se encontram nesse nível não 
conseguem explicar o que ocorre limitando-se a expor apenas um dado relembrado ou 
um conceito. O conceito de transformações físicas é de entendimento de grande parte 
dos alunos, mas os mesmos demostraram não possuir embasamento teórico para 
explicar o fenômeno. 

Aproximadamente 7,14% (9 estudantes) conseguiram identificar o problema e 
a relação que existem entre a evaporação da água e a umidificação do ambiente, 
fazendo assim com que estes fiquem incluídos no nível cognitivo N3, Categorias de 
respostas LOCS (Habilidades cognitivas de baixa ordem). Isso demonstra um pequeno 
domínio e compreensão sobre as diversas variáveis e conceitos necessários para 
explicar a evaporação da água. 

A questão “b”, pedia que os alunos demonstrassem outros exemplos sobre 
processos de transformações da matéria que costumavam ver no seu dia-a-dia, vale 
salientar que alguns deram mais de um exemplo. Vejamos algumas respostas no 
quadro 2: 

 
Quadro 2- Exemplos dados pelos alunos sobre transformações da matéria 

observados no dia-a-dia 

ALUNOS RESPOSTAS 

A7 “ O gelo quando está no estado sólido e passa para o estado líquido. ” 

B1 “Quando colocaos uma roupa molhada no varal, depois de algumas 
horas a águe evapora e ela fica sequinha” 
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C1 “ Quando cozinhamos um ovo. ” 

D1 “A queima do papel. ” 

E1 “Quando colocamos uma panela de água no fogo e deixamos lá por um 
tempo a água evapora” 

F1 “Se rasgar um papel ao meio, ele não deixará de ser papel e isso é um 
fenômeno físico” 

Fonte: Autor 

 
Ao analisar essa questão percebemos que os alunos conseguiram exemplificar 

algumas transformações simples que ocorrem no cotidiano.  Identificar variáveis físicas 
e químicas, bem como definir que tipo de fenômeno ocorre, determinam que os 
alunos possuem um nível de cognição de baixa ordem (LOCS) tipo N3, no qual lhes 
permite compreender e expor seus conhecimentos em relação a questão proposta. 

A terceira questão contextualizava uma situação onde o combustível de um 
carro iria sendo consumido, no final era apresentada a seguinte equação: 

C8H18 (g) + 25/2 O2(g) → 8 CO2 (g) + 9 H2O (g) + Energia 
A mesma tinha como objetivo identificar o nível de cognição dos alunos sobre 

as reações químicas e as leis ponderais. Na alternativa “a”, de acordo com a reação 
acima o aluno deveria informar apenas quem eram os reagentes e quem eram os 
produtos. 

Após análise percebeu-se que dos 3,58% alunos (N1) não conseguiam 
identificar quem era reagente e quem era produto, e isso foi um ponto muito 
preocupante, levando em consideração que já haviam estudado o assunto no início do 
ano letivo. Isso demonstra que estes alunos possuem habilidade cognitivas do tipo 
Algorítmicas ALG, pois não conseguem identificar corretamente quem são reagentes e 
produtos, além de relacionarem o assunto com outras variáveis que não condizem 
com a situação. 

Entretanto, 96,42% dos alunos (N3) possuem habilidade cognitivas de baixa 
ordem (LOCS), estes conseguem identificar corretamente o que se pede. Nessa 
perspectiva, ressalta-se, assim, a relevância do professor estar atento as respostas 
para que possa compreender como o educando aprende e para que sua ação 
realmente se efetive. 

A questão “b” procurava relacionar os conhecimentos prévios dos alunos em 
relação as leis ponderais, mas especificamente a lei de Lavoisier, pois pedia para que 
os alunos identificassem se a quantidade de reagentes e produtos se conservavam 
após a reação. 

Aqui 86% da turma afirmou que a quantidade de reagentes e produtos não 
permaneceu a mesma após a reação. Ao serem questionados porque, a maioria não 
soube explicar, enquanto outros afirmaram de forma errônea que a quantidade de 
oxigênio após a reação diminuía. 

Ainda destaca-se que 14% dos alunos acertaram a questão, e possui um nível 
de habilidade N3, visto que muitos   conseguem explica o porquê das quantidades 
serem as mesmas, utilizando conceitos já conhecidos ou relembrados e representando 
cada elemento e suas respectivas quantidades. De acordo com Suart e Marcondes 
(2009) muitas vezes os alunos que se encontram no nível de cognição N3 apresentam 
características para uma possível evolução ao nível N4. 
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Na questão seguinte, o aluno deveria identificar o que havia ocorrido com o 
combustível presente no automóvel, utilizando se apenas da equação química que 
representava a reação.  

De acordo com a análise das respostas dos alunos, aproximadamente 28,57% 
indicam ter habilidades cognitivas mecânicas (ALG), onde não é demostrado o 
reconhecimento do problema proposto. Estes alunos limitam-se a expor dados 
relembrados de forma sucinta e sem explicação adequada. Este posicionamento tende 
a dificultar o processo de assimilação de novo conhecimentos. Neste caso é papel de 
professor buscar estratégias das quais estimulem o aluno a busca do conhecimento de 
forma crítica e efetiva. 

Nas respostas verifica-se que 53,27% dos alunos (N3) possuem habilidades 
cognitivas de baixa ordem (LOCS), que neste caso, utilizam conceitos para explicar as 
razões pelas quais o carro se locomove. 

Os alunos distribuídos no nível N4 (17,85%) atesta habilidade cognitiva de alta 
ordem (HOCS), pois os mesmos explicam com clareza o que ocorre com o combustível 
que vai sendo consumido além de sugerir as possíveis soluções do problema ou 
relações causais entre os elementos do problema. 

A última questão trazia exemplos de reações químicas e físicas simples que 
ocorrem com frequência no cotidiano dos alunos, a mesma pedia para que os 
educandos as classificassem, observe gráfico 1:  

 

Gráfico 1- Exemplos de Reações Químicas dados pelos alunos 

 
Fonte: Autor 

 

É perceptível nessa questão que alguns estudantes, mesmo conhecendo os 
conceitos de fenômeno químico e fenômeno físico ainda assim confundem as reações 
na hora de classifica-las.  

Mesmo com dificuldades os alunos conseguem relacionar os acontecimentos 
do dia a dia com a química, e essa assimilação de acordo com Moreira e Masini (2011, 
p. 25) auxilia a compreender a maneira como está organizada a estrutura cognitiva. 
Nesse sentido, a melhor forma de procurar evidenciar a compreensão, é evitar a 
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simulação da aprendizagem significativa com resolução de exercícios repetitivos e 
mecânicos. 
 
3.2 Análise do procedimento experimental “Propriedades e transformações da matéria” 

 
A atividade experimental sobre as propriedades e transformações da matéria 

tinha como objetivo principal mostrar e evidenciar as transformações e propriedades 
nas substâncias além de diferenciar fenômenos químicos de fenômenos físicos, 
utilizando materiais de baixo custo. Devido à complexidade das análises qualitativas, 
optou-se por categorizar os resultados, de acordo com Suart e Marcondes (2009), 
baseada nos pressupostos de Zoller (2002), em seus estudos sobre as habilidades 
cognitivas (Quadro 1). 

No primeiro procedimento os alunos precisariam identificar que as misturas de 
água e açúcar, refrigerante de limão e açúcar, água e bicarbonato são misturas 
homogêneas, enquanto água e óleo era heterogênea. Também deveriam explicar que 
água e açúcar e refrigerante de limão e açúcar são fenômenos físicos, pois não existe 
alteração na composição dos participantes. Já a composição de água e bicarbonato 
caracteriza e evidencia um fenômeno químico, pois quando diluído o bicarbonato 
libera gás carbônico. 

Ao analisar as respostas dos alunos, percebemos que 8,92% permanecem o 
nível de cognição N1, apresentando ter habilidades cognitivas mecânicas (ALG), onde 
percebe-se que os discentes não apresentam preocupação em discutir ou de 
relacionar a resposta da questão proposta. Já um número maior de alunos, 55,35% 
apresentam estar na zona de cognição de baixa ordem (LOCS) do tipo N2, os 
educandos não justificam as respostas de acordo com os conceitos exigidos. 

Dentre o grupo de alunos estudado, tem-se ainda dentro do nível de cognição 
de alta ordem, 35,71% alunos no nível N3. Estes explicam a questão utilizando 
conceitos já conhecidos ou relembrados. Esse dado mostras que o experimento surtiu 
efeito significativo na aprendizagem dos alunos, já que 91,06% conseguiram 
compreender melhor os conceitos trabalhados durante a atividade.   

Na segunda questão, os alunos deveriam indicar qual método de separação de 
mistura seria mais adequado para separar a água do óleo. Vejamos algumas respostas 
no gráfico 2.  

 
Gráfico 2- Respostas dos alunos sobre métodos de separação de misturas 

 
Fonte: Autor 
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Ao responder essa questão os alunos discutiam entre si o papel da densidade 
nessa mistura. Grande parte conseguiu identificar que ela é a propriedade 
fundamental que permite separar misturas heterogêneas sólido-liquido ou liquido-
liquido. 

Uma pequena porcentagem de 7% (4 alunos) respondeu outros processos de 
separação de misturas que não condiziam com a situação proposta, como por exemplo 
a filtração, que é um processo de separação de misturas heterogêneas sólido-líquido 
ou gases-sólidos que se baseia na passagem da mistura por um filtro 

Em linhas gerais os alunos trouxeram respostas bem satisfatórias de acordo 
com os conteúdos apresentado e também em relação ao cotidiano, de uma forma ou 
de outra eles citaram as várias situações em que utilizamos processos de separação. 

Partindo para a segunda parte do procedimento experimental, os alunos 
deveriam notar que em cada caso ocorria reações químicas, que eram evidenciadas 
por mudança de temperatura, efervescência, formação de bolhas, liberação de gás e 
combustão. Na primeira questão do procedimento pedia que o aluno observasse o que 
ocorreu na mistura “a” explicasse com suas palavras. 

Após a intervenção foi constatado que apenas 7,14% dos alunos ainda 
apresentam habilidades cognitivas do tipo Algorítmicas dentro do nível N1, pois não 
conseguem identificar e explicar claramente o que ocorre na reação, com informações 
incompletas e sem relação teórica, demonstrando um índice de memorização, pois 
estes discentes utilizaram os acontecimentos observados durante a prática sem que 
houvesse uma justificativa para os fenômenos examinados. Isso fica evidente porque 
os alunos não respondem que esta foi uma reação química.  

Contudo 17,85% conseguem identificar que foi uma reação química, mas 
também não fazem nenhuma relação teórica com o conteúdo explicando da forma 
necessária, expondo uma habilidade cognitiva de baixa ordem (LOCS), correspondendo 
ao nível N2. 

Já 75% dos estudantes apresentaram-se dentro do nível N3 de baixa ordem 
(LOCS) onde os discentes responderam as questões tendo como referência seus 
conhecimentos sobre o assunto. Em suma, é perceptível o aumento no nível de 
cognição dos alunos, pois os mesmos já explicam a resolução do problema utilizando 
conceitos já conhecidos ou relembrados. Além de que notamos que os alunos 
comentam mais acertadamente o que ocorre na reação, diferentemente das respostas 
do pré-teste, onde a maioria encontrava-se no Nível de cognição N1. 

Na segunda questão do procedimento pedia para que os discentes explicassem 
porque o pavio da vela se apagava ao cobri-la com o copo e que fenômeno era o 
responsável por essa ação, nessa questão os alunos deveriam expor suas hipóteses 
sobre o que ocorria. 

Notou-se que 39,28% dos alunos expõem habilidades cognitivas do tipo 
Algorítmicas (ALG) N1, no qual não há uma preocupação em discutir ou de relacionar a 
resposta com o problema proposto. Já um número maior de alunos 60,71% atesta 
estar na zona de cognição de baixa ordem (LOCS) do tipo N3. Nesse caso, os alunos já 
demostram possuir entendimentos em relação ao papel do oxigênio para a que a 
reação de combustão seja realizada. 

A experimentação em sala de aula, busca muito mais que demonstrar 
fenômenos científicos, ela é uma ferramenta que concede ao aluno a oportunidade de 
ser o protagonista do seu próprio conhecimento, por essa razão foi proposto que os 
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alunos produzissem um texto destacando todas a informações importantes abordadas 
na prática. O objetivo principal foi analisar os textos e constatar as habilidades 
cognitivas presentes. Em todos as produções analisadas, foi destacado pelos alunos os 
conceitos de reações químicas e fenômenos físicos que além e exemplos de reações 
que ocorrem com facilidade no cotidiano deles.  

Consideram-se relevante a produção textual para interpretar e analisar os 
saberes construídos pelos educandos. Os resultados expostos através da leitura dos 
textos mostram a importância dessa prática. Essa prática deve criar, inovar e usar 
estratégias diversificadas que contribuam para a autonomia e para o desenvolvimento 
do aluno. 

Pode-se afirmar que o projeto de intervenção pedagógico em sala de aula foi 
composto de momentos ricos tanto para os alunos quanto para os professores e o 
pesquisador. Proporcionou aos alunos acesso ao saber científico das propriedades e 
transformações da matéria, dando-lhes condições de evoluírem suas explicações para 
diversos fenômenos, fazendo-lhes refletir sobre sua existência no mundo. 

Comparando os resultados do teste final com o do questionário inicial, 
entende-se que a atividades experimental proposta foi significativa para a evolução 
conceitual do conteúdo de propriedades e transformações da matéria propiciando 
indícios de aprendizagem com significados. É também evidente que a aprendizagem 
mecânica ainda perpetua perante as escolas onde a pesquisa foi aplicada, e que alguns 
alunos de ambas as turmas ainda se colocaram de forma passiva durante toda a 
aplicação das atividades. 

Com isso, conclui-se que a experimentação pode ser uma estratégia eficiente 
para a produção de explicações para problemas reais que permitam uma 
contextualização, e dessa maneira estimular questionamentos que encaminhem à 
investigação. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao realizar a presente pesquisa busca-se demonstrar e confirmar se há 
mudanças nos níveis de cognição dos discentes a cada novo experimento realizado. 
Para isso, teve-se como suporte a teoria metodológica de Ausubel, para se construir e 
efetivar uma aprendizagem significativa em cada educando. 

Com esta pesquisa pretende-se constatar a viabilidade da aplicação de 
experimentação, como uma ferramenta capaz de promover uma aprendizagem 
significativa na perspectiva cognitivista de Ausubel. Então, posteriormente, poderá ser 
constatado se houver mudanças na estrutura cognitiva dos alunos, o que significa que 
seus subsunçores se transformaram em relação aos conhecimentos novos 
apresentados. 

Por meio das análises dos testes de conhecimentos prévios dos alunos, 
constatou-se que os discentes demostraram dificuldades em resolver os problemas 
propostos, a grande maioria demonstrou apenas habilidades cognitivas algorítmicas 
(ALG). 

Com relação às estratégias utilizadas, os resultados demonstraram que os 
procedimentos utilizados foram motivadores e serviram como organizadores prévios 
na busca por subsunçores. Sendo que, à medida que os subsunçores foram ficando 



60 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

mais elaborados, foi possível captar novas informações e promover a aprendizagem 
significativa. 

Os objetivos foram alcançados e nos resultados, os alunos conseguiram ir 
subindo de nível cognitivo à medida que foram realizados os procedimentos 
metodológicos descritos neste trabalho. Com essa passagem de um nível cognitivo 
mais baixo para um mais elevado, constata-se que os alunos conseguiram assimilar os 
conteúdos propostos tendo a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, como 
alicerce para traçar o percurso metodológico adotado. 
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PRECAUÇÕES BÁSICAS E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS NOS 
LABORATÓRIOS DE QUÍMICA DO CAMPUS MOSSORÓ 

 
Francisco Rogério Maia de Andrade Júnior 

 
RESUMO: O projeto teve como principal objetivo criar um plano de gerenciamento 
adequado para os resíduos gerados no laboratório de química do Instituto federal de 
educação, ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Mossoró, 
tendo em vista que o mau gerenciamento de resíduos químicos implica em diversos 
riscos tanto para o meio ambiente quanto para os usuários do laboratório onde estão 
armazenados. O local aonde foi realizado o projeto estava em péssimas condições de 
armazenamento de resíduos químicos (recipientes inadequados e resíduos 
armazenados nas bancadas do laboratório ou no chão), uma rotulagem ineficaz (em 
muitos casos até inexistente), nenhuma maneira didática de orientar aos usuários do 
laboratório maneiras corretas para realizarem a rotulagem de resíduos químicos de 
forma correta e não possuía um plano de gerenciamento eficaz para tais resíduos. Na 
meta inicial foram levantadas pesquisas bibliográficas em busca das soluções mais 
adequadas para os problemas do laboratório, nessa pesquisa além de serem 
encontradas soluções para os problemas já percebidos foram avistados outros. Após 
os estudos foi criado um modelo padrão de rótulo para ser aplicado a todos os 
resíduos sem identificação de forma que suas propriedades ficassem expostas no 
próprio recipiente de armazenamento, para o preenchimento deste rótulo foram 
iniciados os testes em todos os resíduos químicos desconhecidos que existiam no local 
para que fossem realizadas de forma eficaz suas rotulagens e armazená-los sem 
oferecer riscos para a natureza ou usuários do laboratório. Após os testes, os rótulos 
foram preenchidos corretamente e os resíduos armazenados em locais apropriados. 
Este projeto visou melhorar as condições do laboratório deixando-o mais salubre, 
porém se preocupou também em desenvolver maneiras para que esta organização e 
segurança fossem mantidas após o seu término, devido a isto foram pensadas formas 
didáticas e acessíveis de explicar para todos os usuários do laboratório como deve 
ocorrer a rotulagem e armazenagem dos resíduos químicos gerados nesse local de 
aprendizagem, para isso foram criados materiais didáticos acerca da realização dos 
testes necessários para o preenchimento correto do rótulo e neste material existe a 
descrição passo a passo de como devem ser realizados tais testes, como também 
desenvolveu-se um material explicando como deve ocorrer a armazenagem dos 
resíduos: local de armazenamento, resíduos que não devem ser armazenados 
próximos a outros e cada recipiente que pode armazenar determinados tipos de 
substâncias. Portanto, a partir desse projeto os resíduos químicos gerados obtiveram 
formas adequadas de armazenamento e manuseio, esta organização poderá ser 
preservada posteriormente por todos os usuários do laboratório do campus Mossoró. 
 
Palavras-chave: resíduos químicos, segurança, gerenciamento, meio ambiente, 
laboratório de química. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento das atividades laboratoriais tem provocado a enorme 
produção de resíduos químicos com características complexas e composição 
diversificada, os quais, uma vez não recebendo os corretos processos de tratamento, 
podem acarretar grandes riscos aos usuários e ao meio ambiente. O acúmulo de 
resíduos no laboratório, associado ao armazenamento inadequado desses, representa 
uma perda de espaço útil e pode originar situações de perigo, devido às propriedades 
potencialmente perigosas dessas substâncias. (ANDRADE, 2008) 

O projeto visou a análise qualitativa e quantitativa da produção de resíduos, 
além do desenvolvimento do gerenciamento adequado a eles no laboratório de 
química do Campus. Serão avaliadas as normas de segurança do laboratório, o uso 
prudente e cuidadoso do local. O projeto destinou-se principalmente aos técnicos, 
monitores, docentes e discentes, usuários constantes do local. 

Promovendo a construção de uma metodologia base de gerenciamento dos 
resíduos químicos, a contribuição para a preservação do meio ambiente, uma maior 
segurança no âmbito laboratorial e a conscientização, principalmente dos alunos, a 
respeito das normas laboratoriais e o impacto desse processo educacional para o meio 
ambiente e a sociedade. 

 
2 METODOLOGIA 
 

O trabalho foi dividido em cinco metas. Por meio de levantamentos 
bibliográficos realizados no portal CAPES, no site SCIELO, no Google acadêmico e no 
Sistema de Automação de Bibliotecas da instituição (SIABI), discutidos em grupos de 
estudos entre os componentes do projeto (promovendo um aprofundamento no 
conhecimento sobre o assunto), foram estabelecidas teorias bases para o projeto, as 
quais servirão de referência ao longo desse. 

 

Figura 1 - Autor durante pesquisas para levantamento bibliográfico. 
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Em seguida, foi elaborado um questionário, realizado na forma de entrevista e 
destinado aos monitores e técnicos de laboratório, de forma a averiguar os resíduos 
existentes no laboratório e quais são os mais produzidos, além de saber de que formas 
esses estão armazenados. Todas as informações obtidas foram organizadas em 
tabelas, as quais, por meio de estudos e análises, possibilitaram a construção de um 
parâmetro de produção de resíduos do laboratório, esclarecendo os métodos de 
tratamento e armazenagem necessários. 

Após a aplicação dos questionários e organização das informações obtidas, foi 
realizada de forma direta a análise dos resíduos existentes. Ao início da análise direta, 
constatou-se uma má de organização dos resíduos, armazenamento inadequado, 
assim como a ausência de rotulagem. A respeito dos resíduos existentes no 
laboratório, podemos dividi-los em três categorias: 

-Resíduo sem qualquer rotulação ou especificação; 
-Resíduo apenas com o nome e concentração apto ao descarte; 
-Resíduo apenas com nome e concentração aptos do reaproveito. 
Os métodos de descarte e armazenamento variam dependendo do tipo de 

resíduo gerado. Assim, para destiná-los a um correto fim, é necessário conhecer suas 
características químicas (ANDRADE, 2008).  

(Acervo próprio) 
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Tendo isso em vista, foram realizados diversos testes laboratoriais como teste 
de potencial hidrogeniônico, teste de reatividade com água e o ar, análise da 
densidade em relação a água, solubilidade, inflamabilidade, análise das propriedades 
organolépticas, entre outros, estabelecendo-se assim as propriedades químicas 
(potencial hidrogeniônico, concentração molar, reatividade) e físicas (densidade, 
estado físico, inflamabilidade), bem como a natureza da substância (orgânica ou 
inorgânica). Com todas essas informações em mãos, foram escolhidos os mais 

apropriados métodos de armazenamento e descarte. 
Com todas as informações segundo as propriedades dos resíduos  e tendo em 

vista a alarmante ausência de uma rotulação adequada, foi realizada a elaboração de 
uma rotulagem de identificação padronizada, baseando-se no modelo utilizado pelo 
laboratório de química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
adaptando-o para um modelo padrão para o laboratório de química do IFRN - Campus 
Mossoró, no qual é especificado o nome da substância, as suas propriedades, gerais e 
específicas, características químicas e físicas, bem como um diagrama de Hommel, 
possibilitando assim os usuários conhecerem a substância a qual estão manipulando, 
bem como as suas propriedades.  

Tendo ciência de quais resíduos devem ter como destino o descarte, é realizado 
a neutralização e o tratamento adequado dessas substâncias, passando-os da forma 
ativa para a passiva. Agindo segundo a fundamentação teórica, foram estabelecidos os 
corretos fins para essas substâncias. Por exemplo, alguns resíduos inorgânicos com 
ausência de metais pesados, como prata e chumbo, após receberem a devida 
neutralização (pH aproximadamente 7), foram descartados na pia, enquanto 

Figura 2 - Rótulo criado para resíduos 

químicos líquidos desconhecidos. 

(Acervo próprio)  
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substâncias orgânicas foram armazenadas em devidos recipientes, para que, por fim, 
sejam coletados por uma empresa autorizada associada ao Campus. 

 

 
Em relação aos resíduos aptos ao uso, após a determinação de suas 

características e a elaboração da rotulagem para cada um deles, foi determinada a 
correta armazenagem dessas substâncias. Os métodos de armazenamento foram 
elaborados e estabelecidos através do estudo aprofundado sobre incompatibilidade 
química, estabelecendo assim os corretos recipientes de armazenamento, bem como o 
ambiente apropriado para estocagem. Essa etapa é de uma especial importância, 
tendo em vista que as teorias nela aplicadas servem de base para a correta estocagem 
de todas as demais substâncias presentes no laboratório, promovendo assim a 
segurança de todos os usuários do ambiente e promovendo uma maior vida útil para 
os reagentes. 

 
Figura 4 - Resíduos em bancadas do laboratório 
 

Figura 3 - Rótulo criado para resíduos 

químicos sólidos. 
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Foi construído um guia de precauções básicas e gerenciamento de resíduos 
químicos baseado nas principais demandas do laboratório, que contém: sugestões 
para minimização de produção de resíduos químicos, estratégias de recuperação e 
armazenamento adequado dos resíduos, meios de tratamento e de destinação dos 
rejeitos sem uso, além como proceder a respeito da rotulação das substâncias. 
Também foi criado um material que ensina como o usuário do laboratório deve 
proceder para realizar de forma eficaz os testes necessários para o preenchimento do 
rótulo criado.  

Por fim, foi realizado o plano de conscientização e sensibilização da 
comunidade institucional, visando conscientizá-la a respeito das normas de segurança 
do laboratório, da correta utilização desse meio, e da importância do uso correto e do 
tratamento, respectivamente, das substâncias químicas e dos resíduos provenientes, 
no que tange a preservação do meio ambiente.  

 

Figura 5 - Passos seguidos durante o projeto. 

CONCLUSÃO  
 

Instituições de ensino e pesquisa respondem por aproximadamente 1% do total 
de resíduos perigosos produzidos em um país desenvolvido. Apesar de ser uma 
pequena porcentagem, não deve ser ignorada, uma vez que o gerenciamento de 
resíduos químicos é um assunto de extrema importância não só ambiental, mas 
também de conhecimentos específicos de carreira para os alunos. 

Esse trabalho buscou atender as necessidades em gerenciar os resíduos ativos 
provenientes de atividades práticas nos laboratórios. Para isso, o aspecto fundamental 

(Acervo próprio)  
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desse estudo foi a elaboração de estratégias coletivas e eficientes no processo de 
gerenciamento dos resíduos laboratoriais.  

O Campus apesar de ser considerado uma pequena geradora foi importante a 
elaboração do seu plano de gerenciamento dos resíduos químicos produzidos, pois 
estes deverão ter uma destinação correta, além de oportunizar conhecimentos 
relevantes aos alunos, onde futuramente poderão utilizá-los.  

Sendo assim, conclui-se que a implantação deste projeto foi fundamental aos 
laboratórios dessa instituição de ensino. Isso porque, ele fornece conceitos e técnicas 
essenciais à minimização da poluição ambiental por produtos químicos e à segurança 
no laboratório, além de contribuir no processo de aprendizagem e formação do 
potencial socioambiental do aluno. 

 
RESULTADOS 

Este trabalho foi pensado, inicialmente, devido a identificação de uma 
problemática no laboratório de química: gerenciar os resíduos ativos provenientes de 
atividades práticas nos laboratórios, a maioria, originárias das aulas práticas dos cursos 
profissionalizantes e superiores. Para isso, o aspecto fundamental desse estudo foi a 
elaboração de estratégias no processo de gerenciamento dos resíduos laboratoriais. 
Essa etapa estabeleceu uma escala de prioridades, dando ênfase na prevenção de 
resíduos. Neste sistema de minimização e propostas de segregação, identificação, 
tratamentos e destinação final dos materiais residuais, os professores e alunos, de 
nível médio, técnico e superior, têm a possibilidade de adquirirem uma consciência 
ambiental a respeito do descarte de produtos químicos.  

Após todas as pesquisas e desenvolvimento do projeto foram obtidos 
resultados extremamente satisfatórios que corresponderam aos que eram esperados 
desde o início do planejamento do plano de gerenciamento. 

Antes o armazenamento dos reagentes e dos resíduos do laboratório de 
química era extremamente desorganizado, promovendo desta forma diversos riscos 
aos usuários do laboratório. Após o término do projeto foi vista uma enorme diferença 

Figura 6 - Reagentes armazenados no chão. 

(Acervo próprio) 
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nesse quesito, já que todos os resíduos e reagentes foram armazenados em locais 
adequados de forma que não ficassem expostos oferecendo riscos. 

Outro problema encontrado no antigo laboratório era acerca da rotulagem dos 
resíduos químicos pois estes eram colocados em recipientes (em muitos casos 
inapropriados) sem identificação. O plano de gerenciamento criado se preocupou em 
resolver este problema e para isto foi criado um modelo de rótulo próprio para o 
referido laboratório. 
Figura 7 - Resíduos sem rótulo ou mal identificados. 

Todos os testes necessários foram feitos para que fosse possível a identificação 
dos resíduos químicos não identificados já existentes no laboratório, junto a isso os 
dados dos rótulos colocados foram preenchidos com os devidos resultados dos testes 
realizados. Porém o projeto visa que esta organização seja mantida, desta forma foi 
elaborado um guia didático acerca do preenchimento correto dos rótulos e que ensina 
como realizar os testes necessários. 

A sensibilização é algo a ser trabalhada juntamente com a conscientização dos 
alunos, a qual será acompanhada de uma educação ambiental contextualizada. O 
gerenciamento de resíduos químicos é um assunto de extrema importância ambiental. 

Estes foram os principais resultados obtidos com a realização do referido 
projeto e tudo foi planejado para que os benefícios trazidos ao laboratório de química 
do IFRN – MO sejam mantidos pelos seus usuários. 
 
REFERENCIAS  
 
ANDRADE, Maria Zeni. Segurança em laboratórios químicos e biotecnológicos. Caxias 
do Sul, RS: Educs, 2008. 

 
 

(Acervo próprio)  



70 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

ENFOQUE CTS EM LIVROS DIDÁTICOS DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO: uma análise 
das obras aprovadas pelo PNLD/2018 

 
Ivanessa Castro de Sousa12 

Albino Oliveira Nunes13 
 
RESUMO: Neste trabalho foi analisado o uso das relações Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (CTS) a partir das de qual(is) vertentes foram caracterizada: a Europeia, a 
Norte – Americana ou a partir das reflexões do Pensamento Latino-americano em 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (PLACTS) no tema Estudo dos Gases. A partir da 
escolha do tema realizou-se uma Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) em 6 livros 
didáticos de Química de nível médio aprovados pelo Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD), utilizados no ano letivo de 2018. As categorias de análise foram 
fundamentadas a partir de pressupostos de Análise de conteúdo de Bardin (2011) que 
seguiu-se a sequência: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento 
dos resultados, a inferência e a interpretação; e além deste, utilizou-se, com base 
nesses critérios e fundamentos, Minayo (2002), Gil (2002), Marconi (2010), Richardson 
et al. (2011). Nesta análise foi destacando aspectos a priori de natureza: filosófica; 
sociológica; histórica; política; econômica e humanística que caracteriza segundo 
ROSENTHAL (1989) os aspectos relativos à ciência em sua dimensão mais ampla para 
os conteúdos do currículo CTS. Na fundamentação teórica foram utilizados autores que 
versam sobre CTS, por exemplo, SANTOS e AULER, (2011), SANTOS e MORTIMER 
(2002), NUNES (2004), CEREZO (1998), ACEVO DÍAZ (et al. 2003), PINHEIRO (2005), 
VACCAREZZA (1998), DAGNINO E THOMAS (2003); para ensino de ciências e teóricos 
da educação: POZO e CRESPO (2009), LIGOURI (2005), FOUREZ (1995), ZALESKI (2013), 
ALVES (2007), THIESEN (2008), LÜCK (2016), FREIRE (1975), MOREIRA (2011). A partir 
do  resultados obtidos percebeu-se que, dos 6 (seis) livros didáticos analisados, 2 (L3 e 
L4) não apresentaram características dos pressupostos CTS; 2 (L6 e L1) caracterizou-se 
com pressupostos CTS numa vertente Norte-america; 2 (L5 e L2) caracterizou-se com 
pressupostos CTS numa vertente Europeia, sendo que L2 deixa bastante evidente tais 
características, já L5 trás de modo bastante sutil; e, consequentemente, nenhuma obra 
caracterizou-se pelos PLACTS. 
 
Palavras-chave: estudo dos gases; livros didáticos; Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS). 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Os livros didáticos foram e continuam sendo o material curricular mais utilizado 
para o ensino de ciências em todos os níveis educacionais (MALAVER et al., 2003, p. 
232). No entanto, nos livros, geralmente se mostra uma imagem da ciência totalmente 
desconectada de aspectos culturais, sociais, econômicos, políticos e humanísticos, 
fazendo com que o ensino da ciência perca sua contribuição à formação cidadã.   

                                                           
12 Mestranda do Programa de PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (POSENSINO) na Linha de Pesquisa: Ensino 
de Ciências e Tecnologias (UERN/UFERSA/IFRN). 
13 Doutor em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Professor do 
Programa de PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – POSENSINO (UERN/UFERSA/IFRN). 
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 Através do enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) tem-se uma maneira 
de relacionar os conteúdos dos temas dos livros didáticos aos problemas reais, vividos 
pela sociedade. Essa possibilidade de inserção dos pressupostos do enfoque CTS leva à 
alfabetização científica, tornando os cidadãos capazes de discutir temas que 
impliquem em situações em seu meio social. 
 Neste sentido, considerou-se importante realizar uma análise nos livros 
didáticos (LD) para identificar a ocorrência de conteúdos relacionados com às questões 
tecnológicas e sociais, com a finalidade de nos permitir identificar se existem a 
ocorrência dos pressupostos do enfoque CTS e quais as vertentes adotadas: Norte-
americana, Europeia ou do Pensamento Latino-americano em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (PLACTS). 
 
2 CTS E OS LD’s DE QUÍMICA 
 

A abordagem dos conteúdos de Química para nível médio com enfoque CTS é 
uma ferramenta de importante contribuição para o processo de ensino – 
aprendizagem, para o ensino de Química e formação para cidadania. 

Segundo Vasconcelos e Souto (2003),  
 

Uma leitura atenta da maioria dos livros de Ciências disponíveis no mercado 
brasileiro, entretanto, revela uma disposição linear de informações e uma 
fragmentação do conhecimento que limitam a perspectiva interdisciplinar. A 
abordagem tradicional orienta a seleção e a distribuição dos conteúdos, 
gerando atividades fundamentadas na memorização, com raras 
possibilidades de contextualização. Ao formular atividades que não 
contemplam a realidade imediata dos alunos, perpetua-se o distanciamento 
entre os objetivos do recurso em questão e o produto final. Formamse 
então indivíduos treinados para repetir conceitos, aplicar fórmulas e 
armazenar termos, sem, no entanto, reconhecer possibilidades de associá-
los ao seu cotidiano. O conhecimento não é construído, e ao aluno relega-se 
uma posição secundária no processo de ensino-aprendizagem. 

 
Tendo em vista que, o LD ao trazer pressupostos das relações CTS, espera-se 

que sejam apresentadas as intenções dos autores quanto às concepções à proposta 
didática apresentada como por exemplo: “a introdução das inter-relações entre 
ciência, tecnologia e sociedade; o desenvolvimento da capacidade de tomada de 
decisões e a proposição de atividades que envolvam a participação dos alunos. Essas 
intenções refletem concepções dos currículos CTS” (SANTOS, 2002, p. 82). 

Vasconcelos e Souto (2003) afirmam que: 
 

Os livros de Ciências têm uma função que os difere dos demais – a aplicação 
do método científico, estimulando a análise de fenômenos, o teste de 
hipóteses e a formulação de conclusões. Adicionalmente, o livro de Ciências 
deve propiciar ao aluno uma compreensão científica, filosófica e estética de 
sua realidade (Vasconcellos, 1993), oferecendo suporte no processo de 
formação dos indivíduos/cidadãos. Consequentemente, deve ser um 
instrumento capaz de promover a reflexão sobre os múltiplos aspectos da 
realidade e estimular a capacidade investigativa do aluno para que ele 
assuma a condição de agente na construção do seu conhecimento. Esta 
postura contribui para a autonomia de ação e pensamento, minimizando a 
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“concepção bancária” da educação, que nega o diálogo e se opõe à 
problematização do que se pretende fazer conhecer. 

 

 Neste sentido, o LD de Química com pressupostos CTS devem trazer em seus 
conteúdos temas sociais de modo contextualizado com os assuntos por ele 
desenvolvidos. Assim, Santos (2002, p. 81) ao presentar seu LD de Química que tem 
como título Química na Sociedade afirma que, “a química na sociedade é abordada 
aqui por meio de temas sociais que contextualizam o conteúdo de cada unidade 
programática”.  

Ainda segundo Santos (2015, p. 49):  
 

O que queremos dizer é que a Química no Ensino Médio não pode ser 
ensinada como um fim em si mesma, senão estaremos fugindo do fim maior 
da Educação Básica, que é assegurar ao indivíduo a formação que o 
habilitará a participar como cidadão na vida em sociedade. Isso implica em 
ensino contextualizado, no qual o foco seja o preparo para o exercício 
consciente da cidadania. 

 
Percebe-se, assim, concepções em que o LD que apresenta abordagem 

temática numa perspectiva multidisciplinar com exploração de uma diversidade de 
conteúdos programáticos relacionados aos aspectos sociais e introdução de temas 
sociais tem a função de motivar os alunos parra estudar Química (SANTOS, 2002, p. 
83).  

Mortimer (1998, p. 12) afirma que, nos LD de Química ocorreram algumas 
mudanças com o passar dos anos: 

 
os livros de química, a partir de 1970, apresentam as maiores mudanças em 
relação a períodos anteriores. Alguns autores publicam duas edições 
diferenciadas para um mesmo livro. Além disso, os livros trazem uma gama 
de truques gráficos, como títulos de tamanhos e formas variadas, conceitos 
em destaque, inúmeras ilustrações, nem sempre relevantes, tabelas, 
gráficos, desenhos, fotografias. Cresceu consideravelmente o número de 
exercícios, porém a variação de tais exercícios se encontra apenas no 
aspecto formal, uma vez que, em sua maioria, é exigida apenas a habilidade 
de memorização de conteúdos (MORTIMER, 1988, p. 12). 
 

Para que se desenvolva currículos CTS, segundo Aikenhead (1990, apud 
SANTOS, 2015, p. 85) conteúdos específicos de Ciências possuir uma estrutura 
característica resultante da adoção de etapas. 
 Para Aikenhead (1990, apud SANTOS, 2015, p. 85) a seta da figura indica a 
sequência adotada nos projetos, que ele sintetiza com os seguintes passos: 

1) Uma questão social é introduzida; 
2) Uma tecnologia relacionada ao tema social é analisada; 
3) O conteúdo científico é definido em função do tema social e da tecnologia 

introduzida; 
4) A tecnologia correlata é estudada em função do conteúdo apresentado; 
5) A questão social original é novamente discutida.  

Nesta perspectiva, surgem questionamentos sobre os LD de Química aprovado 
pelo PNLD/2018 acerca do tema Estudo dos Gases: Esse tema foi trabalhado de modo 
a propiciar a discussão à luz dos pressupostos CTS? Quais possíveis vertentes foram 
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adotadas: Norte-Americana, Europeia, Latino-America? A partir destas questões 
desenvolve-se a análise do corpus. 
 
3 DELINEAMENTO DA ANÁLISE 
 

A partir da escolha do tema, realizou-se uma análise de conteúdo em livros 
didáticos de Química de nível médio selecionados pelo Programa Nacional do Livro 
Didático utilizados no ano letivo de 2018, com intuito de identificar nos mesmos se 
existem ocorrência de enfoque CTS e qual(is) suas vertentes (Norte Americana, Latino 
Americana ou Europeia) teóricas dentro do tema: Estudo dos Gases.  

Por que Estudo dos Gases? O estado mais simples da matéria é um gás, uma 
forma da matéria que ocupa o volume total de qualquer recipiente que a contenha 
(ATKINS e PAULA, 2015, p. 15). Um dos estados físicos em que a matéria pode ser 
encontrada é o gasoso. A maioria dos gases são compostos moleculares, com exceção 
dos gases nobres, que são formados por átomos isolados. 

Podemos interagir com os gases de diversas formas, como por exemplo: o 
oxigênio (O2) está presente no ar na proporção, aproximadamente, 20% em volume; o 
ozônio (O3) encontrado na estratosfera é responsável pela a absorção de parte 
significativa da radiação ultravioleta do sol. O dióxido de carbono (CO2) e vapor de 
água na atmosfera causam o chamado “efeito estufa”. 

MAHAN e MYERS (1995) afirmam que:  
 

Além da importância histórica dos gases existe uma outra razão para 
estudá-los. Os trabalhos do químico é relacionar, por meio de teorias, as 
propriedades das moléculas individuais. Esse é o caso da teoria cinética dos 
gases que constitui um exemplo notável de explicação bem sucedida dos 
fenômenos macroscópicos em termos do comportamento molecular. [...] 
Assim, o estudo do estado mais simples da matéria pode nos levar à alguns 
dos conceitos mais universais da ciência física. 
 

Como campo disciplinar, a Química tem sua razão de ser, sua especificidade, 
seu modo de interrogar a natureza, controlar respostas por meio de instrumentos 
técnicos e de linguagem peculiares, identificando as pessoas que os dominam como 
químicos ou educadores químicos (BRASIL, 2006, p. 104). 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio destacam os pressupostos 
para Educação Básica indicados pela Lei 9394/96 - LDBEN, entre os quais estão:  

 
visão orgânica do conhecimento, afinada com a realidade de acesso à 
informação; destaque às interações entre as disciplinas do currículo e às 
relações entre os conteúdos do ensino com os contextos de vida social e 
pessoal; reconhecimento das linguagens como constitutivas de 
conhecimentos e identidades, permitindo o pensamento conceitual; 
reconhecimento de que o conhecimento é uma construção sóciohistórica, 
forjada nas mais diversas interações sociais; reconhecimento de que a 
aprendizagem mobiliza afetos, emoções e relações entre pares, além das 
cognições e das habilidades intelectuais. 
 

Nesta perspectiva, o estudo dos gases e suas principais características é de 
extrema importância para a compreensão de vário processos, dos quais cita-se: 
químicos, naturais, sociais, econômicos, históricos, ambientais.  
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Assim, nesta análise foi destacando aspectos a priori de natureza: filosófica; 
sociológica; histórica; política; econômica e humanística que caracteriza segundo 
ROSENTHAL (1989, apud SANTOS e MORTIMER, 2002, p. 116) os aspectos relativos à 
ciência em sua dimensão mais ampla para os conteúdos do currículo CTS. 
 
4 METODOLOGIA 
 

 A metodologia é uma parte complexa e deve-se ter cuidado, pois traz mais que 
uma descrição formal dos métodos que serão operacionalizados pelo pesquisador 
(MINAYO,2002, p. 42).  

Ainda de acordo com Minayo (2002, p. 43) a definição, sintética, dos principais 
elementos da metodologia são: 

a) Definição de amostragem. A pesquisa qualitativa não se baseia no critério 
numérico para garantir sua representatividade;  

b) Coleta de dados. Devemos definir as técnicas utilizadas tanto para a pesquisa 
de campo (entrevista, observações, formulários, história de vida) como para a 
pesquisa suplementar de dados, caso seja utilizada pesquisa documental, 
consulta a anuários, censos; 

c) Organização de análise de dados. Devemos descrever com clareza como os 
dados serão organizados e analisados. 
Com base nesses critérios supra citados e fundamentada em outros autores 

além de Minayo, como por exemplo: Gil (2002), Marconi (2010), Bardin (2011), 
Richardson et al. (2011), a metodologia do projeto de pesquisa se desenvolve seguindo 
os procedimentos explicados a seguir. 

Seguindo os critérios de classificação de pesquisa bibliográfica de Marconi 
(2010) a obtenção dos dados da pesquisa será utilizado o procedimento da pesquisa 
bibliográfica por investigação preliminar – estudo exploratório – a partir de fontes 
primárias: livro didático. 

A partir disso, as análises das obras dar-se-ão através da leitura analítica 
qualitativa/quantitativa, pois a finalidade da leitura analítica é a de ordenar e sumariar 
as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de 
respostas ao problema da pesquisa (GIL, 2002).  

Segundo Marconi (2010, p. 166), “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição 
do que já foi escrito dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um 
tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. 

Neste sentido, deve-se fazer uma classificação sistemática: seleção, codificação, 
análise e interpretação dos dados e tabulação estatística sobre os dados das fontes 
analisadas identificando as palavras – chaves que caracterizem o enfoque CTS, tais 
como: ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, desenvolvimento sustentável.  

Preocupou-se em analisar, especificamente, o tema Estudos dos gases dos 6 
(seis) LD de Química aprovados pelo PNLD/2018. Assim, o corpus de análise deste 
trabalho consiste no que se dispões na tabela 1, a seguir. 

 
Tabela 1 – Livros didáticos PNLD – 2018 analisados. 

LIVRO 1: 
SANTOS, W. L. P. (Org.). Química cidadã: ensino médio. v. 1. 3. ed. 
São Paulo: AJS, 2016. 

LIVRO 2: FONSECA, M. R. M. Química: ensino médio. v. 2. 2. ed. São Paulo: 
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Ática, 2016. 

LIVRO 3: 
MORTIMER, E. F., MACHADO, A. H. Química: ensino médio. v. 1. 3. 
ed. São Paulo: Scipione, 2016. 

LIVRO 4: 
CISCATO, C. A. M., PEREIRA, L. F., CHEMELLO, E., PROTI, P. B. 
Componente curricular: Química. v.1. São Paulo: Moderna, 2016. 

LIVRO 5: 
NOVAIS, V. L. D., ANTUNES, M. T. Vivá: Química. v. 1. Curitiba: 
Positivo, 2016. 

LIVRO 6: 
LISBOA, J. C. F. (Org.). Química: ensino médio (Coleção ser 
protagonista). v. 1. 3. ed. São Paulo: SM, 2016. 

Fonte: Elaboração nossa. 

 
Para o procedimento analítico do corpus, foram adotados elementos da Análise 

de Conteúdo, conforme descrito por Bardin (2011, p.125-132), no qual, organizam-se 
em três pólos cronológicos: 1) a pré-análise: Corresponde a um período de intuições, 
mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a 
conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num 
plano de análise. Este procedimento é iniciado pela definição da unidade de análise, 
escolha do material a compor o corpus; 2) a exploração do material: se as diferentes 
operações de pré-análise forem convenientemente concluídas, a fase de análise 
propriamente dita não é mais do que a aplicação sistemática das decisões tomadas; 3) 
o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação:  e, por fim, a quantificação 
da ocorrência das categorias no texto que serão definidas a posteriori. “Os resultados 
brutos são tratados de maneiras a serem significativos (“falantes”) e válidos.” 
(BARDIN,2011,  p. 131). 

Dentro deste panorama, neste projeto atual tem-se como objetivo analisar se 
os livros de química apresentam as relações CTS em seus textos e quais as vertentes 
metodológicas (Norte Americana, Latino Americana ou Europeia). Em coerência com 
os objetivos do projeto de abordar os conceitos de estudo dos gases, serão 
selecionados apenas os capítulos que versem sobre estes conteúdos. 
 
5 RESULTADOS 
 
 Os capítulos selecionados foram, evidentemente, os que continham o tema 
escolhido: Estudo dos Gases. Para melhor organização, entendimento e controle da 
análise elaborou-se uma tabela (abaixo), com as informações de cada capítulo, 
considerando-se os 6 LD: 
 

Tabela 2 – Capítulos analisados 

Código do livro: Capítulo(s) analisado(s): 

L1: SANTOS, W. L. P. (Org.). 
Química cidadã: ensino médio. v. 
1. 3. ed. São Paulo: AJS, 2016. 

CAPÍTULO 3 - QUÍMICA E CIÊNCIA / 7. Propriedades dos 
gases / 8. Leis dos gases e teoria cinética dos gases. / 
páginas: 109-122. 

L2: FONSECA, M. R. M. Química: 
ensino médio. v. 2. 2. ed. São 
Paulo: Ática, 2016. 

CAPÍTULO 1 - Teoria cinética dos gases / CAPÍTULO 2 - 
Misturas gasosas / páginas: 9 - 43 

L3: MORTIMER, E. F., MACHADO, 
A. H. Química: ensino médio. v. 1. 

Não existe um capítulo específico para o tema Estudo 
dos gases foi encontrado. No Capítulo 5 - Um modelo 
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3. ed. São Paulo: Scipione, 2016. para os estados físicos dos materiais considerações sobre 
os gases, do tipo: como representar um modelo para os 
materiais gasosos a partir de experimentações sugeridas, 
que levavam a considerações sobre pressão, energia 
cinética das partículas gasosas e difusão e o 
comportamento dos gases com exemplos do cotidiano. 
Não foi abordado o conteúdo sistemáticos de Estudo dos 
Gases (as leis dos gases). Verificou-se também o volume 
2 e também não existe um capítulo destinado ao  Estudo 
dos Gases. 

L4: CISCATO, C. A. M., PEREIRA, L. 
F., CHEMELLO, E., PROTI, P. B. 
Componente curricular: Química. 
v.1. São Paulo: Moderna, 2016. 

Capítulo 6 - O gás oxigênio e sua importância para a vida 
na Terra / Tema 2 - O gás e os processos metabólicos: 
estudo de misturas com componentes gasosos / Tema 3 
- A lei dos gases ideais e os cálculos estequiométricos 
envolvendo substâncias gasosas. Páginas: 235-255. 

L5: NOVAIS, V. L. D., ANTUNES, M. 
T. Vivá: Química. v. 1. Curitiba: 
Positivo, 2016. 

UNIDADE 4 - ESTADO GASOSO / CAPÍTULO 12 - Gases: 
importância e propriedades gerais / páginas: 250-284 

L6: LISBOA, J. C. F. (Org.). Química: 
ensino médio (Coleção ser 
protagonista). v. 1. 3. ed. São 
Paulo: SM, 2016. 

UNIDADE 3 - Comportamento das substâncias / Capítulo 
9 - O comportamento dos Gases / páginas: 166-182. 

 
Nesta seção, apresenta-se, em linhas gerais, características identificadas nos 

textos constantes dos capítulos selecionados sobre Estudo dos Gases com 
pressupostos CTS que possuam as categorias a priori definidas como de natureza: 
filosófica; sociológica; histórica; política; econômica e humanística.  

Analisou-se também em qual(is) vertentes teórica-metodológicas tais capítulos 
se caracterizavam: Norte-Americana, Europeia, Latino-Americana, conforme exposto a 
seguir. 

• Europeia: Segundo Cerezo (1998), a assinatura CTS na tradição europeia 
desenvolve-se partindo da perspectiva histórica, das repercussões sociais, do 
desenvolvimento científico e técnico, do controle social e das atividades científicas, 
dos desenvolvimentos científico e tecnológicos e reflexões filosóficas.  

• Norte-americana: Já a tradição norte americana, ainda de acordo com 
Cerezo (1998), é considerada muito ativista e muito aplicada nos movimentos 
sociais de produção. Concentrou-se nas consequências sociais e ambientais dos 
produtos tecnológicos despreocupando-se, por sua vez, dos antecedentes sociais 
de tais produtos. O marco do estudo está basicamente constituído pelas filosofia, 
história e principalmente pelo ensino e reflexão política. 

• Latino-americana: Na América Latina, a origem das discussões CTS se 
encontra na reflexão da ciência e da tecnologia como competência das políticas 
públicas. O Pensamento Latino-Americano de Ciência-Tecnologia-Sociedade 
(PLACTS) surge no final dos anos 1960 como crítica à situação da ciência e da 
tecnologia e de alguns aspectos da política estatal (VACCAREZZA, 1998). Em sua 
essência, o PLACTS defendia que as inovações tecnológicas não são socialmente 
neutras e que os fatores econômicos, políticos e sociais implicam no 
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desenvolvimento de determinadas soluções em detrimento de outras. Nesse 
sentido, o PLACTS também chamava a atenção para o fato de que a festejada 
importação de tecnologia que se fazia à época, de forma acrítica, trazia, nos 
artefatos, uma série de características culturais, muitas vezes estranhas às culturas 
locais (HERRERA, 1995).  

Seguem, portanto, as considerações: 

• L1: Inicia o capítulo com um texto gerador de questão reflexivas e 
pertinente ao tema. Sucinta a curiosidade e ao questionamento dos fatos. Traz 
aspectos inter/multidisciplinares. Traz o conteúdo trabalhado sistematicamente de 
forma harmônica, coerente e lógica. A história da Química é apresentada de 
acordo com o desenvolvimento do texto. Considero que apresenta de forma 
bastante evidente aspectos característicos do enfoque CTS em uma vertente 
Norte-americana. 

• L2: Primeiro ponto que chama atenção é pelo fato da autora ter 
escolhido abordar o tema nos dois primeiros capítulos do volume 2 (que 
corresponde ao livro do segundo ano do ensino médio), pois geralmente este tema 
é abordado no volume 1 (no primeiro ano do ensino médio). Inicia o capítulo com 
um texto gerador de questão reflexivas e pertinente ao tema. Sucinta a curiosidade 
e ao questionamento dos fatos. Traz aspectos inter/multidisciplinares. Traz o 
conteúdo trabalhado sistematicamente de forma harmônica, coerente e lógica. A 
história da Química é apresentada de acordo com o desenvolvimento do texto. 
Considero que apresenta de forma bastante evidente aspectos característicos do 
enfoque CTS. A análise que se faz desta obra assemelha-se ao da obra 1 com a 
ressalva de que considerou-se esta mais completa em termos de curiosidades, 
exemplos, gráficos, notícias sociais reais do contexto brasileiro. E a característica 
CTS desenvolvida segue em uma vertente Europeia. 

• L3: Embora não tenha um capítulo específico para o tema (Estudo dos 
Gases) e a abordagem sobre compostos gasosos tenha sido restrita a conceitos 
sobre difusão, cinética dos gases e pressão considero que o modo como foi 
trabalhado  foi de boa relevância  pois buscava sempre trazer questões reflexivas e 
investigativas acerca dos gases e seu comportamento, ligando-o a situações do 
cotidiano. Porém, considero que não existem indicadores suficientes que o 
categorizem numa perspectiva CTS nem, consequentemente, em nenhuma das 
vertentes aqui analisadas.  

• L4: Na parte introdutória do capítulo o autor destaca que: "com o 
objetivo de simplificação dos estudos, será considerado apenas o comportamento 
ideal dos gases" (p. 236). O capítulo desenvolve todos os aspectos conceituais do 
comportamento dos gases ideais de forma sistemática e relacionada poucas vezes 
com o cotidiano, em boa sequência lógica e clara em seus termos. Apenas no final 
do capítulo tem um breve histórico dos balões de hidrogênio de forma 
fragmentada em relação a todo conteúdo trabalhado, no entanto, não configuram 
aspectos CTS no decorrer do texto.  

• L5: Química do cotidiano, inicia o capítulo com história da química e ao 
longo do capítulo também traz uns recortes históricos, existe de modo muito sutil 
aspectos CTS que se associam com a vertente ambiental caracterizada pela 
tradição Europeia. Existe uma intencionalidade inter/multidisciplinar quando na 
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página 280 traz-se um texto (troca gasosa na respiração) no qual relata as 
interligações de conceitos e conexões entre a Química e biologia. 

• L6: O capítulo inicia com um texto gerador de questionamentos a partir 
de um problema ambiental gerado pela indústria: emissão de gases poluentes na 
atmosfera e suas consequências. Ao longo do capítulo aborda de forma sistemática 
o conteúdo sempre trazendo exemplos do cotidiano. Tem janelas que traz a 
História da Química, relacionando-se com o ponto em discussão sobre o conteúdo. 
Traz a inter/multidisciplinaridade (Química e Física) ao abordar conceitos de gases 
e vapor de água e A produção de biogás (Química e Biologia). No final do capítulo 
tem um tópico denominado Ciência, tecnologia e sociedade no qual traz 
apontamentos de um problema ambiental causado por ações da indústria 
(poluição) que resultará em consequências sociais, econômicas e ambientais. E ao 
final do texto traz 3 questões para discussão sobre a problemática relatada. Apesar 
do tema identificado pelo autor como CTS vir apenas no final do capítulo, havendo 
portanto, uma inversão quanto aos pressupostos CTS, considero que foi  relevante 
a forma como foi trabalhada o capítulo numa perspectiva CTS, trazendo problemas 
ocasionados por aspectos industriais que levam, por sua vez, à consequências 
sociais. Portanto, considera-se que o capítulo aponta para características dos 
aspectos CTS Norte-americanos. A partir dessas considerações obteve-se o 
seguintes resultados, conforme mostrado na Tabelas 3 e 4, Figuras 1 e 2, que se 
segue: 

 
Tabela 3 – Análise CTS.  

Ocorrências CTS Sem ocorrências CTS 

L5; L2; L6; L1 L3; L4; 
Fonte: Elaboração nossa. 

 
 
 

 

 Figura 1 – Análise CTS. 

 

 
 

Fonte: Elaboração nossa. 
 

Tabela 4 – Vertentes CTS. 

Europeia Norte-americana Latino-americana 

L5; L2 L6; L1 - 
Fonte: Elaboração nossa. 
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Figura 2 – Vertentes CTS. 

 

 
 

Fonte: Elaboração nossa. 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A leitura dos capítulos dos LD de Química do EM aprovados pelo PNLD/2018 

relacionados aos conceitos de Estudo dos Gases revela-se, de modo geral, que 
apresentam pouca relação aos pressupostos CTS em seus textos. Embora, exista 
aqueles que não abordam o tema nesta perspectiva (é bastante sistemático ou não 
contemplam o tema em sua totalidade), alguns abordam de forma bastante sutil, 
outros já trazem de forma considerável aspectos diretivos ao enfoque CTS.  

Percebe-se também que nos livros com abordagem CTS seus textos 
introdutórios inicialmente traz uma contextualização sobre a importância ambiental, 
econômica, tecnológica e biológica dos gases. Além de suscitarem através de questões 
geradoras à discussão e fatores relevantes ao tema. Enquanto que os outros livros 
abordavam o tema de forma bastante sistemática.  

Os textos com caráter contextual e interdisciplinar, com características 
fundamentadas nos pressupostos do enfoque CTS, possuem potenciais que favorecem 
o desenvolvimento de atividades de ensino pautadas em debates e discussões na 
formação dos estudantes ao desenvolvimento à capacidade argumentativa e à atitude 
crítica. 

Nesta perspectiva, a partir do  resultados obtidos percebeu-se que, dos 6 (seis) 
livros didáticos analisados, 2 (L3 e L4) não apresentaram características dos 
pressupostos CTS; 2 (L6 e L1) caracterizou-se com pressupostos CTS numa vertente 
Norte-america; 2 (L5 e L2) caracterizou-se com pressupostos CTS numa vertente 
Europeia, sendo que L2 deixa bastante evidente tais características, já L5 trás de modo 
bastante sutil; e, consequentemente, nenhuma obra caracterizou-se pelos PLACTS. 
 Deste modo, embora que de forma superficial, ocorre um avanço na 
abordagem CTS nos LD de Química. Provavelmente, essa superficialidade aponte ao 
fato de que os autores e editores dos LD, de alguma forma desconhecem a literatura 
referente à pesquisa em educação CTS.  
 Por isso, a inserção do enfoque CTS no contexto educacional antecede ações de 
planejamento diante das diversas maneiras de ensinar Ciências; consiste, também, em 
ultrapassar a forma “engessada” dos currículos presentes nas escolas de EM; e na 
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formação de professores de Ciências Naturais (Química, Física e Biologia), que por sua 
vez, possam optar (produzir) por materiais didáticos que os auxiliem em suas práticas à 
formação cidadã. 
 Neste sentido, a formação dos estudantes enquanto críticos do conhecimento 
científico decorre dessa formação em que eles passem a avaliar riscos, discutir e 
elaborar aspectos econômicos e desenvolver valores, direcionando-os aos objetivos 
centrais de alfabetização científica que preocupa-se com as complexas questões 
sociocientíficas e a capacidade de tomada de decisões sobre os avanços (e desavanços) 
da Ciência, da Tecnologia e de suas implicações/utilizações na Sociedade 
contemporânea. 
 Portanto, percebe-se que é necessário inserir, no contexto de sala de aula, 
discussões que contribuam para formação de cidadão críticos, capazes de argumentar 
cientificamente a partir das inter-relações Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), pois 
essas discussões se apresentam como instrumento de transformação tanto à práxis 
docente, de forma ética e comprometida, quanto ao estudante em sua formação para 
a cidadania. 
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O ENSINO DE CIÊNCIAS E A AVALIAÇÃO EM GRUPOS INTERATIVOS: uma reflexão 
sobre a práxis educacional na E.M.  Profª Lirêda Facó – Fortaleza-CE 

 
José dos Santos Ferreira14 

Leonardo Alcântara Alves15 
 
RESUMO: A aprendizagem de Ciências deve possibilitar aos alunos a compreensão das 
transformações que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada, para 
que estes possam julgar, com fundamentos, as informações adquiridas na mídia, na 
escola, com pessoas, etc. A ideia de contextualização da avaliação surgiu com a 
reforma do ensino fundamental, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 
9.394/97) que orienta a compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano. Diante 
disto, se faz necessário a prática de um sistema de avaliação mais contextualizado, 
respeitando as diversidades de cada um, visando a formação do cidadão, e o exercício 
de seu senso crítico. Partindo desse pressuposto de observar o processo 
ensino/aprendizagem através da avaliação em grupos interativos, dentro desse 
contexto, e influenciados por diversos aspectos que agem diretamente sobre ele, é 
que utilizamos princípios teórico/metodológicos da pesquisa etnográfica para 
desenvolver a nossa proposta de pesquisa aplicada ao ensino de Ciências. Assim, esta 
vivência se justifica pelo fato de tentar mapear e refletir a situação atual dos meios 
avaliativos no ensino de Ciências na rede Municipal da cidade de Fortaleza, CE. O 
trabalho foi desenvolvido em turmas dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, na 
Escola Municipal Professora Lirêda Facó, na disciplina de Ciências, com alunos da faixa 
etária 10-15 anos. Propomos com esse trabalho analisar as metodologias avaliativas 
utilizadas e a abordagem de temas transversais, verificando se há existência de 
interfaces entre estas temáticas e o processo avaliativo de forma que contribua para o 
resgate da cidadania e para a melhoria da qualidade no ensino/aprendizagem dos 
alunos. Além disso, comparar tendências tradicionais da avaliação no ensino de 
Ciências com novas técnicas de avaliação em grupos interativos interdisciplinares no 
ensino/aprendizagem e discutir a avaliação no ensino de Ciências com base na técnica 
realizada (grupos interativos), enquanto estabelecimento de ensino de proposta 
diferenciada.  Entretanto, ao relacionarmos Metodologia de Ensino com as concepções 
avaliativas que os alunos têm a respeito dos conceitos científicos e suas repercussões 
na formulação curricular, observamos que tais metodologias avaliativas adotadas pelos 
professores de ciências têm papel fundamental em sala de aula, pois, é a partir das 
mesmas que o professor intermediará os conhecimentos a seus alunos. Assim, 
fazemos da sala de aula um importante local para exercitar avaliações que abordem 
questões que norteiam a construção da cidadania e a democracia, envolvendo 
múltiplos aspectos de diferentes dimensões da vida social e cultural dos alunos, 
devendo, para isso, organizar situações pedagógicas em que essas práticas possam ser 
vivenciadas. Nesta perspectiva, podemos trabalhar temáticas ligadas aos descritores e 
aos Temas Transversais, dentro de sala de aula, sem deixarmos a grade curricular de 
lado, mas criando uma conexão entre ambas. Após análise, podemos concluir que esta 

                                                           
14 Mestrando em Ensino na Escola Pública: Ciências Naturais e Tecnologias - POSENSINO - 
UERN/UFERSA/IFRN.     E-mail: santos_ufc@hotmail.com 
15 Docente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN - Campus Apodi. E-mail: 
leonardo.alcantara@ifrn.edu.br 
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forma de avaliação superou a maneira tradicional antes aplicada e que, diante dos 
bons resultados, resolveu-se utilizar a mesma técnica por todo o ano letivo, a fim de 
que se possa atingir as metas traçadas no planejamento anual no início do ano. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem; Contextualização; Vivência; Temas transversais.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Ciências é uma disciplina que faz parte do programa curricular no ensino 
fundamental e na sua durante o processo de sua aprendizagem devem estar inseridas 
as possibilidades aos alunos da compreensão das transformações que ocorrem no 
mundo físico, abrangendo e integrando os mesmos, para que possam ter a capacidade 
de julgar, com fundamentos, todas as informações adquiridas na mídia, na escola, com 
pessoas, ou até mesmo em seus conhecimentos pré-estabelecidos. Seguindo como 
referência estas informações, a partir daí, o aluno tomará sua decisão e dessa forma, 
interagirá com o mundo enquanto indivíduo e cidadão (PCN, 1999).  

Diante da ideia de contextualização da avaliação, que teve seu surgimento com 
a reforma do ensino fundamental, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB-
9.394/97) orienta a compreensão dos conhecimentos voltada para as vivências no 
cotidiano do aluno. Originou-se nas diretrizes que estão definidas nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), os quais visam um ensino centrado na interface entre 
informação científica e contexto social. 

 Pensar em melhorar a formação dos professores de Ciências e dos jovens, 
considerando que uma leva à outra, implica, em primeiro lugar, conhecer os 
professores atuais e reconhecê-los como sujeitos responsáveis por qualquer mudança 
significativa que possa ocorrer na educação escolar. Nessa perspectiva, é necessário 
voltar nossos olhares para o professor, não enquanto apêndice das reformas 
educacionais (TORRES, 1998), mas enquanto sujeito fundamental do processo de 
mudança. 

Assim, o professor recorre à didática e esta, por sua vez, nutre-se de 
conhecimentos e práticas desenvolvidas nas metodologias específicas e nas outras 
ciências pedagógicas para formular generalizações em torno dos conhecimentos e 
práticas docentes comuns e fundamentais ao processo de ensino. Vale destacar aqui, 
que a didática também é destinada a teorização e a reflexão dos problemas e desafios 
da prática docente, pois, sua principal característica é a intermediação do processo de 
ensino e aprendizagem dos sujeitos e suas relações. Ao professor cabe a tarefa de 
sistematizar e organizar os conteúdos e procedimentos, direcionando as atividades dos 
alunos para o alcance dos objetivos previamente selecionados. Por outro lado, ao 
aluno cabe estudar, interpretando os objetivos de ensino como pessoais, com 
interesse e empenhando-se a alcançá-los. 

Entretanto, segundo Libâneo (2008) nas condições objetivas de trabalho 
docente, falta tempo e espaço para refletir com seus colegas sobre a experiência 
pedagógica de cada um e o estudo de um instrumento teórico sistematizado que 
auxilie na compreensão da razão de ser dos problemas enfrentados.  

Já segundo Vasconcellos (1999), de acordo com a teoria do conhecimento que 
fundamenta o trabalho do professor, considera-se como referência a concepção 
dialética de conhecimento, destacando a problematização como elemento nuclear na 
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metodologia de trabalho em sala de aula. Se estas perguntas forem captadas 
adequadamente pelos alunos, estas poderão provocar e direcionar de forma 
significativa o processo de construção do conhecimento por parte destes, assim, 
tornando-se um elemento motivador para esta construção. Nesse sentido, ao preparar 
as avaliações, o professor já poderia destacar as possíveis perguntas e problemas que 
levem os alunos a refletirem. 

A educação, sendo um processo de transformação do sujeito, deve levar o 
aluno à reflexão sobre seu ambiente concreto e, consequentemente, a uma 
consciência crítica que lhe oportunize transformar e intervir nessa realidade e nesse 
ambiente. Para que a educação se efetive, é necessário que o sujeito social, no caso o 
aluno, incorpore os conhecimentos adquiridos, os quais, a partir de então, se tornarão 
parte da sua vida e serão transferidos para a prática.  

De acordo com Almeida (2006), tal realidade é fruto de um processo sócio-
histórico-cultural construído e transmitido de geração a geração, de acordo com as 
necessidades e interesses de uma minoria detentora do saber e do poder, criando 
cercas para o conhecimento, como garantia de manter o status social. Porém, os 
brasileiros estão redescobrindo e conquistando a democracia e começando a ter noção 
de cidadania (liberdade de ir e vir, de pensamento e expressão, direito à integridade 
física, direitos políticos, como o de eleger e ser eleito). A conquista de significativos 
direitos sociais, nas relações de trabalho, na previdência social, na educação e 
moradia, amplia a noção de cidadania. Tais mudanças e práticas democráticas também 
se fazem necessárias no ambiente escolar. E é a partir destas conquistas sociais que 
surge a reforma no Ensino que prevê uma educação para a vida, para a cidadania 
(LIBÂNEO, 2008). 

Em relação a exposição feita no texto e diante dos argumentos debatidos e 
discutidos, objetivamos a necessidade de uma prática voltada para um sistema de 
avaliação mais contextualizado no qual a intenção (e pretensão da argumentação) é 
relacionar os conteúdos de Ciências com o cotidiano dos aprendizes, desde que sejam 
respeitadas as diversidades de cada um, onde a visão da formação do cidadão e o 
exercício de seu senso crítico sejam preservados. Partindo do pressuposto de observar, 
dentro desse contexto, o processo ensino/aprendizagem através de uma práxis 
educacional direcionada para a avaliação em grupos interativos, sendo este processo 
influenciado por diversos aspectos que agem diretamente sobre ele. Para isto, 
escolheu-se empregar os princípios teórico/metodológicos da pesquisa etnográfica, 
visando ainda desenvolver na nossa proposta de pesquisa, uma aplicabilidade mais 
direcionada ao ensino de Ciências, analisando as metodologias avaliativas utilizadas e a 
abordagem de temas transversais contextualizados pelo professor de Ciências do 
Ensino Fundamental da rede Municipal de Fortaleza, CE. Nesta visão, pretendeu-se 
verificar se há existência de interfaces entre estas temáticas e o processo avaliativo, de 
forma que contribua para o resgate da cidadania e para a melhoria da qualidade no 
ensino/aprendizagem dos alunos. Com essa abordagem metodológica, podemos ainda 
comparar tendências tradicionais da avaliação no ensino de Ciências em Fortaleza, CE, 
com novas técnicas de avaliação em grupos interativos interdisciplinares no 
ensino/aprendizagem e discutir a avaliação no ensino de Ciências com base na técnica 
realizada (grupos interativos) na Escola Pública fortalezense Professora Lirêda Facó, 
enquanto estabelecimento de ensino de proposta diferenciada. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Sabe-se que o ensino de Ciências é alvo de inúmeras pesquisas e de intensos 
debates há pelo menos trinta anos. Segundo Delizoicov (2002), têm-se ocorrido 
discussões sobre o teor e a qualidade das investigações relacionadas à Educação em 
Ciências, bem como a relação à sala de aula e a prática avaliativa docente. Entretanto, 
ao relacionarmos Metodologia de Ensino com as concepções avaliativas que os alunos 
têm a respeito dos conceitos científicos e suas repercussões na formulação curricular, 
observamos que tais metodologias avaliativas adotadas pelos professores de ciências 
têm papel fundamental em sala de aula, pois, é a partir das mesmas que o professor 
intermediará os conhecimentos a seus alunos. 

Segundo Oliveira (2004) existe consenso entre pesquisadores em ensino de 
Ciências, de que este ensino deva ser contextualizado, incorporando aos currículos 
aspectos sócio científicos, tais como questões ambientais, políticas, econômicas, 
éticas, sociais e culturais relativas à ciência e a tecnologia, ou seja, Temas Transversais.  

Assim, fazemos da sala de aula um importante local para exercitar avaliações 
que abordem questões que norteiam a construção da cidadania e a democracia, 
envolvendo múltiplos aspectos de diferentes dimensões da vida social e cultural dos 
alunos. Enfim, a escola precisa formar indivíduos que respeitem as diferenças, que 
procurem resolver conflitos pelo diálogo, que se solidarizem com os outros, que sejam 
democráticos e que tenham respeito próprio e, principalmente, capacitado para tomar 
decisões e participar ativamente de uma sociedade democrática e pluralista 
(KRASILCHIK, 1992), devendo, para isso, organizar situações pedagógicas em que essas 
práticas possam ser vivenciadas. Nesta perspectiva, podemos trabalhar temáticas 
ligadas com os Temas Transversais, dentro de sala de aula, sem deixarmos a grade 
curricular de lado, mas criando uma conexão entre ambas. Desta forma, esta vivência 
se justifica pelo fato de tentar mapear e refletir a situação atual dos meios avaliativos 
no ensino de Ciências na rede Municipal da cidade de Fortaleza, CE. 

Em relação a essas abordagens, este trabalho se justifica pelo fato de tentar 
refletir a situação atual pelos professores do Ensino Fundamental II no ensino de 
Ciências e analisar as metodologias utilizadas, além da abordagem dos temas 
transversais e dos descritores de aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), para o Ensino de Ciências. 

Quando se avalia o sistema de ensino, levando em consideração todos os 
aspectos estruturais, é necessário que se tenha todo cuidado com as bases dessas 
estruturas, tendo em vista que não se pode apenas avaliar e sim propor alternativas 
para solucionar possíveis aspectos que não atendem a realidade atual. É necessário 
que se tenha também o cuidado para que tais observações, não venham a dificultar o 
trabalho que está em desenvolvimento pela instituição de ensino, na qual se está 
avaliando.  

O sistema educacional de ensino no Brasil ainda está muito atrelado aos 
métodos tradicionais de ensino. Isto se observa nas mais diferenciadas instituições, 
desde as escolas públicas em diferentes níveis às privadas. Um dos motivos que pode 
levar a essa prática tradicional do magistério é o fato da formação desses educadores 
ter sido baseada nos métodos tradicionais, de tal forma tão marcante que ainda há 
resquícios dessa educação, presentes nas suas salas de aula. 
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Há uma tentativa de qualificar os considerados docentes despreparados para 
lidar com os novos métodos de ensino proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da 
educação Nacional (LDB/99). Nessa linha, uma mudança observada no sistema de 
ensino atual são os novos meios de avaliação do ensino, no qual se avalia o aluno 
através de uma conjuntura de elementos que consideram desde a assiduidade, 
participação, comportamento e demais atividades desenvolvidas em sala de aula, em 
complemento com as avaliações escritas. 

Apesar dessas inovações sugeridas ao processo de ensino, atitudes tradicionais 
permanecem e merecem atenção nas salas de aula. O ensino de Ciências nas escolas 
públicas é um exemplo claro dessa prática e pouco se tem feito para mudar a situação 
na qual se encontram esses estabelecimentos de ensino e as suas abordagens 
metodológicas. 

À luz desses novos conceitos, muitos teóricos que tratam da aprendizagem, 
evidenciam a importância da experiência de se trabalhar um currículo no processo de 
ensino, sendo que “Um currículo destinado à educação infantil ou do ensino 
fundamental que não destaque o valor da experiência como motor da aprendizagem, 
pelo menos teoricamente, é inconcebível hoje em dia” (SANTOMÉ, 1998, p. 115). 
Seguindo esta ideia de inovação curricular proposta pelo autor, podemos destacar a 
necessidade continua de capacitação e formação dos profissionais da educação, 
visando a implementação de situações cotidianas vivenciadas nos arredores da escola, 
para que as mesmas possam ser inseridas no contexto escolar e passem a fazer parte 
do currículo local. 

Dewey (1989) destacou que a teoria da educação poderia ser definida como de 
emancipação e ampliação da experiência. Esse posicionamento visa atender tanto o 
aprendizado do aluno, como a abordagem dos conteúdos em sala de aula pelos 
professores. Essa atitude se estende através das novas metodologias e da utilização de 
conceitos interdisciplinares como uma nova visão de avaliação no ensino. Nessa nova 
concepção do processo ensino/aprendizagem, pode-se avaliar o aluno e o professor no 
desenvolver de suas atividades, levando-se em consideração também o contexto no 
qual estão inseridos. Ao discutir essa questão, Nérice (1992, p. 13) afirma que “A 
educação de cada época e mesmo de cada região sócio-econômica é ditada por uma 
série de fatores entre os quais ressaltam as exigências de produção, distribuição e 
consumo, os ideais sócio-políticos e o conhecimento do homem”. De acordo com essa 
ideia, podemos citar as constantes inovações tecnológicas que devemos abordar e 
acrescentar nos planejamentos anuais, mensais, semanais e diários, com os quais 
podemos nos nortear para que possamos inter, multi, trans e pluridisciplinarmos as 
nossas aulas, tornando-as mais atrativas, dinâmicas e participativas.   

Baseado nessa nova concepção de avaliação, podem ser levados em 
consideração diversos aspectos que influenciam direta ou indiretamente o processo de 
ensino/aprendizagem, tais como: um bom relacionamento entre professor/aluno, o 
fácil acesso à direção da escola, infraestrutura, dentre tantos outros que estão 
interligados tanto com o professor como com o aluno. 

Bosquilla (1992) retrata o ensino no Brasil, com características marcantes no 
que diz respeito à sua eficiência quando relata que: 
 

“[...] a aprendizagem nula ou restrita a baixos níveis cognitivos; ausência de 
experimentação e aulas inicialmente expositivas; inexistência de 
relacionamento entre conteúdos e a vida cotidiana; desinteresse dos alunos, 
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ou então, interesse direcionado primordialmente para o conteúdo dos 
exames vestibulares; e organização e seleção do conteúdo apresentados no 
livro didático como determinante do processo ensino/aprendizagem.” 
(BOSQUILLA, 1992, p. 355) 
 

Muitos desses pontos abordados pelo autor, podem ainda, ser observados em 
algumas salas de aula, não só no ensino de Ciências, mas também, nas demais 
disciplinas que exigem abordagens mais associativas com o cotidiano e necessitam de 
uma maior exploração dos conteúdos. A propósito, Chassot (2003) reafirma que 
precisamos tornar o conhecimento como instrumento para facilitar uma leitura do 
mundo mais adequada e mais crítica. O que passa por conhecimento, na escola, não 
tem como origem a necessidade sentida na vida diária, como é característica de uma 
educação progressista. No paradigma emergente o conhecimento é total, tem como 
horizonte a totalidade universal de que fala Wigner ou a totalidade indivisa de que fala 
Bohm. Mas sendo total, é também local (SANTOS, 2003, p. 76). 
  

[...]Em decorrência dessa dicotomia entre teoria e prática, desenvolve-se 
uma significativa rejeição por parte dos alunos, ao considerarem a Química 
uma matéria de difícil aprendizagem. É também importante que o perfil do 
professor desta área de ensino seja redimensionado, pois “poucos de nós 
somos experientes o suficiente para romper drasticamente com nossos 
velhos hábitos de ensino e aprendizagem. Nós 'internalizamos' as formas 
tradicionais, a velha arquitetura da transferência de conhecimento, os 
hábitos autoritários do discurso professoral em sala de aula” (FREIRE; 
SCHOR, 1996, p. 100). 

 
Partindo desse pressuposto, pode-se questionar que os resultados são reflexos 

de um processo de ensino que não está levando em consideração todos esses aspectos 
funcionais relevantes da disciplina e, os alunos sem essa reflexão, consequentemente, 
não a incorporam como parte importante da sua formação. 

 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A atividade que tem como projeto base o tema “O ENSINO DE CIÊNCIAS E A 
AVALIAÇÃO EM GRUPOS INTERATIVOS: uma reflexão sobre a práxis educacional na 
E.M.  Profª Lirêda Facó – Fortaleza-CE”, foi desenvolvida em turmas dos 6º (sextos) 
anos A, B e C e 7º (sétimos) anos A, B, C e D do turno vespertino, do Ensino 
Fundamental II, da Escola Municipal Professora Lirêda Facó, na cidade de Fortaleza, CE, 
na disciplina de Ciências, com alunos da faixa etária de 10 a 15 anos, totalizando 224 
alunos. 

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico de autores sobre o 
processo evolutivo do ensino de Ciências, Didática, Metodologia, Avaliação, Técnicas 
de ensino e Temas Transversais. 

A escolha dos princípios da pesquisa etnográfica não foi, portanto, somente um 
método para que a nossa pesquisa fosse conduzida, mas também o fundamento 
teórico metodológico que norteou todo o processo, já que coloca a sala de aula como 
objeto de estudo dentro de um contexto social. Desta forma, Cançado (1994, p. 55) 
discute a Etnografia como sendo “... literalmente a descrição de culturas ou de grupos 
de pessoas que são percebidas como portadoras de um certo grau de unidade 
cultural.” Para o referido autor, este é um método muito utilizado na área de 
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Antropologia e, atualmente, muitas outras áreas como a Sociologia, a Linguística e a 
Psicologia estão se interessando por esse tipo de pesquisa, por perceberem a 
importância de se estudar o comportamento dos sujeitos no seu contexto social. O 
autor aborda, ainda, que um dos campos onde este tipo de pesquisa vem crescendo é 
na área da Educação. Isso se deve à insatisfação de resultados obtidos através das 
pesquisas que empregam metodologias experimentais. O corpus da Pesquisa 
Etnográfica é a maneira como se obtém os dados necessários para as análises, 
discussões e conclusões do trabalho desenvolvido. 

O foco das observações está centralizado na metodologia empregada pela 
instituição examinada, no intuito de compreender como se lida com o ensino de 
Ciências nas nossas escolas, para refletirmos a validade desse ensino. Com base nos 
critérios de observação citados nos procedimentos metodológicos, levantamos 
questões e reflexões acerca do nosso objeto de estudo, ou seja, o ensino de Ciências. 

A sala de aula foi dividida em grupos interativos de três a cinco alunos, 
dependendo da quantidade de alunos na sala, de modo que a heterogeneidade fosse 
uma constante dentro das equipes, alternando entre meninos e meninas. Foram 
aplicadas avaliações investigativas aos grupos de alunos, com a finalidade de 
diagnosticar que tratamento estava sendo dado ao processo avaliativo no Ensino de 
Ciências. 

Foi orientado que cada grupo interativo respondesse de forma mais 
homogênea possível suas perguntas, sendo que as dúvidas fossem discutidas dentro 
da equipe, mas caso algum aluno quisesse acrescentar algo a mais nas suas respostas, 
poderia fazê-lo, desde que informasse ao restante do grupo.  

A correção das avaliações foi feita de forma rápida e prática, a fim de que cada 
grupo recebesse um feedback a respeito de suas conclusões, sendo que o resultado 
final de cada grupo foi uma nota atribuída individualmente a cada participante, sendo 
esta nota relacionada a um tipo de avaliação presente no planejamento mensal do 
docente, podendo ser designada para uma avaliação parcial, para uma avaliação 
bimestral, ou ainda para uma avaliação de recuperação paralela, sendo esta decisão 
atribuída ao mediador do processo. 
 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Os dados foram sintetizados e analisados de forma quantitativa e qualitativa, 
sendo a análise qualitativa aquela que procura estudar os fenômenos educacionais e 
seus atores dentro do contexto social e histórico em que acontecem e vivem 
respectivamente, recuperando o cotidiano como campo de expressão humana 
(WATSON apud GONZAGA, 2008). Ainda, segundo o posicionamento do citado autor, 
diz que a pesquisa qualitativa é caracterizada por descrições detalhadas de situações, 
eventos, pessoas, interações e comportamentos que são observáveis. Ademais, 
incorpora o que os participantes dizem sobre suas experiências, suas atitudes, crenças, 
pensamentos e reflexões, tal e como são expressos por eles mesmos.  

Em seguida, foi comparada a prática avaliativa tradicional com metodologia 
avaliativa em grupos interativos na disciplina de Ciências dessas turmas da escola, 
levando em consideração a abordagem de temas transversais, metodologias e técnicas 
avaliativas de ensino utilizadas e a conexão entre o conteúdo específico da disciplina 
com os temas propostos nos PCN (1999) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais (2013). 
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As avaliações aplicadas de forma investigativa aos alunos da escola pública 
fortalezense, com a finalidade de diagnosticar que tratamento está sendo dado ao 
processo avaliativo no Ensino de Ciências, abordou perguntas abertas e fechadas onde 
houve uma combinação de perguntas abertas, destinada a permitir uma resposta 
franca do indivíduo, visto que não fornece nem sugere elemento para a resposta; mas 
houve perguntas fechadas, que limitavam as respostas do indivíduo investigado a 
algumas alternativas, tendo que escolher e assinalar uma das respostas propostas 
(GONZAGA, 2008). 

Quanto aos aspectos analisados qualitativamente, fundamentaram-se 
principalmente no objetivo das Ciências da Natureza e Tecnologias, implicações do 
conhecimento em Ciências e objetivos dos Temas Transversais, todos baseados nos 
PCN’s (1999) e nas DCN´s (2013). Para que este trabalho pudesse ser realizado 
comparando metodologias diferentes de ensino, fez-se necessário se pensar em um 
método avaliativo que viesse ao encontro à proposta desta pesquisa, que é o Ensino 
de Ciências na escola pública, voltado a atender alunos do ensino fundamental.  

Foi observado ao final de cada bimestre escolar do referido ano letivo de 
aplicação desta nova metodologia avaliativa, que foi o ano letivo de 2017, um 
rendimento estatístico de mais de 90% (noventa por cento) dos alunos na média 
escolar ou acima desta, sendo que a média escolar bimestral anterior a aplicação desta 
práxis avaliativa, compreendendo os dois anos letivos anteriores ao processo, 
compreendendo os anos letivos de 2015 e 2016, não superavam 60% (sessenta por 
cento) da turma. Estes dados comparativos, foram obtidos nos arquivos da escola 
onde a projeto foi executado, que foram os anos letivos de 2015, 2016 e 2017, 
analisando as planilhas dos rendimentos de notas dos alunos. 

Podemos concluir que esta forma de avaliação superou a maneira tradicional 
antes aplicada e que, diante dos bons resultados, resolveu-se utilizar a mesma técnica 
por todo o ano letivo, a fim de que se possa atingir as metas traçadas no planejamento 
anual no início do ano.  

Não é o objetivo dessa pesquisa mostrar fatores que excluem grande parte da 
população de terem acesso à escola pública, mas sim, de mostrar que existem 
metodologias que podem melhorar a qualidade desse ensino. Pesquisas do Sistema de 
Avaliação do Ensino de Base da Educação no Brasil (SAEB) e do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) nos mostram que o Sistema Educacional no Brasil não está 
satisfatório e que, cabe também a nós professores, a responsabilidade de mudarmos 
essa realidade, o que compactua com as ideias de Saviane (1986, p. 84), quando diz 
que há muita coisa que não apenas pode como deve ser feita. É hora, pois, de nos 
lançarmos ao trabalho com entusiasmo; entusiasmo crítico, porém.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em uma relação direta entre a exposição apresentada e discutida no texto e, 
diante dos argumentos também debatidos e discutidos, foi possível compreender a 
necessidade de uma prática avaliativa mais direcionada para um sistema de avaliação 
contextualizado, abordando aspectos interdisciplinares, no qual esteja bem definida a 
intenção e pretensão da argumentação, sendo necessário para isso, relacionar os 
conteúdos de Ciências com o cotidiano dos aprendizes, desde que sejam respeitadas 
as diversidades multidisciplinares de cada um, onde a visão da formação 
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transdisciplinar do cidadão e o exercício de seu senso crítico, no que diz respeito a 
pluridisciplinaridade, sejam preservados.  

Dentro do contexto desse processo ensino/aprendizagem e, partindo do 
pressuposto de observar através de uma práxis educacional direcionada para a 
avaliação em grupos interativos, concluímos que este processo foi influenciado por 
diversos aspectos que agiram diretamente sabre ele, dentre os quais podemos 
destacar a escolha de se empregar os princípios teórico/metodológicos da pesquisa 
etnográfica. O principal intuito dessa tomada de decisão, foi visando desenvolver na 
proposta da pesquisa, a inovação e a praticidade de uma aplicabilidade mais 
direcionada ao ensino de Ciências, onde se pudesse analisar as metodologias 
avaliativas utilizadas e uma nova abordagem de temas transversais contextualizados. 
Essa abordagem pode ser compreendida, aplicada e vivenciada pelo professor de 
Ciências do Ensino Fundamental da rede Municipal de Ensino de Fortaleza, CE. 

Ainda em relação ao que se pode concluir, verificamos existência de interfaces 
entre as temáticas discutidas na contextualização da práxis educacional avaliativa e o 
processo ensino/aprendizagem, de forma que contribuiu para o resgate da 
assiduidade, aceitação do processo e para a melhoria da qualidade na avaliação dos 
alunos. Com essa abordagem metodológica, foi possível ainda comparar tendências 
tradicionais da avaliação no ensino de Ciências na escola em questão, em relação às 
novas técnicas de avaliação em grupos interativos interdisciplinares e discutir a 
avaliação no ensino de Ciências, tendo como embasamento teórico metodológico, a 
técnica realizada (grupos interativos) na Escola Pública fortalezense Professora Lirêda 
Facó, já que a mesma foi escolhida, enquanto estabelecimento de ensino de proposta 
diferenciada. 

O presente estudo contribuiu com os estudantes do ensino fundamental no 
intuito de que estes possam melhorar suas deficiências no ensino da disciplina de 
Ciências e desenvolver alternativas no processo avaliativo para suprir essas 
deficiências que dificultam a compreensão e a aceitação da mesma. Quanto a esse 
aspecto, podemos observar grande contribuição por parte dos alunos inseridos nesse 
processo de avaliação, sendo que as salas de aulas tiveram participação em sua 
totalidade. Mas também é considerável destacar que grande parte dessa conquista de 
deve aos profissionais inseridos nesse contexto, como o professor e o núcleo gestor da 
escola em estudo, na tentativa de tornar as aulas de Ciências mais dinâmicas e 
participativas, inserindo-as nem uma metodologia funcional da disciplina. É essa a 
proposta primordial na qual se desenvolveu as observações, avaliações e reflexões 
aqui apresentadas. 

Embora tenha se observado apenas uma amostragem de Escolas Públicas 
Municipais, observou-se que existe dedicação de alguns profissionais da área da 
educação que estão se esforçando para proporcionar uma melhoria desse ensino, pois 
os resultados obtidos através das observações que resultaram neste trabalho 
mostraram-nos que a práxis metodológica avaliativa empregada neste trabalho de 
pesquisa, no ensino de Ciências no sistema Público de ensino, nos proporcionou 
excelentes resultados.  

O que pode ser levado em consideração de forma construtiva e diante de todas 
as questões discutidas neste trabalho, é que devemos cada vez mais incentivar nossos 
educadores de tal forma que, ao transmitirem seus conhecimentos, possam fazer com 
que os educandos sintam a necessidade de buscar para suas vidas, essa realidade 
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imaginária que mistifica os conteúdos abordados no currículo do Ensino Fundamental 
II, destacando-se, nesse contexto, as ciências naturais e exatas como disciplina de 
relevância quando o assunto é aprendizagem.  

Para a mudança desse quadro, a preocupação com metodologia seria, a 
princípio, uma grande possibilidade. E a inserção plena dos princípios de 
interdisciplinaridade e transversalidade no processo ensino/aprendizagem poderia dá 
ao ensino de Ciências, novas abordagens que desmistificaria esse conceito deturpado 
que a maioria dos alunos tem com relação à aprendizagem. 
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O USO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA O LETRAMENTO 
CIENTÍFICO 

 
Kaiser Jackson Pereira de Sousa16 

Leonardo Alcântara Alves17 
 

RESUMO: O uso das mais variadas tecnologias nos mais diversos setores da sociedade 
é percebido e incrementado naturalmente sem maiores reflexões, visto que a 
tecnologia sempre tende a melhorar o trabalho que está sendo desenvolvido, 
independente qual seja a área em discussão. Quando se trata de educação escolar, 
ensino e aprendizagem, as ações precisam ser planejadas, devem passar por reflexões 
para que os objetivos sejam alcançados. Este trabalho busca analisar o papel do 
professor e da escola na implementação de aparatos tecnológicos no contexto escolar, 
especialmente no processo de ensino e aprendizagem. Para discutir esses assuntos 
abordados, foram analisados trabalhos sobre as temáticas letramento científico e 
tecnologias educacionais. O artigo inicia a discussão pelo o letramento científico, ou 
seja, o uso social dos conhecimentos científicos e seus pressupostos, e a utilização de 
tecnologias educacionais como instrumentos facilitadores, no sentido de tornar os 
estudantes mais críticos e ativos e, como consequência, incentivar os estudantes a 
usarem de forma consciente as informações disponíveis, fazendo com que o 
conhecimento científico se adeque às necessidades fundamentais para uma formação 
cidadã. Para isso, buscamos fundamentação em autores como Soares (2016), Fourez 
(1997), Macedo (2005), entre outros. Como principal base das discussões realizadas, 
cabe aqui ressaltar que o presente trabalho não apenas analisa o uso de tecnologias na 
sala de aula, mas discute a inserção desses aparatos de forma planejada e não só pelo 
corpo docente, mas também com os demais profissionais envolvidos no trabalho 
escolar. 
 
Palavras-chaves: Letramento Científico. Tecnologias Educacionais. Planejamento.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 Há muito se vem discutindo sobre a necessidade de uma formação mais 
completa. Hoje em dia, já não basta apenas aprender a ler e escrever. É necessário 
mais do que a simples decodificação de textos para que os sujeitos possam fazer uso 
da leitura e escrita no seu cotidiano. O uso social destes instrumentos é a base do 
letramento, pois os discentes, além de ler, devem entender o que foi lido, bem como 
dispor de ferramentas para a produção textual e poder se posicionar criticamente 
frente a determinados temas.  

Quando se trata desse debate a respeito do letramento relacionado ao ensino 
das ciências naturais e matemática, enquanto professores, pode-se perceber com 
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facilidade o quanto é difícil para os alunos estabelecer vínculos entre os assuntos e a 
realidade vivenciada por eles. Também é perceptível que além das dificuldades que os 
alunos têm para fazer contextualizações dos conhecimentos científicos, há também a 
barreira no tocante a tomada de decisões no contexto social utilizando esses saberes 
que foram construídos durante a escolarização básica dos estudantes.   

Para que essas dificuldades, elencadas anteriormente, sejam superadas é 
preciso uma formação escolar que preze pelo uso destes conhecimentos na prática 
social dos estudantes, isto é, o letramento científico. Desse modo, não basta apenas os 
discentes articularem respostas contextualizadas sobre ciência e tecnologia, mas fazer 
com que estes possam debater as reais necessidades da sociedade, como fazer bom 
uso social desses assuntos e relacioná-los com o desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

Nos últimos anos, o acesso à internet deixou de ser privilégio de poucos para 
tornar-se uma ferramenta de grande popularidade, trazendo com isso a necessidade 
de adaptação nas formas de comunicar e informar, exigindo que muitas áreas se 
atualizem para acompanhar as mudanças decorrentes do avanço tecnológico. De 
acordo com Bernardi, Leite e Primo (2015) uma infinidade de informações está a nossa 
disposição com o esforço de apenas um comando, seja de voz ou de texto nas 
ferramentas de busca da internet, tornando imprescindível a orientação dos alunos 
acerca da melhor forma de fazer uso destas informações.  

 Utilizar de forma viável e proveitosa as novas tecnologias, adaptar-se às 
mudanças fazendo uso destas como pontes para o processo de ensino aprendizagem 
tem sido um dos grandes desafios para o professor. Mesmo encontrando diversas 
possibilidades de uso, as tecnologias ainda precisam ser avaliadas de forma a verificar 
sua real contribuição como ferramenta pedagógica na educação. 

Considerando esse contexto, o presente artigo irá discutir o letramento 
científico e seus pressupostos juntamente às tecnologias educacionais como 
instrumentos facilitadores para a construção do estado de letramento de modo que os 
estudantes se tornem mais críticos e ativos não apenas na sala de aula, mas em toda a 
sociedade. Também será visto o papel do professor e da escola na implementação 
desses aparatos tecnológicos no contexto escolar principalmente no processo de 
ensino-aprendizagem. A metodologia utilizada para a produção deste artigo se deu a 
partir de análises de trabalhos sobre as temáticas letramento científico e tecnologias 
educacionais.  

 
2 LETRAMENTO E LETRAMENTO CIENTÍFICO  
 

Quando se faz a análise etimológica da palavra letramento, encontra-se a 
definição de Soares (2016), que diz que esta é formada pela composição de letra - 
littera e o sufixo mento que indica ação, ou seja, letramento é, para a autora, o que 
resulta do processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, o estado ou a 
condição adquirida pelos grupos sociais ou indivíduos, através desses processos 
conseguintes a apropriação da escrita. É também desta mesma autora os principais 
estudos sobre essa temática. 

Quando foram iniciados os estudos sobre metodologias para práticas que 
objetivavam a escrita e a leitura, o termo letramento foi descrito, de forma rasa e 



96 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

simplista apenas como o ato de saber ler e escrever, não levando em conta o uso 
dessas habilidades na vida prática dos estudantes, como discute Macedo (2005).  

Magda Soares, no seu livro Letramento: Um tema em três gêneros, editora 
autêntica de 2016 faz uma retrospectiva sobre o assunto da década de 1980 até os 
dias de hoje como é possível verificar no quadro a seguir. 

 
Quadro 1: Retrospectiva dos primeiros estudos nacionais sobre letramento  

Autora Ano  Título do Livro/ Editora O que foi dito no livro 

Mary Kato 1986 No mundo da escrita: 
uma perspectiva 
psicolinguística.  Editora 
Ática. 

Apresentou em uma de suas produções 
o termo letramento, a autora abordou 
que a língua falada culta seria efeito do 
letramento. 
 

Leda Verdiani 
Tfouni 

1988 Adultos não 
alfabetizados: o avesso 
do avesso. Editora 
Pontes 

Propôs uma distinção entre os termos 
letramento e alfabetização. A partir 
desse estudo a palavra letramento 
começou a aparecer mais de forma 
mais frequente nos trabalhos 
acadêmicos.  
 

Angela Kleiman 1995 Os significados do 
letramento: uma nova 
perspectiva sobre a 
prática social da escrita. 
Editora Mercado de 
Letras. 
 

Discutiu a possibilidade de ter sido 
Mary Kato a primeira autora a usar o 
termo letramento em suas produções. 

Fonte: Soares (2016) 
 

Descobrir quem foram os primeiros autores a discutir esta temática pode 
suscitar um debate posteriormente, mas, para este momento, não é o foco deste 
trabalho. De acordo com Macedo (2007) mesmo tendo sido citado na década de 80, 
não houve uma formulação sobre o conceito específico de letramento neste período. 
Também de acordo com os estudos da autora, os primeiros debates que privilegiaram 
os aspectos teóricos e a metodologia da educação vieram à tona através dos trabalhos 
de Angela Kleiman e Magda Soares, respectivamente nos anos de 1995 e 1998 ano 
esse da primeira versão do livro Letramento: Um tema em três gêneros.  

Como em qualquer outra área, os problemas direcionam onde e como devem 
acontecer as pesquisas. Na área de educação/ensino um tema que sempre aparece 
nas discussões é o rendimento escolar e a partir deste surgem muitos trabalhos. Sobre 
essa situação de rendimento escolar abaixo do esperado e a preocupação de como a 
escrita e a leitura estava sendo desenvolvida na escolarização básica nacional, Soares 
(2016, p. 58) analisa em seu trabalho que: 

 
O Brasil despertou para o fenômeno do letramento a partir do momento em 
que percebeu que o problema não é apenas ensinar a ler e escrever, mas 
sim, proporcionar às crianças e adultos que façam uso da leitura e da 
escrita, envolvendo-se em práticas sociais das mesmas e posteriormente 
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que se criem condições para que os alfabetizados entrem em contato 
constantemente com a leitura e a escrita, ou seja, um ambiente letrado. 
 

Quando Soares (2016) discute sobre ambientes letrados, ela cita espaços fora 
da sala de aula onde os estudantes possam fazer uso tanto da leitura como da escrita, 
incorporando assim essas habilidades a sua prática diária. A inexistência desses 
espaços letrados pode dificultar a construção do estado de letramento dos alunos, 
fazendo com que esses estudantes, na maioria das vezes, aprendam apenas a 
decodificar letras e palavras, o que foge dos objetivos do ensino nos dias de hoje. 
Bibliotecas, livrarias, museus, eventos que envolvam as práticas de ler e escrever 
podem ser considerados ambientes propícios que possibilitariam a construção do 
estado de letramento dos alunos. 

Atualmente, nos estudos da área do ensino de ciências, Sasseron e Carvalho 
(2016) discutem que é comum que se usem os termos “letramento científico” e 
“alfabetização científica”. Devido à quantidade de palavras com sentidos e significados 
parecidos que a língua portuguesa possui, as ideias dos pesquisadores podem levar 
denominações diferentes para o mesmo objetivo que, nesse caso, seria preparar os 
estudantes para poderem utilizar os conhecimentos científicos construídos durante a 
educação básica e, a partir disso, possibilitar que os mesmos se tornem cidadãos com 
posicionamentos críticos e que possam, ainda, tomar decisões de forma responsáveis, 
contribuindo, assim, para se ter um melhor convívio em sociedade.  

De acordo com Mamede e Zimmermann (2005), apesar de possuírem 
semelhanças, há algumas diferenças entre os termos. Quando se fala em alfabetização 
científica refere-se a aspectos mais técnicos para uso mais das ciências em questões 
mais específicas e direcionadas, como, por exemplo, em aulas de laboratórios ou a 
capacidade de utilizar conceitos científicos para responder questionários de livros. Já 
no que diz respeito ao letramento científico trata-se da capacidade de o indivíduo 
fazer uso na sua vida prática dos conhecimentos construídos durante a escolarização, 
especificamente nas disciplinas que compõem as ciências naturais, fazendo com que o 
estudante desenvolva atitudes e valores críticos frente a determinados assuntos.  

O letramento científico considera algumas habilidades e competências 
necessárias para o uso consciente desses conhecimentos construídos nas ciências 
naturais e matemática, fazendo com que o conhecimento científico se adeque melhor 
às necessidades fundamentais para a formação cidadã. Nesta linha de observação, 
conforme propõe Fourez (1997, p. 51) observa-se que: 

 
[...] as pessoas poderiam ser consideradas científica e tecnologicamente 
letradas quando seus conhecimentos e habilidades dão a elas um certo grau 
de autonomia (a habilidade de ajustar suas decisões às restrições naturais 
ou sociais), uma certa habilidade de se comunicar (selecionar um modo de 
expressão apropriado) e um certo grau de controle e responsabilidade em 
negociar com problemas específicos (técnico, mas também emocional, 
social, ético e cultural). 
 

 Ao empregar o termo letramento, busca-se destacar a função social da 
educação científica contrapondo-se ao restrito significado de alfabetização escolar. 
Para além da utilização apenas do termo, o letramento científico tem a sua 
necessidade de uso justificada nos benefícios que é capaz de trazer para a sociedade. 
Os estudos de Millar (1996) apud Santos, Eler e Ventura (2007) discutem a importância 
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do letramento científico e categoriza em cinco as justificativas dos benefícios 
adquiridos através do uso deste processo: econômico, utilitário, democrático, social e 
cultural.  

A justificativa da aplicação do letramento científico no âmbito Econômico 
relaciona de forma proporcional a economia de um país com o nível de conhecimento 
científico de seus habitantes. No que diz respeito ao campo Utilitário, o letramento 
científico deve ser adotado por questões práticas e úteis, como por exemplo, uma 
pessoa que não possa consumir certa substância deve ter o hábito de ler os 
componentes que estão descritos em determinados produtos alimentícios. A 
justificativa do item Democrático se dá como um tipo de ajuda para que as pessoas 
possam participar de forma ativa nas mais diversas discussões e decisões que são 
tomadas no seu meio. O quesito Social é a tentativa de deixar os conhecimentos 
científicos e tecnológicos mais atraentes para a população, e a partir disso fazer com 
que a ciência se faça mais presente nas vidas do público. Finalizando a justificativa 
Cultural tenta colocar o letramento científico como uma produção humana e social, 
fazendo dele um produto cultural.  

Depois das discussões de diversos pontos sobre letramento e letramento 
científico, fica nítido que um planejamento escolar que resulte em práticas 
pedagógicas e docentes que viabilize a construção do estado de letramento científico 
nos estudantes deve ser adotado para que não somente tenham-se índices escolares 
satisfatórios, mas principalmente que os estudantes possam exercer sua cidadania 
plena na sociedade que ele está inserido.  

É imprescindível que durante o ensino, os docentes trabalhem os assuntos de 
modo que os estudantes percebam que esses conhecimentos estão presentes no seu 
cotidiano, e que a partir daí possam ter posturas críticas e participativas frente as mais 
diversas situações. Espera-se que o aluno desenvolva uma visão crítica acerca do 
conhecimento que é construído durante as etapas escolares, e uma possibilidade de se 
construir esse processo de letramento científico durante a aprendizagem das ciências 
naturais e matemática, pode ser através da inserção de tecnologias educacionais de 
forma planejada na prática dos professores. 

 
3 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E O LETRAMENTO CIENTÍFICO 
 

Há sempre uma busca por melhorias na qualidade de vida das pessoas.  Isso 
ocorre em todas as áreas da sociedade que, por sua vez, utilizam as tecnologias 
oriundas da interação entre o homem e o seu meio para suprir suas necessidades. 
Dentre os vários conceitos dispostos na literatura sobre o termo “tecnologia”, Oliveira 
(2017, p. 151) discute em seu trabalho que: 

 
[...]a tecnologia como recurso construído com o objetivo de resolver 
problemas relativos a necessidades enfrentadas pelos sujeitos numa dada 
formação social. Essa concepção implica entender que tecnologia inclui não 
apenas produtos, tais como equipamentos computacionais, programas 
televisivos, software, mas, também, processos, tais como, no caso da área 
da educação, as formas de organização curricular no ensino modular ou no 
ensino à distância. 
 

A tecnologia tem como base o conhecimento, experiência e técnica, que 
quando somados dão origem a novas tecnologias ou aperfeiçoam as já existentes. Na 
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educação também existe essa procura por inovações que aperfeiçoem principalmente 
o processo de ensino-aprendizagem. Ferreira e Da Silva (2016, p.85) concebe as 
tecnologias educacionais como: 

 
[...]uma adoção consciente e política de concepções e meios de orientação 
dos processos de ensino-aprendizagem, em uma perspectiva de formação 
humana, integral e crítica, radicalmente orientada à transformação social. 
As TE, portanto, constituem-se de toda elaboração filosófica, teórica e 
metodológica que se desdobra em concepções, meios, processos e 
estratégias de inovação para a consolidação do ensino-aprendizagem. 
 

O objetivo de se adicionar tecnologias de forma planejada no processo ensino e 
aprendizagem, além de possibilitar que tanto o professor como o incremento 
tecnológico podem se tornar mediadores desse processo, é também de uma formação 
mais humana, integral e crítica, de acordo com Candau (1979) apud Ferreira e Da Silva 
(2016). Assim, o estudante se torna mais ativo e protagonista, pois ele poderá 
desenvolver habilidades que servirão para ele em um futuro próximo, bem como situar 
o aluno no seu contexto social e integrante de uma comunidade. 

Essas habilidades e competências que serão criadas no estudante poderão levá-
lo ao estado de letramento científico pois quando há o desenvolvimento da criticidade 
dos alunos e alunas, eles poderão questionar o que os meios de comunicação ofertam 
de forma pronta. Devido ao estudante se tornar mais ativo, ele poderá ser capaz de 
contextualizar e utilizar em seu cotidiano os conhecimentos trabalhados nos diversos 
componentes curriculares, em especial nas ciências da natureza.  

Cabe aqui destacar que o professor deve estar pré-disposto para adicionar as 
tecnologias da informação e da comunicação (TICs) na sua prática docente. Mendes 
(2008) apud Lobo e Maia (2015) definem TICs como um conjunto de meios 
tecnológicos que, quando incorporados entre si, proporcionam a automação e/ou a 
comunicação nos mais variados processos, como por exemplo, no ensino e na pesquisa 
científica e etc. São tecnologias usadas para juntar, distribuir e socializar informações. 

O uso destas tecnologias é uma forma de contrapor o ensino tradicional que 
possui uma perspectiva de apenas reproduzir os conteúdos de forma pronta. A 
utilização desses aparatos tecnológicos deve contribuir com uma prática docente que 
tenha como objetivo construir o estado de letramento científico dos estudantes. Além 
de criativo ele precisa se fundamentar e planejar o uso desses incrementos que a 
tecnologia lhe oferece para uso em sala de aula. Nesta perspectiva, o docente deve 
repensar sua prática, pois o uso dessas ferramentas, como discutido por Garcia (2013), 
pode causar um grande impacto na educação e, principalmente, no processo ensino-
aprendizagem, além de determinar uma nova cultura e novos valores nos seus alunos 
e alunas. 

De acordo com Moran (2005) apud Both; Soares e Soares (2017) a função do 
professor relacionada às novas tecnologias da informação e comunicação, bem como a 
adaptação das escolas à estas, pode ser categorizada em três etapas distintas: a 
primeira corresponde a tecnologia proporcionar o aprimoramento das atividades em 
desenvolvimento. Na segunda, há o acréscimo de partes do projeto educacional e, por 
último, as tecnologias são agregadas integralmente ao projeto pedagógico das escolas, 
podendo até ocorrer a reorganização do currículo escolar. Com a finalidade que o 
docente esteja sempre refletindo sobre o uso das tecnologias na sua prática, deve 
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haver constantes cursos de formação inicial e continuada sobre esse tema, para que os 
professores se mantenham atualizados e embasados sobre o assunto.  

É de responsabilidade da escola, dos profissionais que fazem parte desta, dos 
seus alunos e da comunidade, analisar e discutir com frequência a respeito do uso das 
tecnologias na educação, assim como as variadas situações em que a utilização destas 
como facilitadoras da execução do planejamento pedagógico. Ao realizar esse 
planejamento o uso das tecnologias educacionais poderá fazer parte das futuras 
inovações das práticas dos docentes. Também será possível tentar obter melhoras no 
atual ensino ofertado para a sociedade através de uma reorganização curricular que 
implemente a aparatos tecnológicos no projeto político pedagógico das escolas. 

 
4 CONSIDERAÇÕES  
 

A utilização de tecnologias educacionais como um instrumento metodológico 
para enriquecer a prática dos professores e, consequentemente, melhorar o processo 
ensino-aprendizagem é um dos grandes desafios que existem no campo educacional 
atualmente. Em boa parte das atuais práticas de ensino envolvendo tecnologias não há 
um planejamento de modo que possibilite a interação dos elementos científicos na 
vida social dos estudantes, fazendo com que estes não consigam desenvolver 
habilidades e competências necessárias para adquirir o estado de letramento 
científico. 

O uso das tecnologias da informação e comunicação no meio educacional pode 
contribuir com o processo de construção do letramento científico e também é 
justificada levando em conta os estudos de Millar (1996), pois a utilização dessas 
tecnologias educacionais como instrumento facilitador do processo de letramento 
científico, trará benefícios em todos os aspectos nas seguintes categorias: econômico, 
utilitário, democrático, social e cultural. 

Diante desse cenário, tanto a escola quanto o professor devem repensar, em 
conjunto, seus papéis. O professor deve refletir sobre sua prática e de forma planejada 
inserir tecnologias educacionais nas suas aulas possibilitando assim um ensino de 
ciências que leve não apenas à formação científica, mas também cultural dos alunos, 
centrada na discussão de valores, proporcionando a inclusão destes alunos de forma 
ativa na sociedade. 

A escola deve dar sustentação e fundamentação aos professores, seja com 
planejamentos direcionados ou com cursos de formação continuada, pois desse modo 
os profissionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem poderão dar uma 
ressignificação ao atual modelo de ensino, que já possui sim algumas tecnologias 
educacionais, mas de forma adequadamente planejada. 
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O ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA DOS 
PROFESSORES DE ENSINO MÉDIO (2009-2017)* 

 
Keyvilane Fernandes dos Santos18 

Brena Kesia Costa Pereira19 

 
RESUMO: Este texto tem como finalidade apresentar um estudo introdutório do 
estado de conhecimento das publicações acerca das concepções de ciência dos 
professores de ensino médio. Têm-se como aportes teóricos as contribuições de 
Norma Ferreira (2002), Joana Romanowski e Romilda Ens (2006); Dilmeire Sant’Anna 
Ramos Vosgerau,e Joana Romanowski (2014). O corpus da pesquisa foi selecionado a 
partir da busca realizada no banco de dados do Google acadêmico no qual se 
recuperaram 27 produtos acadêmicos. Como recorte temporal, aplicou-se o período 
de 2009 a 2017. No que pertine ao aspecto metodológico, o estudo é de vertente 
descritiva e analítica, pautado em levantamento bibliométrico e análise qualitativa dos 
textos pesquisados, nos quais se analisaram as seguintes categorias: Título, objetivos, 
metodologias, referências teóricas e conclusões dos trabalhos pesquisados. A partir 
das análises, verificou-se que 24 dos produtos acadêmicos tratam sobre a concepção 
de ciência referida em outros aspectos e sujeitos de pesquisa; apenas 03 deles 
discorrem sobre concepção de ciência de professores (licenciandos de física e biologia) 
e não foi encontrada, nesse banco de dados, nenhuma produção voltada para áreas 
das ciências humanas e linguagens. Assim, revela-se a necessidade de pesquisas que 
investiguem como o professor atuante no ensino médio concebe a ciência, 
especialmente, aquele das ciências humanas e linguagens. 
 
Palavras-chave: Estado do conhecimento. Concepção de ciência. Google acadêmico. 
 

1 INTRODUÇÃO  
 

A sociedade contemporânea presencia um processo fecundo de 
desenvolvimento das ciências e da tecnologia. O incremento dos meios de 
comunicação com uso da rede mundial de computadores, o desenvolvimento dos 
meios de transporte que favorecem as trocas comerciais e possibilita grande 
mobilidade geográfica às populações de todas as partes do planeta, a prosperidade das 
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pesquisas nos campos da biotecnologia e da medicina são exemplos claros desse 
fenômeno. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que se admira o influxo desse 
desenvolvimento, vê-se que problemas de solução aparentemente simples ainda não 
foram resolvidos: desigualdade social, endemias e epidemias, degradação do ambiente 
e educação de pouca qualidade são apenas alguns dos aspectos relegados ao 
esquecimento no momento de equacionar essa conta. 

Nesse cenário complexo, ambíguo e provocador, é necessário considerar qual a 
medida de responsabilidade dos educadores no sentido proporcionar aos estudantes 
as condições de aprendizagem dos pressupostos teóricos que embasam o 
desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade e ao mesmo que estes reflitam 
sobre seus contextos e se posicionem a respeito das problemáticas que afetam o seu 
cotidiano. 

Nesse sentido, investigar as percepções de ciência dos professores que atuam 
na educação básica, especificamente, em sua etapa final (ensino médio) se mostra 
relevante, haja vista que é no ensino médio que o aluno deve obter a compreensão 
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a 
teoria com a prática, no ensino de cada disciplina e, ainda, desenvolver-se como 
pessoa humana incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico (BRASIL 1996) 

Este trabalho enseja conhecer em que estado do conhecimento as pesquisas 
acerca da concepção de ciência dos professores caminham, pois, conforme Vosgerau e 
Romanowski (2014, 168) assinalam: 
 

As revisões são necessárias para pesquisadores iniciantes em uma 
determinada área do conhecimento. Esses estudos podem conter, 
análises destinadas a comparar pesquisas sobre temas semelhantes 
ou relacionados; apontar a evolução das teorias, dos aportes teórico 
metodológicos e sua compreensão em diferentes contextos, indicar 
as tendências e procedimentos metodológicos utilizadas na área, 
apontar tendências das abordagens das práticas educativas. 

 
Desta maneira, o estudo de revisão se apresenta como um meio hábil para 

perceber as tendências das pesquisas e trará aportes teóricos para subsidiar, em parte, 
a escrita do relatório de pesquisa (dissertação de mestrado em Ensino) em 
andamento, sobre a concepção de ciência dos professores que participam do 
programa Ensino Médio Inovador/PROEMI, em uma Escola da Rede Pública Estadual 
de Ensino, em Mossoró, visto que a revisão de literatura é uma maneira de assimilar o 
que se tem estabelecido em determinados espaços e tempo, favorecendo a 
construção de uma perspectiva mais ampliada acerca dos desafios e possibilidades de 
um ramo de estudos. 

Diante do exposto, este artigo está organizado em cinco etapas: na primeira, 
discute a necessidade de conhecer as concepções de ciência dos docentes de ensino 
médio; na segunda, trata sobre relevância de se realizar uma pesquisa do tipo estado 
do conhecimento, passo seguinte, tem-se uma sessão destinada ao percurso trilhado 
na pesquisa; na quarta parte procedeu-se à análise das publicações segundo as 
categorias de análise título, objetivos, metodologias, referências teóricas e conclusões 
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dos trabalhos pesquisados, e, por último, são trazidas algumas considerações acerca 
dos pontos analisados. 
 
2 POR QUE CONHECER AS CONCEPÇÕES DE CIÊNCIA DOS PROFESSORES DE ENSINO 
MÉDIO? 

 
Vivemos, atualmente, o grande florescimento e influxo das ciências e da 

tecnologia em todos os ambientes da vida social. Nesse contexto de desenvolvimento 
e aprimoramento dos modos de produção, a escola tem o importante papel de 
incentivar no aluno o espírito de curiosidade e criatividade, mas, também, de fornecer 
os direcionamentos e subsidiar as práticas de produção de conhecimento dos 
discentes. 

Nesse sentido, o artigo 35, inciso IV, da Lei de Diretrizes e Bases, propõe, como 
um dos pressupostos do Ensino Médio, a compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina. 

Além disso, segundo a LDB, a compreensão do significado de ciência é uma 
diretriz que deve ser observada nos currículos do Ensino Médio. 

Entretanto, é comum encontrar, entre os professores, a ideia de que ensinar 
ciência na escola é tarefa exclusiva das disciplinas de física, química e biologia, 
relegando às demais disciplinas a função de “repassar” conteúdos que em nada se 
relacionam com o conhecimento científico. 

Todavia, como se pode entrever pelo texto da LDB, compete a todas as 
disciplinas o desiderato de levar os alunos a compreenderem os fundamentos técnico-
científicos dos processos produtivos, relacionando a teoria à prática. 

Assim, no âmbito da iniciação científica do Ensino Médio, se mostra importante 
investigar quais são as concepções teóricas dos docentes sobre o que é ciência e, 
ainda, compreender como essas concepções se relacionam com as práticas 
pedagógicas realizadas junto aos alunos, tendo em vista que a forma como a ciência é 
conhecida e praticada na escola traz implicações na formação do aluno, formação essa 
que deve ser direcionada para a construção crítica dos saberes e apontar para a 
construção da cidadania plena, referenciada nos valores da solidariedade e dignidade 
da pessoa humana. 

Nesse sentido, o presente estado do conhecimento acerca das pesquisas que 
abordam a problemática da concepção de ciência entre os professores do Ensino 
Médio e das práticas educativas a ela relacionadas, apresenta-se relevante, como 
instrumento de investigação que pode contribuir para compreender o papel da 
iniciação científica na formação dos discentes e, ainda, refletir sobre os valores, 
sentidos atribuídos à ciência e suas implicações políticas, culturais e sociais. 

 
3 O ESTADO DO CONHECIMENTO: RELEVÂNCIA 

 
É inegável que com a grande propagação das ciências e o avanço das pesquisas 

nas mais diversas áreas acadêmicas surge à necessidade de analisar e sistematizar os 
rumos que esses estudos seguem. 

Dessa maneira, o levantamento estado do conhecimento mostra-se pertinente, 
pois possibilita ao pesquisador investigar quais os principais aspectos tratados em uma 



106 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

determinada área do conhecimento, quais são os temas mais ou menos enfocados, ou 
até mesmo aqueles que caíram no ostracismo. 

Nesse sentido são as considerações de Ferreira (2002, p. 257): 
 

Nos últimos quinze anos tem se produzido um conjunto significativo 
de pesquisas conhecidas pela denominação "estado da arte" ou 
"estado do conhecimento". Definidas como de caráter bibliográfico, 
elas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir 
uma certa produção acadêmica em diferentes campos do 
conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 
sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de 
que formas e em que condições têm sido produzidas certas 
dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em 
periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários 

 
Além disso, verifica-se por meio de um estudo dessa natureza as metodologias 

mais aplicadas, os recortes temporais e espaciais mais escolhidos e percebe-se que um 
mesmo tema pode ser tratado em diferentes enfoques, correntes teóricas, 
metodologias e contextos.  

Acrescente-se ainda que se abre ao estudante a possibilidade de identificar 
quais instituições, pesquisadores, órgãos governamentais e não governamentais estão 
se debruçando sobre o tema de sua pesquisa. 

Ademais, ao conhecer o lugar onde são desenvolvidos os estudos, pode-se 
ainda relacionar os contextos de pesquisa e a necessidade ou não de se iniciar ou 
continuar uma nova investigação naquele espaço. 

Cumpre ainda ressaltar que ao se debruçar sobre a produção preexistente na 
área de estudo, apresentam-se quais avanços foram obtidos e como essas pesquisas 
confluem para intenção investigativa do pesquisador. 

Isso tudo se faz necessário para que não se incorra no erro do esquecimento 
conceitual ou na debilidade teórica (pouca produção sobre o tema), ou seja, que se 
façam pesquisas repetitivas, exaustivas e pouco inovadoras, ou ainda que estejam 
alicerçadas em teorias e conceitos já superados por outros. 

Portanto, ao proceder à análise dos textos recuperados em uma ou mais bases 
de pesquisa, permite-se compreender com maior detalhamento e sistematicidade o 
que já se tem produzido e também vislumbrar em qual ou quais desses itens o projeto 
de pesquisa em andamento pode contribuir para o avanço do conhecimento 
(FERREIRA, 2002; ROMANOWSKI, 2006; VOSGERAU e ROMANOWSKI 2014).  

 
4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 
Para realizar o levantamento do estado do conhecimento utilizou-se o buscador 

Google Acadêmico, pois este banco de dados possui ampla difusão e abrange 
produções acadêmicas publicadas em periódicos, além de teses e dissertações. Como 
recorte temporal da pesquisa, adotou-se o período que se estende do ano de 2009 a 
2017. A escolha desse prazo para compor as pesquisas do estado do conhecimento se 
deu em razão de que os resultados encontrados servirão como referência para 
subsidiar, em parte, a escrita do relatório de pesquisa (dissertação de mestrado em 
Ensino) em andamento, sobre a concepção de ciência dos professores que participam 
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do programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), em uma Escola da Rede Pública 
Estadual de Ensino, em Mossoró. 

O PROEMI é uma política pública engendrada pelo Ministério da Educação - 
MEC voltada para o ensino médio, cuja finalidade precípua é a indução de mudanças 
curriculares, e das práticas pedagógicas dos professores com vistas à melhoria da 
qualidade da educação, nessa etapa da Educação Básica. 

Essa política pública entrou em vigência no ano de 2009, momento em foi 
exalado seu documento orientador e facultado aos sistemas estaduais a adesão à nova 
proposta, motivo pelo qual interessa identificar, a partir de seu lançamento, se há, e, 
em que direções caminham os estudos que tencionem investigar as concepções 
científicas dos professores que atuam no programa, especificamente, nas atividades 
de iniciação científica dos alunos. 
 
4.1 Dos procedimentos de busca  

 
Fez-se a busca no Google acadêmico e procedeu-se da seguinte maneira: 1º) 

Investigou-se nessa base de dados os produtos científicos: artigos científicos, monografias, 

teses e dissertações; 2º) Aplicou-se o recorte temporal – 2009 a 2017; 3º) Os textos foram 

classificados por ordem de relevância; 4º) Aplicou-se como descritor a expressão “concepção 

de ciência”; 5º) O critério na guia “busca avançada” foi o emprego da expressão “concepção 
de ciência” nos títulos das publicações pesquisadas. 

Como resultado o banco de dados recuperou o total de 27 produções 
acadêmicas compostas de artigos científicos, dissertações e teses. 

Para fins de análise, fez-se uma descrição por meio de quadros ilustrativos e 
exame qualitativo dos textos, pois, conforme orientam Romanowski e Ens (2006, p.46): 

 
Um levantamento e uma revisão do conhecimento produzido sobre o 
tema é um passo indispensável para desencadear um processo de 
análise qualitativa dos estudos produzidos nas diferentes áreas do 
conhecimento. Este tipo de estudo caracteriza-se por ser descritivo e 
analítico. 
 

Ainda, nesse mesmo sentido, as autoras consideram que esse tipo de pesquisa 
(2006, p.46): 
 

Também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de 
caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica 
sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas que 
se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, 
sob os quais o fenômeno passa a ser analisado. 
 

Assim, o presente estado do conhecimento se aterá a análise das seguintes 
categorias: título, objetivos, metodologias, referências teóricas e 
conclusões/considerações finais dos trabalhos pesquisados. 
 
5  A ANÁLISE: CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA 
 
5.1 Dos trabalhos recuperados 
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A busca no banco de dados Google acadêmico levou, inicialmente a 

apresentação de 27 textos que continham em seus títulos a expressão “concepção de 
ciência”. A escolha pelo uso do descritor se justifica por permitir que o buscador 
recuperasse as obras acadêmicas que de uma maneira ou outra estivessem 
relacionadas com o conhecimento sobre concepção de ciência e, nesse contexto, 
aquelas que discorressem, especificamente, sobre o tema na perspectiva dos 
professores de ensino médio. 

Assim, encontraram-se, num primeiro momento do levantamento, os textos 
abaixo: 

 

TÍTULOS DOS TRABALHOS RECUPERADOS 

01 – Concepção de ciência de Leonardo da Vinci: um projeto de educação e 
sociedade. 

02 – A “Ciência” na concepção de alunos indígenas: um estudo visando à construção 
de contextos de relações interculturais. 

03 – A ciência como visão de mundo: ciência do direito e concepção de democracia 
em 

Hans Kelsen. 

04 – Ouvindo os alunos: em busca de caminhos para uma nova concepção de ciência 
e tecnologia. 

05 – O cinema e as concepções de ciência por estudantes do ensino médio. 

06 – Uma concepção de educação no conceito de ciência universal em Leonardo da 
Vinci. 

07 - O surgimento da ciência/filosofia moderna e a construção de uma concepção 
utilitarista de natureza. 

08 – A Teoria dinâmica do conhecimento de Duhem: um termo médio entre a 
concepção metafísica clássica da ciência e a concepção do convencionalismo/pragmatismo 
(Poincaré) 

09 – A concepção de natureza da ciência de estudantes da escola básica. 

10 – A problematização da concepção de ciência no ensino médio: contribuições do 
filme “e a vida continua”. 

11 – Investigando a concepção de ciência em estudantes do ensino médio na cidade 
de São Carlos (SP, Brasil). 

12 – A concepção de ciência e Popper e o ensino de Ciências. 

13 – Análise da concepção de ciência de futuros professores de biologia brasileiros e 
portugueses 

14 – Concepção de ciência, tecnologia e inovação na visão de alunos do ensino médio. 

15 – A relação entre as noções de certeza e experiência na concepção de ciência em 
Descartes. 

16 – A concepção de ciência em Thomas Kuhn. 

17 – Concepção de ciência na instrumentalização acadêmica para o ensino das 
ciências naturais na educação fundamental. 

18 – Explorando a concepção de ciência dos licenciandos em física. 

19 – A concepção de ciência e desenvolvimento científico após a modernidade 

20 – Ciência e ideologia no pensamento anarquista – uma concepção de mundo para 
os pensadores revolucionários. 
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21 – A objetividade do conhecimento científico: notas Gramscianas para a construção 
de uma concepção de ciência e de ciência política. 

22 – A concepção de ciência iluminista nos relatos de viagem pelo sertão da américa 
portuguesa. 

23 – Pensamento complexo e concepção de ciência na pós-modernidade: 
aproximações críticas e às “imposturas” de Edgar Morin. 

24 – Concepção de natureza da ciência na formação inicial 

25 – A concepção metafísica de Descartes da ciência e da representação mecanicista 
da natureza 

26 – A reforma pombalina dos estatutos da universidade de Coimbra: concepção de 
ciência e estratégia pedagógica. 

27 – A concepção de história da ciência de A.D. Xénopol: fatos de repetição, fatos de 
sucessão e o problema da causalidade histórica. 

Quadro 1 (elaborado pela autora para ilustrar os títulos dos trabalhos encontrados no Google 
acadêmico). 

 

Para melhor compreensão das direções que as pesquisas encontradas seguem, 
agruparam-se os textos recuperados da seguinte maneira: 

A) 11 desses textos apontam para estudos de concepção de ciência a partir de 
concepções teóricas de autores (Leonardo da Vinci, Descartes, Hans Kelsen, Duhem, 
Popper, Thomas Kuhn, Gramsci, Edgar Morin e Xénopol); 

B) 07 deles fazem referência à concepção de ciência dos alunos (indígenas, da 
educação básica, do ensino médio, escola básica); 

C) 05 trabalhos versam, nos títulos, sobre concepção de ciência em distintos 
momentos e sobre perspectivas variadas (iluminista; moderna; pós-moderna, do 
pensamento anarquista; reforma pombalina); 

D) 03 deixam entrever que analisarão a concepção de ciência do professor, 
embora não tragam ipsis litteris a expressão.  

E) Apenas 01 menciona “concepção de ciência” dos professores diretamente 
em seu título. 

Considerando que este estado do conhecimento pretende levantar dados e 
informações que auxiliem na compreensão de como as pesquisas sobre concepção de 
ciência dos professores de ensino médio estão direcionadas, passa-se, 
intencionalmente, a avaliar o conteúdo das publicações que deixam entrever, no título, 
o tratamento da concepção de ciência do professor, embora não tragam ipsis itteris a 
expressão e aquelas que mencionam “concepção de ciência” dos professores 
diretamente em seu título. 

Saliente-se que se usou, nesse passo da análise, da leitura dos sumários, 
resumos, introduções e considerações finais dos textos pesquisados. 

 
5.2 Das categorias de análise 

 
Para compreender e ilustrar melhor como estão organizados os textos em 

apreço, traçou-se um quadro de análise das categorias.  
 

Títul
os 

Objetivos Metod
ologias 

Referê
ncias 

Concepção 
de Ciência 
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/Conclusões 

01 - 
Análise da 
concepção 
de ciência 
de futuros 
professores 
de biologia 
brasileiros e 
portugueses 

Compreen
der como a 
ciência é 
entendida por 
dois grupos de 
professores de 
biologia, um 
formado por 
brasileiros outro 
por portugueses; 
Comparar as 
respostas;analisar 
as semelhanças e 
diferenças entre 
os grupos. 

Aplicaç
ão de 
questionário a 
35 estudantes 
de licenciatura 
em ciências 
biológicas em 
São Paulo/BR 
e 49 
estudantes de 
licenciatura 
em ciências 
biológicas em 
Braga/Portugal  

GIL-
PÉREZ e 
VILCHES 
(2005); 
AIKENHEAD 
(1994); 
MATTEWS 
(1991); 
LINSINGEN 
(2007); 
FERNÁNDEZ, 
CACAHPUZ, 
PRAIA, 
VALDEZ, e 
SALINAS 
(2005). 

Os 
resultados 
apontam para 
forte influência 
salvacionista e 
neutralista nas 
respostas dos 
estudantes de 
ambos os países. 

02 – 
Explorando 
a 
concepção 
de ciência 
dos 
licenciandos 
em física. 

Mapear 
algumas 
concepções sobre 
Natureza da 
Ciência de 

alunos do 
Curso de 
Licenciatura em 
Física da 
Universidade 
Federal do Piauí 
(UFPI). 

Qualita
tiva; 

Aplicaç
ão de 
questionário a  

61 
alunos 
distribuídos 
entre três 
grupos, a 
saber: 
ingressantes, 

interm
ediários e 
concluintes do 
curso. 

ABD-
EL-KHALICK 
(1998); 
LEDERMAN, 
(2007);  

SILVA, 
(2010); 
SOUZA

, (2013); 
GIL-

PÉREZ e 
colabo

radores 
(2001); 

ACEVE
DO e 
colaboradores 
(2005). 

Podemos 
perceber traços 
de uma 
concepção 

empirista 
e elitista da 
Ciência, na qual a 
ciência é vista 
como 
empreendimento 

masculino, 
onde o cientista é 
encarado, em 
alguns casos, 
como um heroi 
ou um ser 

superior 
aos demais de sua 
sociedade, 
citando apenas 
algumas delas. 

 

03 – 
Concepção 
de natureza 
da ciência 
na 
formação 
inicial 

Pesquisa 
realizada com 89 
estudantes de um 
curso de 

licenciatur
a em Ciências 
Biológicas de 
uma universidade 

Quanti-
qualitativo e 
descritivo; 

Aplicaç
ão de 
questionário a 
89 estudantes 
do curso.  

ACEVE
DO DIAZ J.A 
(2005); 

(LEDER
MANN; 
ZEIDLER, 
1987). 

(MON

Os 
estudante

s não possuem a 
imagem de 
ciência que a 
educação 
científica deveria 
lhes 
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comunitária, cujo 
objetivo é 
investigar 

suas 
concepções sobre 
natureza da 
ciência 

K; OSBORNE, 
1997); 

(BORG
ES, 1991; 
QUEIROZ, 

2003; 
GASTAL; 
REZENDE, 
2004; SCHEID, 
2006, DENTRE 
OUTROS. 

. 

proporcio
nar. Há, entre 
esses estudantes, 
a presença de 
concepções 
inadequadas em 
relação às 

concepçõe
s de natureza da 
ciência, às origens 
e finalidades do 
conhecimento 
científico e às 

característ
icas do 
conhecimento 
científico. No 
entanto, a 
imagem de 
cientista que 
apresentam 

pode ser 
considerada 
consistente com o 
conhecimento 
atual, podendo, 
dessa forma, 
contribuir 

para uma 
educação 
científica de 
qualidade. 

 
Quadro 2 (elaborado pela autora). 

 
A análise das categorias destacadas no quadro de referência acima permite 

considerar alguns aspectos pertinentes às pesquisas. Primeiro, vê-se que os estudos 
voltados para apreciação da concepção de ciência dos professores, nos três textos 
analisados, tratam de docentes em formação inicial (universitários). Outro ponto 
bastante relevante que emerge da visualização dos dados diz respeito à área de 
concentração das pesquisas, nos três textos trata-se de pesquisas em ciências da 
natureza, sendo dois dos textos referentes a estudantes de licenciatura em biologia e 
um em física. 

Em decorrência desse fato, parece se delinear a ideia de que os estudos 
epistemológicos sobre concepção de ciência dos professores ainda se concentram nas 
disciplinas tidas como “mais científicas” ou “metodologicamente” mais aceitas, 
sugerindo que outras ciências ainda permanecem vistas como de menor relevância, 
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pelo que, nesse banco de dados (Google acadêmico), não se encontrou produção 
voltada a compreender a concepção de ciência de professores de outras áreas de 
conhecimento como as das humanidades ou das linguagens. 

Com relação aos objetivos destacados nos textos apreciados, percebe-se haver 
um alinhamento entre a delimitação da pesquisa apresentada nos títulos e as 
finalidades expostas nos resumos e desenvolvimentos e considerações finais dos 
trabalhos. Os três produtos acadêmicos intentam compreender/ mapear/investigar as 
concepções de ciências dos professores em formação inicial.  

Um aspecto que também tem se mostrado interessante é a categoria 
metodologias empregada pelos autores para desenvolverem suas pesquisas. Como 
técnica de pesquisa empregada houve aplicação de questionários no total delas, sendo 
que no primeiro texto não há menção do delineamento de pesquisa utilizado; no 
segundo a pesquisa é apresentada como qualitativa e no último como quanti-
qualitativa.  

A proposta de metodologia qualitativa e quanti-qualitativa demonstram uma 
tendência a investigações mais detalhadas e subjetivas das percepções desses 
professores acerca do tema estudado, pois: 

 
O objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor 
compreender o comportamento e experiência humanos. Tentam 
compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem 
significados e descrever em que consistem estes mesmos 
significados. Recorrem à observação empírica por considerarem que 
é em função de instâncias concretas do comportamento humano que 
se pode reflectir com maior clareza e profundidade sobre a condição 
humana. (BODGAN, BIKLEN, 2010, p.70). 

 
Quanto às referências teóricas assumidas nos textos, destaca-se a presença 

recorrente de autores voltados aos estudos das relações entre Ciência, Tecnologia, 
Sociedade/CTS, especialmente ACEVEDO e GIL PÈREZ, AIKENHEAD, dentre outros.   

A escolha dessa corrente de estudos pode estar ligada ao fato de que os 
estudos CTS: 

 
... já nasceram com uma perspectiva reflexiva acerca da concepção 
tradicional da ciência, tendo em seu lastro as insatisfações expressas 
pelos movimentos sociais de contracultura e em seu conteúdo 
teórico aportes das ciências sociais e humanas como a filosofia e a 
sociologia do conhecimento científico, e ainda em teorias da 
educação. Por volta dos anos 70 do século passado, as novas 
correntes de pensamento filosófico e sociológico passaram a 
questionar a validade dos argumentos que sustentavam os próprios 
fundamentos sob a qual se assentavam as verdades científicas, tendo 
em vista que a equação triunfalista e positivista que fundamentava a 
clássica concepção de ciência já não correspondia às necessidades da 
sociedade. 
 

Essa perspectiva teórica também se apresenta nas considerações 
finais/resultados/ conclusões dos trabalhos, na medida em que eles afirmam, 
respectivamente que: 
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1).As respostas obtidas dos professores apontam para forte influência 
salvacionista e neutralistasda ciência; 

2) Concepção empirista e elitista da ciência; 
3) Os estudantes não possuem a imagem de ciência que a educação científica 

deveria lhes proporcionar.  
Nas três análises das percepções dos professores, os pesquisadores apreciaram 

haver uma visão amoldada e conformada às prescrições positivistas do século XIX: 
ciência empírica, neutra e salvacionista.  
 
6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

O estado do conhecimento ora apresentado tem como finalidade contribuir 
para as discussões acerca das concepções de ciência que circulam entre os professores 
atuantes no ensino médio. 

Destacou-se, no texto, a relevância de elaborar estudos do tipo “estado do 
conhecimento”, demonstrando suas contribuições para se ter uma visão mais 
ampliada e sistêmica da produção e difusão do conhecimento, identificando possíveis 
pontos em comum, divergências ou até mesmo ausências de pesquisas em 
determinados temas. 

Para melhor compreensão de como a pesquisa foi realizada, identificaram-se os 
procedimentos, descritores e sistema de busca adotados e foram apresentados 
quadros de ilustração dos dados recuperados.   

A partir das análises realizadas, verificou-se que dos 27 produtos encontrados a 
maioria deles, (24), tratam sobre a concepção de ciência sobre aspectos e sujeitos 
variados e apenas 03 dos textos pesquisados discorrem sobre concepção de ciência de 
professores.  

É preciso esclarecer, no entanto, que estes últimos versam, exclusivamente, 
sobre a visão de docentes licenciandos nas ciências naturais (física e biologia) e não foi 
encontrada, nesse banco de dados, nenhuma produção que analisasse a percepção de 
professores das áreas das ciências humanas e linguagens.  

Além do mais, dos textos apreciados, viu-se que, em nenhum deles, a pesquisa 
se debruçou sobre a concepção de ciência de professores já graduados e atuantes em 
escolas de ensino médio, levando a entender que pode haver pouca produção sobre o 
tema. 

Assim, o estudo revelou há a necessidade de pesquisas que investiguem como 
o professor atuante no ensino médio concebe a ciência, e especialmente, estudos 
voltados para aquele que ministram aas disciplinas das áreas das ciências humanas e 
linguagens. 
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DISCUTINDO APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: avaliação de mapas conceituais 
elaborados por docentes das ciências da natureza e matemática 

 
Maria Alcilene Gomes de Menezes Silva20 

Leonardo Alcântara Alves21 

Luciana Medeiros Bertini22 
 

RESUMO: Os mapas conceituais se caracterizam como uma ferramenta que atende a 
propostas de aprendizagem significativa discutidas por Ausubel, por sua capacidade de 
apresentar os significados dados pelo aprendiz aos conceitos de forma hierárquica e 
organizada. Neste trabalho são apresentados resultados da análise de mapas 
conceituais produzidos em grupo por docentes da área de Ciências da Natureza e 
Matemática, objetivando avaliar a estrutura conceitual dos docentes referente às 
disciplinas em que atuam. A partir da avaliação da ação, foi possível concluir que os 
mapas conceituais podem, de fato, ser utilizados em qualquer nível de ensino como 
ferramenta potencialmente significativa e seu uso se mostrou relevante para o ensino 
de conceitos científicos da área de Ciências da Natureza e Matemática em uma 
possível ação interdisciplinar. 
 
Palavras-chaves: Material potencialmente significativo, mapas conceituais, docentes 
das Ciências da Natureza e Matemática. 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

Os Mapas conceituais são ferramentas que podem ser utilizadas para saber os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre determinado assunto ou conteúdo, para 
facilitar o processo de aprendizagem e para avaliar se o aluno conseguiu aprender 
determinado conteúdo. Moreira (2006) reafirma isso ao falar que os mapas podem ser 
utilizados como instrumento didático, de avaliação ou como recurso de análise de 
conteúdo. Os mapas são ferramentas gráficas que possibilitam a organização e 
representação do conhecimento e foram inicialmente desenvolvidos por Joseph 
Novak. Na perspectiva de oferecer uma possibilidade de estruturar o conhecimento, 
destacamos os mapas conceituais, como uma maneira visual e que é sustentada na 
teoria da aprendizagem significativa de Ausubel por defender que o conhecimento é 
organizado hierarquicamente. 

 

                                                           
20  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO, em associação ampla entre a 
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UFERSA e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN. E-mail: luciana.bertini@ifrn.edu.br 
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Os mapas conceituais se constituem em uma visualização de conceitos e 
relações hierárquicas entre conceitos que pode ser muito útil, para o 
professor e para o aluno, como uma maneira de exteriorizar o que o aluno já 
sabe. Obviamente, não se trata de uma representação precisa e completa 
do conhecimento prévio do aluno, mas sim, provavelmente, de uma boa 
aproximação (MOREIRA, 2006, p. 407). 
 

Desta forma, podemos dizer que os mapas conceituais são diagramas que 
indicam relações entre conceitos incluídos numa estrutura hierárquica de proposições. 
Moreira (1980) destaca em seu trabalho que durante a construção de mapas 
conceituais existem princípios metodológicos a serem considerados, entre eles, 
destacamos as relações coerentes entre os conceitos de forma organizada e a 
presença das palavras de enlace23, junto aos conceitos, a fim de construir frases com 
significado lógico e proposicional. 

Roratto, Nogueira e Kato (2011) afirmam que não existe mapa conceitual certo 
ou errado, pois, cada mapa reflete a forma como determinado conteúdo está 
organizado na estrutura cognitiva do seu autor. Os autores aplicaram uma sequência 
didática sobre a história da matemática a fim de que os alunos aprendessem 
conteúdos sobre funções. Ao final de seus trabalhos, pediram que os alunos 
elaborassem mapas conceituais com intuito de que pudessem avaliar se houve ou não 
aprendizagem significativa. Os mesmos definem o uso dos mapas conceituais como 
eficientes, visto que perceberam que os conteúdos e conceitos didáticos aprendidos 
nas aulas foram ligados entre si, ancorados aos conhecimentos já existentes, 
reforçando assim uma aprendizagem memorística e significativa. 

Souza e Boruchovitch (2010), em seu trabalho, apresentam uma reflexão sobre 
as potencialidades do mapa conceitual como estratégia de ensino-aprendizagem e 
ferramenta avaliativa, destacando que os mapas conceituais, como ferramenta 
avaliativa, possibilitam ao docente e aos discentes a percepção quanto à identificação 
e à apropriação dos conceitos relevantes, provocando reflexão por ser uma 
experiência educativa que possui como características: 

 
(a) promover feedback frequente e de alta qualidade que ativa os processos 
cognitivos e metacognitivos dos educandos; (b) possibilitar a regulação do 
ensino e a consequente promoção de variabilidade didática; (c) favorecer a 
autorregulação da aprendizagem, gerando condições para os alunos 
responsabilizarem-se progressivamente pelas suas aprendizagens; (d) situar 
o erro como etapa do processo de aprendizagem, rompendo com a 
dicotomia saber-não saber e favorecendo a edificação de pontes entre o 
que se considera importante ensinar e o que é possível aprender; (e) alargar 
o envolvimento do educando com a gestão de seus percursos de 
aprendizagem, melhorando sua autoestima e ampliando sua motivação; (f) 
não segmentar o processo de ensino do processo avaliativo (SOUZA; 
BORUCHOVITCH, 2010, p. 213) 

 
A partir das palavras dos autores reafirmando as vantagens do uso de mapas 

conceituais no processo de ensino-aprendizagem, destacamos novamente que esta 
metodologia alternativa pode ser entendida como ferramenta potencialmente 
significativa. Freitas Filho (2007, p. 86) contribui em suas palavras, reafirmando esta 

                                                           
23  Palavras colocadas sobre as linhas que unem os conceitos e que ajudam a explicitar a natureza da 
relação conceitual (MOREIRA, 2012). 
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discussão, de que “Os Mapas conceituais são propostos como uma estratégia 
potencialmente facilitadora de uma aprendizagem Significativa”. 

Podemos ainda citar como exemplo de trabalho que aborda o uso de mapas 
conceituais como metodologia alternativa, a escrita de Leite, Lourenço e Hernandes 
(2011) que objetivou elaborar uma sequência de ensino sobre o tema corrente elétrica 
e usar mapas conceituais para avaliar a mudança de complexidade do aspecto 
cognitivo de quatro alunos do ensino médio de uma escola pública estadual. A partir 
dos resultados, os autores observaram que os alunos realmente apresentam indícios 
de aprendizagem significativa a partir do uso de mapas conceituais e que o seu uso 
permitiu direcionar atenção diferenciada a cada aluno e suas dificuldades.  

O uso de mapas conceituais, metodologia alternativa - MA foco neste trabalho, 
deve ser considerado como um instrumento que pode ser utilizado em diversos 
momentos no processo de ensino-aprendizagem, caracterizando uma ferramenta que 
contribui potencialmente na construção de significados.  Acreditamos em sua 
potencialidade e na necessidade de sua inserção na prática docente.  

 
2 PERCURSO METODOLÓGICO 
  

A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas da rede estadual de ensino do Rio 
Grande do Norte, localizadas na Zona Rural e Urbana do Município de Apodi. As 
escolas em questão fazem parte da 13ª Diretoria Regional de Educação e Cultura 
(DIREC) que, por sua vez, atende os municípios de Apodi, Felipe Guerra, Severiano 
Melo, Rodolfo Fernandes, Caraúbas, Itaú e Tabuleiro Grande. 

O público alvo da pesquisa foi um total de dezesseis (16) professores atuantes 
no ensino de duas escolas campo de pesquisa da área de Ciências da Natureza e 
Matemática, sendo quatro (04) docentes, correspondente a 25% do total do corpo de 
magistério, da Escola localizada na Zona Rural (ZR) do município de Apodi/RN e doze 
(12) professores, correspondente a 30% do total do corpo de magistério, da escola 
campo de pesquisa da Zona Urbana (ZU). Entre os docentes participantes do estudo 
das duas escolas campo de pesquisa temos sete (07) professores que ministram aulas 
da disciplina de Matemática, dois (02) professores de Física, três (03) docentes de 
Química, três (03) professores da disciplina de Biologia e um (01) professor que atua 
em aulas das disciplinas de Física e Química.  

Durante a semana pedagógica/2017 das escolas foi proposta a elaboração de 
mapas conceituais, no decorrer da realização de uma oficina sobre “Aprendizagem 
significativa e as Metodologias Alternativas (MA)/Mapas Conceituais”, onde 
destacamos as metodologias alternativas como ferramenta que possivelmente permita 
contemplar as condições para a aprendizagem significativa do aprendiz, material 
potencialmente significativo e disposição para aprendizagem por parte do aprendiz, 
com foco na utilização de mapas conceituais a fim de esclarecer as definições deste e 
suas fundamentações teóricas. Os docente foram motivados a participar da atividade e 
formar grupos compostos por dois ou três docentes da mesma área, a fim de 
caracterizar uma atividade que visa o planejamento coletivo e uma ação que valoriza a 
interdisciplinaridade, visto que, envolve o diálogo entre docente da mesma área de 
ensino e disciplinas de atuação diferentes. 

Após elaboração, foram analisados sete (07) mapas conceituais da área de 
Ciências da Natureza de Matemática, foco de pesquisa, sendo três (03) mapas da zona 
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rural e quatro (04) mapas referente a zona urbana. A avaliação dos mapas conceituais 
teve como base os seguintes critérios, segundo o trabalho de Ruiz-Moreno et al. 
(2007): 

• Critério 01 - análise do conceito, quanto a quantidade, qualidade e 
níveis de hierarquia conceitual;  

• Critério 02 - análise da inter-relações entre conceitos, levando em 
consideração as linhas de entrecruzamento, número de palavras de 
enlace e proposições, do ponto de vista semântico, que possuem 
significado lógico;  

• Critério 03 - análise da estrutura do mapa, sequencial ou em rede, 
identificação da presença de relações cruzadas e relações entre os 
conceitos e os conteúdos abordados nas disciplinas, além da análise da 
criatividade.  
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Pautamos os nossos estudos nas palavras de Moreira (2006) de que os mapas 
conceituais podem ser construídos para o conteúdo de uma aula, de uma disciplina, de 
um conjunto de disciplinas, entre outros focos. Segundo as palavras de Moreira (2012, 
p. 10) um mapa conceitual pode ser entendido como: 

  
Um diagrama hierárquico de conceitos e relações entre conceitos; 
hierárquico significa que nesse diagrama, de alguma forma, se percebe que 
alguns conceitos são mais relevantes, mais abrangentes, mais estruturantes, 
do que outros; essa hierarquia não é necessariamente vertical, de cima para 
baixo, embora seja muito usada. No mapa conceitual as relações entre os 
conceitos são indicadas por linhas que os unem; sobre essas linhas colocam-
se palavras que ajudam a explicitar a natureza da relação; essas palavras, 
que muitas vezes são verbos, são chamadas de conectores, conectivos, 
palavras de enlace. A ideia é que os dois conceitos mais o conectivo formem 
uma proposição em linguagem sintética. O mapa conceitual procura refletir 
a estrutura conceitual do conteúdo que está sendo diagramado. É 
importante não confundi-lo com diagrama de fluxo, quadro sinótico, mapa 
mental e outros tipos de diagramas. 
 

A partir disso, realizamos as análises dos mapas conceituais seguindo os 
critérios acima citados e destacamos a atividade como uma proposta interdisciplinar 
visto que, ao elaborarem os mapas em conjunto, possibilitou-se o diálogo entre os 
profissionais das diversas disciplinas e o fazer interdisciplinar. Acreditamos que a 
realização desta prática viabilizou a superação de algumas das dificuldades para a 
realização de práticas interdisciplinares como, por exemplo, a falta de integração das 
disciplinas e a falta de recursos materiais. Isso porque o fazer/elaborar dos mapas 
conceituais exigiu um diálogo entre os docentes, a fim de definir o tema, os conceitos 
inclusivos e específicos, hierarquia dos conceitos, organização do mapa e palavras de 
enlace, por exemplo. 

Sobre as dificuldades para a implementação de ações/práticas interdisciplinares 
no Ensino Médio, Augusto e Caldeira (2007) apontam a falta de tempo para se reunir 
com colegas, a falta de integração entre as áreas, a falta de recursos materiais e 
espaço físico, entre outras dificuldades. Destacam ainda que muitas das dificuldades 
podem ser solucionadas pelos próprios docentes e que a interdisciplinaridade 
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apresenta-se como uma opção para uma prática docente que objetiva alunos mais 
motivados e interessados. Os dados obtidos estão apresentados nas tabelas 01 - 06 e 
discutidos a seguir.  

O número de conceitos incluídos nos três (03) mapas produzidos pelos 
docentes da escola da Zona Rural corresponde a uma média aritmética igual a 17,67. 
Os referidos mapas apresentam como conceitos mais inclusivos Animais, Números 
Naturais, Células dos mapas 01, 02, 03, respectivamente. Quanto à qualidade dos 
conceitos no que se refere a característica inclusivo ou específico, aproximadamente 
94% do conceitos são específicos, com médias aritméticas igual a 16,67, na forma de 
exemplos, ou subordinados aos conceitos mais hierárquicos. Os mapas apresentam 
diversos níveis de hierarquia partindo dos conceitos mais inclusivos até o mais 
específicos, variando os valores dos níveis entre os mapas, como podemos observar na 
tabela 01.   

 
Tabela 01: Critério 01 de análise - mapas dos docentes da Zona Rural 

MAPAS ANALISADOS CONCEITOS 

Quantidade Qualidade24 
(Inclusivo ou específico) 

Hierarquia (quantidade 
de níveis) 

Mapa 01 12 Específico 4 

Mapa 02 15 Específico 6 

Mapa 03 26 Específico 6 
Fonte: Próprios autores. 
 

Os mapas produzidos pelos docentes da zona urbana da área foco de pesquisa, 
totalizam em quatro (04), apresentando uma média aritmética de número de 
conceitos com o valor igual a 13, que se referem a Ecossistema, Modelos Atômicos, 
Matéria, Matemática Financeira nos mapas 01, 02, 03, 04 para ZU respectivamente, 
em seus conceitos mais inclusos. Os mapas apresentam, em sua maioria, conceitos 
específicos, aproximadamente 86,5%, com média aritmética igual a 11,30, na forma de 
exemplos ou subordinados aos conceitos mais hierárquicos. Os níveis de hierarquia 
dos conceitos partem do mais inclusivos até o mais específicos (Tabela 02). 

 
Tabela 02: Critério 01 de análise - mapas dos docentes da Zona Urbana 

 
MAPAS 

ANALISADOS 

CONCEITOS 

Quantidad
e 

Qualidade4 
(Inclusivo ou específico) 

Hierarquia 
(quantidade de 

níveis) 

Mapa 01 17 Específico 6 

Mapa 02 10 Específico 4 

Mapa 03 12 Específico 6 

Mapa 04 13 Específico 4 
Fonte: Próprios autores. 
 

A partir dos resultados obtidos na primeira categoria de estudo, percebemos 
que, mesmo obtendo resultados quantitativos semelhantes, as formas de construção 
são variáveis, levando em consideração as diferentes formas de representação dos 

                                                           
24 Referente a maioria dos conceitos. 
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conhecimentos construídos outrora, indo ao encontro com as palavras de Moreira 
(2006) de que não existem regras fixas para a construção de mapas conceituais. As 
análises realizados permitem apreender que os mapas elaborados pelos docente 
participantes da pesquisa apresentam conceitos representativos das disciplinas que 
atuam, organizados hierarquicamente, dos mais gerais aos mais específicos.  

Pautados na teoria da aprendizagem significativa, acredita-se que o processo 
de construção levou aos docentes estabelecerem relações com os conceitos pré-
existentes em sua estrutura cognitiva com os novos conceitos apresentados por outros 
docentes durante o diálogo de elaboração dos mapas, criando maiores chances de 
interconexões conceituais, favorecendo relações de ideias que inicialmente não tinha 
acontecido, bem como o estímulo à criação de novos níveis de integração que 
segundo, Pearsall, Skipper e Mintzes (1997), criam condições de novos ciclos de 
aprendizagem.      

 A partir do segundo critério de análise, foi possível observar que nem todas as 
linhas de entrecruzamento, cuja a média foi 16,00, possuem palavras de enlace (média 
2,00). Por outro lado, os conceitos ligados por termos de enlace possuem significado 
lógico, sendo úteis para a significação no processo de organização do conhecimento 
dos docentes. A tabela 03 nos mostra os valores das linhas de entrecruzamento, 
número de palavras de enlace e número de preposição como significado dos mapas 
elaborados pelos docentes da Zona Rural. 

 
Tabela 03: Critério 02 de análise- mapas dos docentes da Zona Rural 

MAPAS 
ANALISADOS 

INTER-RELAÇÕES ENTRE CONCEITOS 

Linhas de 
entrecruzamentos 

Número de palavras 
de enlace 

Número de 
Preposição com 

significado 

Mapa 01 11 0 0 

Mapa 02 14 0 0 

Mapa 03 23 6 6 
Fonte: Próprios autores. 

 
Através da análise dos mapas elaborados pelos docentes da Zona Urbana foi 

possível observar que as linhas de entrecruzamento, média 11,75, nem todas possuem 
palavras de enlace, média 2,50. Porém, é importante destacar que, assim como no 
caso dos mapas dos docentes da Zona Rural, a maioria dos conceitos ligados por 
termos de enlace, possuem significado lógico, conforme apresentado na Tabela 04. 
 

Tabela 04: Critério 02 de análise- mapas dos docentes da Zona Urbana 

 
MAPAS ANALISADOS 

INTER-RELAÇÕES ENTRE CONCEITOS 

Linhas de 
entrecruzamentos 

Número de palavras 
de enlace 

Número de 
Preposição com 

significado 

Mapa 01 12 5 5 

Mapa 02 12 2 1 

Mapa 03 11 3 3 
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Fonte: Próprios autores. 
 

Entre os mapas analisados, observamos que nos mapas 01 e 02 dos professores 
da ZR os conceitos estão relacionados de forma aleatória, sem qualquer interação 
entre estes, por não possuírem palavra de enlace a fim de explicitar a natureza da 
relação entre os conceitos e nem preposição como significado, do mesmo modo 
citamos o mapa 04 elaborado pelos docentes da ZU. Porém, de uma forma geral os 
mapas analisados atendem ao esperado, em relação as inter-relações entre conceitos 
por apresentarem linhas de entrecruzamento em 100% dos mapas analisados, palavras 
de enlace 57% e preposição com significado 57%, reafirmando que os mapas 
conceituais são uma ferramenta utilizada para organizar e representar o conhecimento 
e que estes podem ser utilizadas para diversas finalidades. 

Em consonância com Moreira (2012, p.10), as inter-relações entre os conceitos 
nos permite entender a estrutura de como os conceitos de um determinado assunto, 
escolhidos pelos próprios participantes, estão organizados na estrutura cognitiva dos 
elaboradores do mapa, sendo possível identificar os subsunçores presentes ao longo 
do processo de ensino e aprendizagem, conforme Marriott e Torres (2006, p.11) que 
asseguram que “um mapa representa o conhecimento de quem o faz num 
determinado instante”.  

Acreditamos que no momento da elaboração dos mapas ocorria, 
simultaneamente, um momento formativo, pelo fato do conhecimento não estar 
pronto, consolidado em sua forma final e sim passando por rupturas, por 
desconstrução para ser novamente integrado e modificado. Isso justifica a necessária 
utilização desta metodologia alternativa em diversas situações de ensino, em 
consonância com as palavras de Rocha e Spohr (2016) que defendem específicas 
situações de ensino, a preferência da utilização desta metodologia alternativa, o uso 
de mapas conceituais, ao invés de um instrumento preciso que busque respostas 
limitadas voltadas para o desejo e identificação do professor. 

Em relação ao terceiro critério de análise, referente a estrutura do mapa, foi 
possível observar que 100% dos mapas elaborados pelos docentes da Zona rural 
(Tabela 05) foram diagramados de forma sequencial, hierárquica, e não apresentam 
relações cruzadas entre os conceitos. Os mapas apresentam riqueza de significados 
quanto a representatividade do conteúdo, porém, não usam diferentes cores, 
variedade de símbolos geométricos, diferentes tipos de linhas de entrecruzamento ou 
uso de conceitos escritos no sentido transversal, horizontal e oblíquo, objetivando uma 
elaboração estética do mapa, sendo comum a estrutura hierárquica e conceitos em 
caixas, como é possível observar a Figura 01.    

 
Tabela 05: Critério 03 de análise-mapas dos docentes da Zona Rural 
Fonte: Próprios autores. 

Mapa 04 12 0 0 

MAPAS 
ANALISADOS 

ESTRUTURA DO MAPA 

Sequencial 
ou 

Rede 

Relações 
cruzadas 

Criatividade Representatividade 
do conteúdo 

Mapa 01 Sequencial Negativo Sem recursos visuais Positivo 

Mapa 02 Sequencial Negativo Sem recursos visuais Positivo 

Mapa 03 Sequencial Negativo Sem recursos visuais Positivo 
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Figura 01: Mapa conceitual 02 – Professores Zona Rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Própria autora. 

 
Quanto a estrutura dos mapas elaborados pelos docentes da Zona Urbana 

(Tabela 06), percebemos que 75% dos mapas analisados foram diagramados de forma 
sequencial, hierárquica, que não apresenta relações cruzadas entre os conceitos e os 
outros 25% dos mapas foram diagramados em forma de rede, com a presença de 
relações cruzadas. Os mapas não apresentam elaboração estética quanto ao uso de 
cores, variedade de símbolos geométricos, diferentes tipos de linhas de 
entrecruzamento ou uso de conceitos escritos no sentido transversal, horizontal e 
oblíquo, mas apresentam riqueza de significado, quanto a representatividade do 
conteúdo, como é possível observar a Figura 02. 

 
Tabela 06: Critério 03 de análise-mapas dos docentes da Zona Urbana 

MAPAS 
ANALISADOS 

ESTRUTURA DO MAPA 

Sequencial 
ou  

Rede  

Relações 
cruzadas 

Criatividade Representatividade 
do conteúdo  

Mapa 01 Sequencial  Negativo Sem recurso visuais  Positivo  

Mapa 02 Rede Positivo  Sem recurso visuais Positivo 

Mapa 03 Sequencial  Negativo Sem recurso visuais Positivo 

Mapa 04 Sequencial Negativo Sem recurso visuais Positivo 
Fonte: Próprios autores. 
 

Figura 02: Mapa conceitual 01 – Professores Zona Urbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Próprios autores 

 
É válido ressaltar que os docentes participantes da pesquisa possuíam pouco ou 

nenhum contato com mapas conceituais, antes da atividade desenvolvida, não sendo 
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usual a sua utilização em classe. Por sua vez, pode ter relação direta com o pouco 
recurso visual utilizado pelos elaborados dos mapas analisados. A estrutura 
predominante entre os mapas foi a sequencial, mesmo não possuindo relações 
cruzadas entre os conceitos, os mapas possuíam significado lógico ou potencial, 
facilitando a percepção da estrutura conceitual e o estabelecimento de relações 
significativas entre os termos usados.   

Quanto à presença de proposições incompletas que foram identificadas em 
alguns mapas, Nunes e Pino (2008), em estudos relacionados ao uso de mapas 
conceituais como estratégia de avaliação constataram que, muitas vezes, o elaborador 
possui conhecimentos relevantes, mas que não consegue expressá-los de forma 
satisfatória. Por estarem habituados pela quantidade de respostas “prontas e 
corretas”, se sentem inseguros ao apresentar os conceitos e as relações que 
compreendem sobre um tema de forma aberta e não específica. Possivelmente foi o 
que ocorreu com os docentes participantes da pesquisa, muitas vezes, pouco 
envolvidos no processo de avaliação formativa. Nessa visão, Santos e Costa (2011, 
p.12) apontam que com o uso dos mapas “se avalia todo o processo de aprendizagem 
e não somente seu produto final. Além disso, o uso do mapa estimula a metacognição, 
pois o aluno aprende como aprender, ele se autorregula em seu processo cognitivo”.  

Sobre a avaliação formativa, Lima (2014) nos diz que é aquela avaliação que 
tem como finalidade auxiliar o aluno a aprender e evoluir ao longo do processo de 
aprendizagem. Neste caso, os mapas conceituais pode ser utilizados visando a 
avaliação formativa que objetiva demonstrar os conhecimentos que adquiriu e 
reconhecer fragilidades em suas percepções, além de trabalhá-las durante a 
elaboração dos mapas. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Acreditamos que durante a pesquisa os docentes da área de Ciências da 
Natureza e Matemática tiveram a oportunidade de refletir sobre a sua prática em sala 
de aula, à luz da teoria da aprendizagem significativa e das discussões sobre as diversas 
MAs, com foco no uso de mapas conceituais, que podem ser usadas em sala de aula, 
levando em consideração o contexto e os objetivos pré-estabelecido pelo docente. O 
nosso objetivo em analisar os mapas conceituais produzidos por docentes da área de 
Ciências da Natureza e Matemática evidenciou que estes podem, de fato, ser utilizados 
em qualquer nível de ensino, inclusive para formação continuada de docentes. Neste 
sentido, concluímos que mapas conceituais podem constituir-se numa ferramenta de 
avaliação efetiva, capaz de explicitar a organização cognitiva dos elaboradores, onde 
desafiou os docentes a um posicionamento frente a sua realização.  

Sem dúvidas, a utilização dessa metodologia diferente do convencional 
favoreceu conexões não arbitrárias e não literais de ideias com a estrutura cognitiva 
dos docentes, processo também conhecido como assimilação ausubeliana e deve ser 
utilizado como uma proposta para o ensino de conceitos científicos da área de Ciências 
da Natureza e Matemática na prática docente dos envolvidos no estudo, podendo 
caracterizar uma ação interdisciplinar, quando envolver o diálogo entre professores de 
disciplinas específicas diferentes, visto que ao elaborarem os mapas em conjunto, 
professores de diferentes disciplinas (biologia e matemática, de matemática em grupo 
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com de Química e física e outras probabilidades da área de Ciências da Natureza e 
Matemática) possibilitamos o diálogo e o fazer interdisciplinar. 
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EXPERIMENTAÇÃO COM MATERIAIS ALTERNATIVOS NO ENSINO DE QUÍMICA: 
produção acadêmica na última década 

 
Maria Verônica da Silva25 

Leonardo Alcântara Alves26 
 
RESUMO: A utilização de materiais alternativos em aulas experimentais no ensino de 
Química apresenta-se como uma oportunidade de trabalhar está disciplina de forma 
pratica em instituições que não possuem as mínimas condições financeiras para a sua 
realização. Alguns artigos vêm sendo publicados dentro desta temática. Desta forma 
optamos por adotar uma metodologia de levantamento bibliográfico na revista 
Química Nova na Escola, fazendo um recorte temporal de 2007-2017. Objetivando 
identificar as principais referências feitas ao tema na literatura durante este período 
classificamos os artigos de acordo com três abordagens: contextualização e 
interdisciplinaridade, educação ambiental e possibilidades de facilitar a aprendizagem 
dos conteúdos químicos. Foi feita analise de 18 artigos com estas temáticas, no 
entanto notou-se que a produção acadêmica é baixa e os trabalhos analisados em sua 
maioria são propostas de experimentação, a aplicação em sala de aula é relatada em 
poucas produções. Percebe-se a necessidade de aprofundamento de estudos na área, 
tendo em vista sua importância para o ensino de Química. 
 
Palavras-chave: Experimentação; Materiais alternativos; Ensino de Química. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O ensino que se fundamenta na transmissão e recepção de informações 
impede o desenvolvimento de diversas competências necessárias ao estudante. Dessa 
forma para a aprendizagem, que se caracteriza como sendo um processo de reflexão, é 
importante a participação de todos os sujeitos envolvidos, pois garante a construção 
de estratégias eficazes para facilitar o entendimento dos conteúdos.  Libâneo (2013, 
p.108) afirma que “Ensinar significa possibilitar aos alunos, mediante a assimilação 
consciente de conteúdos escolares, a formação de suas capacidades cognoscitivas e 
operativas e, com isso o desenvolvimento de consciência crítica”.  Estas mediações são 
feitas para estimular os estudantes a buscar os conhecimentos e tornar-se mais 
independentes. 

Quando diz respeito as disciplinas das Ciências Naturais (Física, Química e 
Biologia) a experimentação como proposta metodológica se mostra eficiente, dando 
um maior significado ao que é estudado e envolvendo os alunos nas aulas. As 
atividades experimentais devem ser entendidas como um dos instrumentos do 
discurso das Ciências, sendo assim, devem ser incluídas no ambiente de sala de aula, a 
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fim de permitir a “enculturação” de estudantes e professores (SILVA; OLIVEIR A, 2011). 
A compreensão da atividade cientifica é alcançada através desse tipo de aula que 
aproxima os estudantes da ciência. 

A Química é uma disciplina que possui caráter experimental e as aulas práticas 
fazem parte da realidade dos docentes dessa área de ensino. Entretanto as condições 
de trabalho são determinantes para a adoção desta atividade. A falta de tempo, o 
despreparo do professor, a inexistência de laboratórios, equipamentos e reagentes 
químicos são alguns dos responsáveis pela ausência da experimentação nas aulas.  
Com tantos empecilhos se torna mais cômodas para o docente exposições teóricas, em 
que os alunos apenas escutam o que lhes é transmitido e resolvem cansativas listas de 
exercícios para fixar os conteúdos. 

A ausência de recursos pode ser superada utilizando materiais alternativos 
como matéria prima, que substitui equipamentos caros e sofisticados por outros de 
fácil aquisição e grande viabilidade. Os estudantes podem manipular objetos e ideias, 
negociar significados entre si, e com o professor, durante a aula, servindo de grande 
utilidade para a pratica docente e adequando seu uso ao ensino de Química para 
discutir os conceitos da Educação Ambiental (EA) (SILVA; SIMÕES, 2017).  

Nosso objetivo neste trabalho é fazer um levantamento de alguns trabalhos 
acadêmicos voltados para a experimentação no ensino de Química, com materiais 
alternativos. A análise foi feita em uma revista brasileira voltada para o ensino de 
Química. Optou-se por trabalhar com essa revista pois ela discute temas que estão 
relacionados ao nosso objeto de estudo.  Química Nova na Escola é um espaço aberto 
ao educador, suscitando debates e reflexões sobre o ensino e a aprendizagem de 
química e que possui um grande impacto na área.  

Quanto a seleção dos trabalhos para serem estudados foram escolhidos os que 
tinham em seus títulos e resumos palavras que faziam referência a experimentos 
químicos com materiais alternativos. Foi feito ainda um recorte temporal para a 
produção dos últimos 10 anos, período entre 2007- 2017. Todos os artigos, (18) 
dezoito no total, se referem ao tema.  

Através da leitura dos resumos e conclusões dos trabalhos foi possível perceber 
que um total de onze (11) são propostas de aulas experimentais com materiais 
alternativos, desta forma não trazem resultados de aplicação em sala de aula, sendo 
que o maior destaque nesses artigos se dá ao conteúdo e aos materiais utilizados, do 
que propriamente dos impactos desta metodologia alternativa no processo de ensino 
aprendizagem. 

Os artigos foram categorizados de acordo com as suas propostas, os autores 
apresentam a contextualização, seis (06) trabalhos, e a interdisciplinaridade, quatro 
(04) trabalhos, a educação ambiental, seis (06) trabalhos e a possibilidade de facilitar a 
aprendizagem dos conteúdos químicos, cinco (05) trabalhos, como justificativas para 
trabalhar a experimentação com materiais alternativos no ensino de Química. Apenas 
um dos dezoito trabalhos não se identifica com nenhuma dessas categorias, o trabalho 
de Almeida et al (2008) “Catalisando a hidrolise da Ureia em urina” descreve um 
procedimento experimental sem destacar nenhuma justificativa, e por este motivo não 
obedece às categorias. As justificativas foram os critérios de categorização, como pode 
ser observado na tabela 1 a seguir: 
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Ano Titulo Justificativa citada 
2008 Carboidratos: Estrutura, Propriedades e 

Funções 
Recurso facilitador para a 

aprendizagem  
2008 Escurecimento e Limpeza de Objetos de 

Prata - Um Experimento Simples e de 
Fácil Execução Envolvendo Reações de 

Oxidação-Redução 

 
Recurso facilitador para a 

aprendizagem 

2008 Catalisando a hidrolise da ureia em 
urina 

Não cita 

2009 Biodiesel: Uma Alternativa de 
Combustível Limpo 

Educação ambiental 

2009 Uso de Um Digestor Anaeróbio 
Construído com Materiais Alternativos 

para Contextualização do Ensino de 
Química 

Interdisciplinaridade. 
e Contextualização  

2010 As Questões Ambientais e a Química 
dos Sabões e Detergentes 

Educação ambiental 

2011 Identificação de Ácido Salicílico em 
Produtos Dermatológicos Utilizando-se 

Materiais Convencionais 

 
Contextualização  

2013 Atividades Experimentais Simples para o 
Entendimento de Conceitos de Cinética 
Enzimática: Solanum tuberosum – Uma 

Alternativa Versátil 

Contextualização  

2013 Construção de Uma Célula Eletrolítica 
para o Ensino de Eletrólise 

Recurso facilitador para a 
aprendizagem 

2013 Relato de uma Experiência Pedagógica 
Interdisciplinar: Experimentação 

Usando como Contexto o Rio Capibaribe 

Interdisciplinaridade  

2014 A Água da Fonte Natural: Sequência de 
Atividades Envolvendo os Conceitos de 

Substância e Mistura 

Contextualização  

2015 Estudo da Solubilidade dos Gases: Um 
Experimento de Múltiplas Facetas 

Contextualização  

2015 Efeito Estufa Usando Material 
Alternativo 

Educação ambiental 

2015 Kit Experimental para Análise de CO2 
Visando à Inclusão de Deficientes 

Visuais 

Interdisciplinaridade e educação 
ambiental 

2016 Pinhão, Quirera e Tapioca: das 
prateleiras para as bancadas dos 

laboratórios de Química 

Contextualização 

2016 Uma Proposta de Aula Experimental de 
Química para o Ensino Básico utilizando 

bioensaios com grãos de feijão 
(Phaseolos Vulgares) 

Interdisciplinaridade e educação 
ambiental  

2016 Espectrofotometria no Ensino Médio: 
Construção de Um Fotômetro de Baixo 

Custo e fácil Aquisição 

Recurso facilitador para a 
aprendizagem 

2017  Células Eletroquímicas, Cotidiano e 
Concepções dos Educandos 

Recurso facilitador para a 
aprendizagem 
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2 EXPERIMENTAÇÃO COM MATERIAIS ALTERNATIVOS COMO RECURSO FACILITADOR 
NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM  

 
O entendimento e reflexão dos conteúdos químicos exige que os docentes 

busquem alternativas metodológicas diversificadas para as suas aulas, capazes de 
envolver seus alunos no processo de ensino aprendizagem. Através da análise dos 
trabalhos percebeu-se que a experimentação apresenta-se como uma proposta 
metodológica capaz   de facilitar a compreensão dos processos químicos, 
desenvolvendo nos estudantes competências que contribuíram para um entendimento 
mais aprofundado dos conteúdos. 

A produção de Junior (2016) destaca que tais atividades visam que os 
estudantes sejam capazes de refletir, observar e registrar de uma forma critica as 
modificações de um sistema, argumentar propondo explicações baseadas em suas 
anotações, assim como expor através de uma produção textual o desenvolvimento 
destas competências. Desta forma se tornam mais críticos cada vez que formulam e 
reformulam suas ideias. 

O conteúdo de eletroquímica está na lista dos mais complexos para os 
estudantes, segundo Barreto, Batista e Cruz (2017) “ a eletroquímica, ciência que 
estuda as interfaces carregadas eletricamente, é vista como um obstáculo á 
aprendizagem de Química no ensino médio” analisando esta problemática 
percebemos que existem esforços para facilitar a aprendizagem deste conteúdo e a 
experimentação com materiais de baixo custo vem sendo utilizada com esta finalidade. 
Dentro dos trabalhos da revista Química nova na Escola foram três artigos que 
tratavam do conteúdo.  

Além da discussão acerca das dificuldades na aprendizagem do conteúdo 
Barreto, Batista e Cruz (2017) apresentam duas experimentações, como sendo uma 
metodologia diferenciada e um recurso facilitador para o processo de ensino-
aprendizagem. Sartori, Batista e Fatibello-Filho (2008) ilustram o conteúdo através da 
experimentação com escurecimento e limpeza de objetos de prata, uma metodologia 
que pode ser executada com materiais de baixo custo e facilitar a compreensão do 
conteúdo. 

Ainda sobre o mesmo conteúdo a construção de uma célula eletrolítica a partir 
de materiais de baixo custo também é uma alternativa metodológica para o ensino de 
eletroquímica abordada por Sartori et al (2013) que facilita o processo de ensino 
aprendizagem, a medida que permite que os alunos interpretem os fenômenos 
químicos que ocorrem no cotidiano conduzindo-os a uma aprendizagem significativa. 
Dentro das propostas de atividades experimentais outra produção acadêmica se refere 
a construção de equipamentos. A construção de um fotômetro presente no estudo de 
Oliveira e Leite (2016) se mostra como uma atividade capaz de deixar as aulas de 
Química mais atraentes, estimulando o interesse dos estudantes pela disciplina. Além 
disso os autores destacam que uma vez construído o equipamento poderá fornecer 
inúmeras possibilidades de experimentos para o professor.  

Buscando fazer uma síntese do que foi discutido pelos autores percebemos que 
a participação dos estudantes neste tipo de atividade favorece a sua independência na 
busca dos conhecimentos. Habilidades para refletir e organizar suas ideias são 
exercitadas no desenvolver das aulas experimentais, fazendo com que as atividades se 
tornem mais atrativas e dinâmicas. As propostas são apresentadas para os conteúdos 
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que possuem um nível de dificuldade maior para serem compreendidos, servindo de 
estimulo para superar os obstáculos na aprendizagem.  
 
3 CONTEXTUALIZAÇÃO E INTERDICIPLINARIDADE NO ENSINO DE QUÍMICA POR MEIO 
DE PRÁTICAS EXPERIMENTAIS 
 
 A interdisciplinaridade e a contextualização no ensino de Química possibilitam 
o entendimento da importância desta ciência para a sociedade e como as 
transformações e fenômenos químicos se ligam ao cotidiano. Estas relações são 
difíceis de ser percebidas quando as aulas se resumem a exposições teóricas, nas quais 
os conteúdos parecem não ter aplicação em situações reais. Desta forma objetivamos 
discorrer sobre como estas abordagens estão sendo apresentadas em alguns trabalhos 
acadêmicos voltados para a experimentação no ensino de Química. 
 Após ser feita uma pesquisa na revista Química Nova na Escola no período que 
corresponde aos últimos dez anos encontramos os resultados que estão na tabela 1, 
onde a interdisciplinaridade e a contextualização são abordadas nos artigos. A 
temática trabalhada, o embasamento teórico adotado pelos autores e o número de 
trabalhos publicados possibilita debatermos sobre alguns aspectos relevantes para o 
tema. 
 Dos artigos selecionadas um total de nove (06) abordam a contextualização e 
(04) a interdisciplinaridade.  Os temas não são discutidos de forma aprofundada, são 
apenas mencionados como reflexos positivos da abordagem dos conteúdos através da 
experimentação.  

Sousa e Simões (2016) em seu trabalho “Uma proposta de aula experimental de 
Química para o ensino básico utilizando bioensaios com grãos de feijão (Phaseolos 
Vulgaris)” propõe uma aula experimental de química para o ensino básico com uma 
abordagem interdisciplinar sendo possível a construção de um experimento de baixo 
custo e de simples execução para trabalhar os conteúdos de química de modo 
interdisciplinar. 

A produção de Filho et al (2013) relata uma atividade interdisciplinar, realizada 
por professores de Física, Biologia e Química, em uma ótica de vivências 
experimentais, utilizando como contexto o Rio Capibaribe, possibilitando a discussão e 
reconstrução de conceitos das três áreas. Esta intervenção interdisciplinar permitiu 
aumentar a integração entre os conteúdos e desenvolver o pensamento crítico e 
reflexivo dos estudantes, assim também como uma formação coletiva integrando e 
confrontando ideias. 

Reis et al (2009) também propõe uma atividade interdisciplinar, em seu 
trabalho foi desenvolvido um Digestor Anaeróbio (DA) utilizando-se materiais 
alternativos como uma proposta de ensino interdisciplinar que, neste caso, foi 
aplicado especificamente para o esclarecimento de conceitos associados ao 
comportamento dos gases.  A proposta didático-metodológica apresentada é uma 
alternativa para melhoria da qualidade do ensino de química prestado aos alunos do 
Ensino Médio. Estas foram atividades que utilizaram materiais de baixo custo e sucata 
que favoreceram a renovação das metodologias, assim também como diminuiu as 
limitações das aulas tradicionais. 

. Rosa e Scheleder (2016) através do estudo da cromatografia afirma ser 
possível acontecer uma contextualização dos assuntos abordados em sala de aula. 
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Nesta atividade o pinhão, a quirera branca e a tapioca granulada foram utilizadas como 
fases estacionarias os alimentos foram tirados das prateleiras e passaram a ser parte 
dos materiais necessários para a execução de um experimento químico, mostrando 
que reagentes caros podem ser substituídos e além disso promover uma atividade 
contextualizada. 

 Mendonça et al (2014) em seu trabalho apresenta o desenvolvimento de uma 
sequência de atividades envolvendo os conceitos de substância e mistura de 
substâncias a partir da abordagem de termos relacionados ao cotidiano dos alunos, 
contextualizados pela existência de uma fonte de água natural próxima à escola com 
suspeita de ser imprópria para o consumo humano. Com base nas análises realizadas, 
pode-se dizer que a sequência de atividades contribuiu para a superação de obstáculos 
de aprendizagem.  

Oliveira, Filho e Andrade (2011) destaca que em seu trabalho a importância da 
Química Analítica, sendo que por ela está amplamente presente nas atividades 
humanas. permite ser grandemente explorada durante as aulas do ensino médio por 
meio da contextualização. Nesse sentido, o respectivo projeto buscou averiguar o fator 
motivacional de uma proposta metodológica baseada na adaptação de um 
experimento de identificação de ácido salicílico em produtos dermatológicos, 
utilizando-se materiais convencionais. A aplicação denotou bons resultados no que 
tange à compreensão dos alunos acerca do conteúdo e à questão motivacional. 

Sobre a produção de Novais et al (2013) enfatiza que a criação de situações 
reais nas quais os conhecimentos adquiridos em sala de aula se aplicam, se caracteriza 
como sendo uma estratégia criada através de experimentos didáticos. Desse modo 
apresenta uma proposta de fornecer uma aula experimental econômica, operacional e 
viável em que as alterações em uma batata permitiram um estudo agradável e 
instigante da cinética enzimática de uma forma contextualizada. 

Nichelle, Zucolloto e Dias (2015) em seu trabalho “Estudo e solubilidade dos 
gases: um experimento de múltiplas facetas” defendem que a proposta permite que o 
professor aborde diferentes temas da Química, que ampliam o significado dessas 
vivências do aluno ao mesmo tempo que aproxima de seu cotidiano. 
 
4 EXPERIMENTAÇÃO COM MATERIAIS ALTERNATIVOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
 A educação ambiental se faz necessária na atualidade, onde o desenvolvimento 
da sociedade provoca efeitos desastrosos ao meio ambiente. Os estudantes precisam 
refletir sobre suas responsabilidades neste cenário, e a instrução para que esta tomada 
de consciência seja possível acontece na sala de aula. A Química como tem um papel 
importantíssimo nesta evolução deve ser ensinada em uma perspectiva de respeito 
aos limites do ambiente, os processos químicos necessários para a inovação e 
desenvolvimento da sociedade sendo feitos de maneira a evitar ao máximo prejuízos 
que interfiram na qualidade de vida das pessoas. 
 Esta compreensão do papel da Química para o desenvolvimento de uma 
preocupação com o meio ambiente foi observada nas publicações da revista Química 
Nova na Escola. Dos artigos analisados quatro (06) discutiam esta temática através da 
problematização dos conteúdos em uma proposta de experimentação com materiais 
de baixo custo. Estes estudos apesar de constituírem uma pequena quantidade em 
relação a o número de trabalhos publicados entre 2007 a 2017 apresentam-se como 



132 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

uma alternativa de desenvolver nas estudantes responsabilidades em relação ao meio 
ambiente, dentro do ensino de Química. 

A produção de Ribeiro, Maia e Wartha (2010) destaca-se nesta discussão pois 
descreve o desenvolvimento de uma proposta de ensino temático, através de 
abordagens de questões ambientais que se relacionam com o uso de detergentes e 
sabões, produzido e implementado em sala de aula por um projeto de formação inicial 
e continuada de professores de Química. A proposta articula o conteúdo de Química a 
abordagem temática proporcionando a discussão de aspectos sociocientificos e 
ambientais, a compreensão de processos químicos, no contexto social e o 
desenvolvimento de atitudes e valores relacionados a cidadania. 

Na tentativa de superar as lacunas deixadas pelo ensino tradicional, que coloca 
o aluno como passivo no processo de ensino aprendizagem e instigando a sua 
participação neste processo, Sousa e Simões (2016) desenvolveram uma metodologia 
alternativa direcionada ao ensino de Química na educação básica. Enfatizando os 
conceitos fundamentais para a inserção da educação ambiental no cotidiano dos 
discentes e abordando o conteúdo da disciplina de uma forma interdisciplinar. 

Silva et al (2015) discute a importância da educação ambiental ser incluída nas 
universidades, escolas técnicas e instituições de educação básica, inclusive para alunos 
que possuía algum tipo de deficiência. Para isto desenvolveu um kit com materiais 
alternativos para amostragem e quantificação gravimétrica de CO2. A primeira 
aplicação do kit foi com um aluno deficiente visual, mas poderia ser aplicado com 
deficientes auditivos, pois também estava traduzido na linguagem de libras.   

Guimarães e Dorn (2015) apresenta orientações para a construção de um 
protótipo que simula o aumento do efeito estufa devido ao aumento de gás carbônico, 
dentro desta proposta enfatiza que este é um ótimo momento para observar as 
dificuldades dos estudantes e construir estratégias que possam melhorar a 
aprendizagem. 

Ainda se tratando da educação ambiental Santos e Pinto (2009) trabalham com 
o biodiesel como uma alternativa de combustível limpo e menos poluente. O objetivo 
do trabalho desenvolvido foi de apresentar aos alunos do ensino médio a confecção de 
equipamentos de laboratório com materiais de fácil acesso, e a importância da 
preparação de biodiesel, por meio de um experimento simples, podendo ser feito com 
materiais do cotidiano e que tras a tona uma temática bastante atual. Discussões em 
sala de aula sobre novas fontes de energias renováveis pode motivar a discussão sobre 
esse tema paralelamente ao estudo das reações de esterificação e transesterificação. 

A associação de temas discutidos na sociedade com o ensino de Química é de 
suma importância, possibilitando contribuir para a formação de cidadãos que 
conhecem suas responsabilidades no lugar em que vivem e são capazes de interferir 
nesta realidade. Dentro desta perspectiva os autores apresentam propostas viáveis 
que discutem a possibilidade de trabalhar educação ambiental com materiais 
alternativos dentro das aulas de Química. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através dos estudos feitos neste trabalho foi possível perceber que a utilização 
de materiais alternativos para a experimentação no ensino de Química é um tema 
pouco discutido na literatura. As produções acadêmicas em sua maioria são propostas 
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de aulas experimentais. Neste caso é preciso que os números de intervenções nas 
aulas aumentem, possibilitando analisar os reais impactos desta metodologia 
alternativa no ensino de Química. 

A interdisciplinaridade, a contextualização, a possibilidade de discutir questões 
ambientais em sala de aula e a facilidade para entender os conteúdos foram temáticas 
citadas nos trabalhos como sendo os impactos positivos em trabalhar com este tipo de 
atividade. Os autores destacaram que substituir os equipamentos por materiais do 
cotidiano aproxima os conteúdos das vivências dos alunos e permite trabalhar 
conceitos de outras disciplinas. No que diz respeito a educação ambiental ela foi 
mencionada como uma temática fácil de ser abordada em aulas como essas. 

No tocante a facilidade de compreensão dos conteúdos nas aulas, ela foi 
atribuída a possibilidade de utilizar uma metodologia de ensino atraente, que estimule 
a participação do aluno nas atividades desenvolvendo pensamento crítico e 
contribuindo para que os estudantes consigam fazer reflexões e relações 
indispensáveis para o processo de ensino aprendizagem. 
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PERFIL DE DOCENTES DO ENSINO MÉDIO: Um mapeamento nas áreas de ciências da 
natureza e matemática no Maciço de Baturité/CE 
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RESUMO: O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de iniciação científica 
intitulada Perfil dos Professores de Ciências da Natureza e Matemática: um 
Mapeamento no Maciço de Baturité, que tem como objetivo analisar os processos 
formativos dos professores que atuam nas áreas de Ciências da Natureza e 
Matemática em escolas de Ensino Médio que estão localizadas no Maciço de Baturité-
CE com vistas a compreender os processos de formação inicial e contínua, bem como 
aspectos da vida e do trabalho de tais profissionais, buscando identificar demandas 
formativas que contribuam para o desenvolvimento do trabalho docente nas áreas em 
questão. Apoiando-se na pesquisa mista, integrando métodos qualitativos e 
quantitativos, o mapeamento se constitui como uma possibilidade de colaboração 
visando à compreensão do fenômeno social em tela, bem como uma forma de 
sistematizar informações que poderão vir a nortear a elaboração de políticas de 
formação docente. Coletamos informações a partir da aplicação de questionários, da 
realização de entrevistas e da análise de documentos diversos. Os dados revelam que, 
na referida região, o total de docentes com contratos temporários nas áreas de 
Ciências da Natureza e Matemática chega a quase 75%. É preciso ressaltar que há 
docentes que atuam em mais de uma disciplina, sinalizando que embora haja um 
elevado número de contratos temporários, a carência real (por disciplina) é maior, o 
que é preocupante, tendo em vista que são docentes que atuam na última etapa da 
Educação Básica, o Ensino Médio. Na região do Maciço de Baturité observa-se, 
portanto, uma realidade presente em todo o país, que são os problemas relacionados 
à formação docente, uma vez que há professores ministrando aulas de disciplinas que 
não são a de sua formação em nível superior. Urge, portanto, a necessidade de uma 
contínua formação, integrada ao cotidiano dos docentes e das escolas, 
proporcionando situações que favoreçam a reflexão e a tomada de consciência das 
limitações próprias da profissão docente, bem como a realização de novos concursos 
públicos para professores efetivos. 
 
Palavras-chave: Perfil docente. Ensino Médio. Ciências da Natureza e Matemática. 
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 Considerando a importância do papel docente como mediador na construção 
do conhecimento pelo aluno e os diversos desafios que os professores das áreas de 
Ciências da Natureza e Matemática enfrentam para a formação de cidadãos críticos e 
reflexivos, o presente trabalho analisa os processos que constituem a formação dos 
professores citadas áreas, no Ensino Médio, na região do Maciço de Baturité-CE, bem 
como aspectos da vida e do trabalho de tais profissionais. 

Os anos 1990 e o início desse novo século são marcados por rápidas 
transformações empreendidas na economia mundial pelos órgãos multilaterais e que 
repercutem em diversas esferas, inclusive nas políticas educacionais brasileiras, e se 
ampliam para os diversos setores da vida humana. Desta feita, em se tratando de 
educação, instaura-se um clima de inquietação em relação ao perfil de homem que se 
deseja formar para essa sociedade, passando, portanto, pelas discussões acerca da 
formação docente. 

A formação inicial e contínua dos professores, assim como suas metodologias 
são fatores que dificultam o desenvolvimento de estudantes na área de Ciências 
(AQUINO; BORGES, 2009). De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio – PCNEM, os estudantes devem articular de modo interdisciplinar os 
saberes específicos das disciplinas de Biologia, Física, Química e Matemática ao seu 
cotidiano, respondendo às demandas da vida contemporânea (BRASIL, 2000). Por 
outro lado, Augusto, Caldeira e Maria (2002) revelam que os docentes não são 
devidamente formados para trabalhar de modo interdisciplinar, o que gera 
insegurança e desconforto. 

Tais aspectos nos impulsionaram à realização de um estudo com professores do 
Ensino Médio das áreas de Ciências da Natureza e Matemática, que lecionam em vinte 
e quatro escolas distribuídas nos treze municípios que compõem o Maciço de 
Baturité/CE, região onde está a sede da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), que conta com três campi entre os municípios de 
Acarape e Redenção e um campus fora de sede, situado em São Francisco do Conde, 
na Bahia. 

O trabalho está estruturado em três tópicos, que abordam o Ensino Médio, 
passando pela atual reforma e o ensino de Ciências da Natureza e Matemática; os 
procedimentos metodológicos, bem como a apresentação e discussão dos resultados 
da pesquisa. 

 
2 ENSINO MÉDIO: O ESPAÇO-TEMPO DE TRABALHO DOS DOCENTES INVESTIGADOS 

 
O Ensino Médio passou por diversas reformas ao longo do tempo. Para o 

presente texto, fizemos um recorte a partir da década de 1990, quando foi implantada 
a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96. Por meio do 
Decreto nº 2.208/97, o Ensino Médio tornou-se mais propedêutico e evidenciou a 
separação entre formação geral e formação específica. Motivado pelos apelos dos 
movimentos sociais tal decreto foi superado pelo de nº 5.154/2004, que restabeleceu 
a indissociabilidade entre educação básica e profissional (RAMOS, 2007). A Emenda 
Constitucional 59/2009 torna o Ensino Médio a última etapa da Educação Básica, 
obrigatória e gratuita.  
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Leite (2015) evidencia que o Ensino Médio brasileiro está agonizando em várias 
situações, o que tem comprometido a qualidade da formação. Vidal e Vieira (2016) 
evidenciam que o Ceará conta com 28,7% dos professores da rede estadual com 
licenciatura em área diferente da que atuam e 14,4% não possuem curso superior 
completo, o que revela um elevado percentual de docentes necessitando de 
adequação ao seu processo formativo. 

No ano de 2013, o Ministério da Educação em articulação com as secretarias 
estaduais implantou o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que 
objetivava valorizar a contínua formação dos docentes. No estado do Ceará, o pacto 
alcançou mais de 16.000 docentes (VASCONCELOS, 2016). Porém, o referido projeto 
não teve continuidade. Em síntese, as políticas e medidas governamentais 
desenvolvidas nas últimas décadas têm se constituído em falsos avanços em relação à 
formação integral, promovendo apenas números dissimulados para distrair os reais 
objetivos aos quais elas se propõem.  

Após o golpe que tirou do poder a presidenta eleita Dilma Vana Rousseff, o 
governo [ilegítimo] de Michel Miguel Elias Temer Lulia, por meio da Medida Provisória 
746/2016, instituiu a política de fomento a Implantação das Escolas de Ensino Médio 
em Tempo Integral, alterou a LDB 9394/96, bem como a Lei 11.494/2007 de 
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

Tal Medida Provisória foi posteriormente convertida na lei nº 13.415, de 16 de 
fevereiro de 2017, que propôs diversas mudanças no currículo do Ensino Médio, 
resultando na exclusão e/ou marginalização de disciplinas, unificação de conteúdos 
impostos pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC e inserção de profissionais com 
“notório saber”, o que desqualifica a formação e a valorização dos profissionais da 
educação, permitindo profissionais de áreas alheias à educação e sem formação 
adequada atuando nos processos de ensino e aprendizagem. 

A lei nº 13.415/2017 deixa claro que o currículo do Ensino Médio composto 
pela BNCC deverá ser organizado de acordo com cinco itinerários formativos, quais 
sejam: I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – 
ciências da natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais aplicadas; V – 
formação técnica e profissional (BRASIL, 2017). Tal dispositivo deixa claro ainda que a 
oferta de tais itinerários será de acordo com a possibilidade dos sistemas de ensino. 
Isso é preocupante, pois poderá acentuar ainda mais o ensino dual: a um público 
específico, que pode pagar uma escola privada, podem ser oferecidos os cinco 
itinerários e a outro, de menor poder aquisitivo, será oferecido apenas um, por 
exemplo, “a formação técnica e profissional”, visando à qualificação de mão de obra 
barata.  

A referida lei suscita várias questões: como ficará a oferta do Ensino Médio em 
municípios pequenos que só contam com uma escola? E os estudantes que desejarem 
cursar os outros itinerários terão que se deslocar para outro município? Terão 
transporte escolar garantido? Como fica a lotação dos professores que não fazem 
parte do itinerário a ser ofertado pela escola? Verifica-se que são questionamentos 
ainda sem respostas, mas já se vislumbram resultados negativos. 

De forma breve e sintética, podemos afirmar que dos três anos de Ensino 
Médio, os estudantes terão metade desse período dedicado às disciplinas que 
compõem a BNCC e o restante do período acontecerá mediante a opção por um dos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
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itinerários já citados. É preciso esclarecer que apenas Língua Portuguesa e Matemática 
estarão presentes nos três anos do Ensino Médio, acarretando a não obrigatoriedade 
de disciplinas ao longo dos três anos, como também podem deixar as disciplinas das 
áreas de Ciências da Natureza e Matemática marginalizadas, pois carregam consigo o 
estigma de serem de difícil aprendizado. 

As disciplinas de Matemática e as que compõem a área das Ciências da 
Natureza apresentam várias dificuldades ao longo do tempo, que, de modo geral, 
resultam em baixos índices de aprendizagem. Diversos são os fatores que contribuem 
para tal situação, como professores com formação em uma área, mas ensinando em 
outra, ausência de laboratórios e/ou equipamentos, excesso de turmas para um 
mesmo docente, além da carência de professores nas áreas citadas. Araújo e Vianna 
(2011) revelam que embora tenham sido ampliadas as vagas no ensino superior para 
formação de professores de Biologia, Física, Matemática e Química, a carência ainda 
persiste. 

Estudos recentes ressaltam a importância de o docente compreender que o 
ensino de Matemática precisa considerar o espaço-tempo em que acontece haja vista 
que não é possível dissociar a educação do contexto sociopolítico, econômico e 
cultural da atualidade. Assim, “histórica e universalmente o componente disciplinar 
Matemática, seus aportes e recursos didáticos integram a educação, os currículos em 
diferentes etapas e modalidades de ensino” (SILVA, 2016, p. 14).  

Há, portanto, a necessidade de se evidenciar as inter-relações entre a 
matemática e o cotidiano dos estudantes como possibilidade de motivação ao 
aprendizado da referida disciplina, pois esta “vem sofrendo transformações no que diz 
respeito à integração do conteúdo, a sua relação com as demais disciplinas e, 
principalmente, a ligação entre os objetos matemáticos e a realidade concreta” 
(PEREIRA; VASCONCELOS, 2014, p. 12). 

D´Ambrósio (2005) ressalta a importância de uma abordagem holística no 
ensino de matemática, trabalhando de modo contextualizado as ações do indivíduo e 
da sociedade e enfatizando que o foco do ensino não deve ser o conteúdo, mas o 
estudante.  

Em se tratando do ensino de ciências, Krasilchick (2011), também advoga a 
centralidade do ensino com foco na figura do estudante e não nos programas e/ou 
conteúdos. Aliado ao exposto, Pozo e Crespo (2009) revelam que o ensino de ciências 
precisa superar a mera transmissão de conceitos, que caracteriza o modelo tradicional. 
 
3 TRILHAS METODOLÓGICAS 
 

A investigação buscou mapear o perfil de docentes do Ensino Médio da região 
do Maciço de Baturité que atuam nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática, 
classificando-se como uma pesquisa descritiva, pois busca identificar as diferentes 
características e visões desse grupo específico de docentes em relação à sua formação, 
sua vida e seu trabalho (GIL, 2007), utilizando-se de uma abordagem metodológica 
mista, integrando métodos qualitativos e quantitativos.  

Os municípios definidos como lócus da investigação são os treze que 
constituem a região do Maciço de Baturité, considerada área prioritária de atuação 
institucional da Unilab em âmbito loco regional. O critério básico de inclusão dos 
sujeitos da investigação foi a atuação como docente em turmas do Ensino Médio, nas 
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áreas de Ciências da Natureza e Matemática, no período de desenvolvimento da 
pesquisa. 

Inicialmente, entramos em contato com a Célula de Desenvolvimento da Escola 
e da Aprendizagem – CEDEA da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da 
Educação CREDE 8 e socializamos o projeto em tela. Fomos bem recebidos e logo 
convidados a participar de um encontro de formação teórico metodológica em 
Matemática com os Professores Coordenadores de Área e Coordenadores Escolares. 
Aceitamos o convite, o que se configurou como uma porta de acesso às escolas de 
Ensino Médio da Região, pois apresentamos o projeto de pesquisa para os 
profissionais presentes e solicitamos o apoio para o seu desenvolvimento.  
 Por meio de um questionário semiestruturado ocorreu a coleta de dados dos 
professores das vinte e quatro escolas de Ensino Médio dos treze municípios. Para 
tanto, houve visitas às escolas, contatos telefônicos e, em alguns casos, envio e 
recebimento de material online. Posteriormente, houve a realização de entrevistas em 
sete dessas escolas, com pré-agendamento com o núcleo gestor, os professores e a 
equipe da pesquisa. Para esse texto, traremos os dados das escolas de Acarape e 
Redenção, que perfazem um total de cinco. 

É válido ressaltar que os contatos iniciais com as escolas resultaram em 
algumas solicitações de realização de palestras na rede estadual de ensino. Assim, 
atendemos aos convites de escolas do Ensino Médio dos municípios de Aracoiaba, 
Aratuba, Mulungu e Guaramiranga. Tais momentos nos favoreceram a oportunidade 
de interagir com a instituição escolar e aproveitamos o contato com os núcleos 
gestores para dar início à coleta de dados através de conversa e aplicação do 
questionário. 

Assim, conseguimos integrar métodos qualitativos (participação nas palestras, 
interação direta com os sujeitos, entrevistas) e quantitativos (aplicação do 
questionário) nas “diferentes fases do processo de pesquisa sem concentrar-se 
necessariamente na redução de uma delas a uma categoria inferior ou em definir a 
outra como sendo a verdadeira abordagem da pesquisa” (FLICK, 2009, p. 43). 

Consoante ao exposto, não realizamos uma simples coleta de dados nas 
escolas, pois houve momentos significativos de interação para além do que 
inicialmente propunha a pesquisa. Moreira e Quadros (2008, p. 8) defendem que “a 
escola e a comunidade na qual está inserida, devem, de fato, interagir para que ambas 
cresçam continuamente, promovendo um melhor desenvolvimento, respeitando os 
conhecimentos prévios e a cidadania daquela população”. Da mesma forma, a 
Universidade deve buscar ações concretas para integrar-se à escola, levando em 
consideração a localização geográfica e a realidade do local em que ela está inserida, 
contribuindo para o desenvolvimento loco regional.  

 
4 O ENSINO NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA NO MACIÇO DE 
BATURITÉ/CE 
 

Os professores e as instituições escolares possuem características e 
particularidades diversas, mas têm em comum o compromisso com o desenvolvimento 
cognitivo dos educandos, por meio do conhecimento, assentado no processo sócio 
histórico da humanidade. A reflexão de tais aspectos possibilita que pensemos nas 
bases da formação dos docentes das escolas públicas, em especial, do Maciço de 
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Baturité, lócus da pesquisa, o que implica pensar em questões sociais, econômicas e 
acadêmicas.  

O conjunto dos dados coletados revela que o atual quadro de professores de 
Ensino Médio, das áreas de Ciências da Natureza e Matemática no Maciço de Baturité 
é composto por 233 docentes distribuídos nas disciplinas específicas (Biologia, Física, 
Química e Matemática), conforme o gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Quantitativo de Docentes – Maciço de Baturité-CE 

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Uma análise do gráfico revela alguns importantes achados. Do total de 233 

docentes distribuídos nas disciplinas de Biologia, Física e Matemática Química, 174 são 
temporários e 59 efetivos, o que perfaz o montante de 74,69% dos professores que 
atuam no Ensino Médio nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática contratados 
temporariamente. Os professores concursados somam apenas 25,31%, ou seja, a cada 
quatro professores três são temporários.  

Analisando cada disciplina, verificamos que Biologia e Química contam com o 
maior percentual de professores temporários, respectivamente, 89,13% e 88,6%. Em 
relação à Física há 78% de docentes temporários. A situação diminui, embora ainda 
seja um percentual elevado, na matemática, em que 59,14% dos professores são 
contratados temporariamente, revelando uma demanda para concurso efetivo na rede 
estadual de ensino para atuação na região do Maciço de Baturité. Vidal e Vieira (2016, 
p. 137) verificaram que tal situação se repete em todo o estado do Ceará: “Mesmo 
depois de três concursos realizados em tempos recentes – 2003, com 6.488 vagas, 
2009, com 4.000 vagas e 2013, com 3.000 vagas – a grande maioria dos docentes das 
escolas visitadas são temporários”. 

Os dados evidenciam a precarização do trabalho docente, o que impõe a 
participação em sucessivas seleções, além do fato de muitas vezes o professor ter que 
ministrar disciplinas que não são de sua formação para completar a carga horária. 
Segundo Vidal e Vieira (2016), tal fato também acontece com professores efetivos, 
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pois 20,7% dos professores do Ceará atuam em sala de aula sem a formação 
adequada. 

A partir desse momento, focaremos a análise nos dados dos vinte seis docentes 
das áreas de Ciências da Natureza e Matemática entrevistados e que trabalham nas 
cinco escolas de Ensino Médio distribuídas entre Acarape e Redenção. Desse total, 
quinze docentes são do sexo masculino e onze do sexo feminino. Com relação à idade, 
38,5% estão entre vinte e trinta anos; 53,9% estão entre trinta e um e quarenta anos e 
7,6% estão entre quarenta e um e cinquenta e um anos. Em se tratando de tempo de 
docência, 33% estão entre um e cinco anos; 27,6% entre seis e dez anos; 33% entre 
onze e vinte anos e 5,5% com mais de vinte anos. Os dados revelam um perfil de 
professores jovens e pouco mais da metade tem até dez anos de experiência em sala 
de aula. 

Do total de docentes entrevistados, catorze cursaram especialização, dois estão 
cursando e quatro cursaram mais de uma especialização. Um é mestre e três estão 
cursando mestrado. Apenas um não concluiu a graduação. Os sujeitos compreendem a 
importância da continuidade de seu processo formativo, pois “há necessidade de estar 
em constante formação para melhorar a atuação em sala de aula e a carreira” 
(ProfessorB-E331). Assim, “A gente tem que estar sempre em formação contínua, 
porque quem trabalha com a educação nunca para de estudar, então o que eu 
considero é que é de suma importância no nosso meio” (ProfessorM-E1). Os 
entrevistados revelam que o professor deve sempre buscar algo mais para sua 
formação, que será sempre um investimento necessário e indispensável à inovação do 
sistema educacional, conforme afirma Sacristán (2002). 

Um dos sujeitos afirma que a “formação contínua é o que o professor faz 
durante sua carreira, sempre se atualizando, pesquisando e evoluindo de nível. O 
professor quando entra na profissão tem que continuar estudando, não ficar estável, 
professor pesquisador” (ProfessorQ-E4), o que dialoga com Lima (2012), ao evidenciar 
que o processo formativo dos docentes deve favorecer um sólido conhecimento 
teórico e cultural integrado à pesquisa.  

Nesse sentido, se faz necessário pensar a docência como práxis e o professor 
como intelectual transformador, sujeito histórico, comprometido com a sua formação 
para a construção de uma sociedade justa de seres emancipados (LIMA, 2001). 
Observamos ainda que boa parte dos professores busca o aperfeiçoamento 
profissional mediante cursos oferecidos pela Secretaria da Educação do Estado, mas 
muitos revelaram que o fazem por iniciativa pessoal, sobretudo, realizando cursos em 
plataformas de Educação a Distância.  

As entrevistas revelaram ainda que vários docentes são lotados em uma 
disciplina, mas também lecionam em outra. Embora algumas disciplinas se aproximem 
e/ou dialoguem entre si, é preciso compreender que a formação inicial que cada um 
cursou é específica para a docência em uma disciplina, o que é comprovado por um 
docente graduado em Matemática, mas que leciona Física:  

 
Como não é a minha formação mesmo, eu me dedico bem mais do 
que se fosse na Matemática, e aí é assim, nos horários de 
planejamento, tanto se você observar, tantos livros aqui, eu vou 

                                                           
31 A identidade dos sujeitos foi preservada. Os sujeitos serão indicados pela disciplina (Biologia-B; 

Física-F; Química-Q; Matemática-M) e pela escola-E, variando de 1 a 5. 
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olhando o conteúdo antes, mas acho que já está com uns cinco anos 
que eu ensino Física aqui, a gente já vai vendo vídeos, vai procurando 
uma maneira mais fácil de repassar pra eles (ProfessorF-E2). 

 

Oliveira, Oliveira e Martins (2016), abordam que no Maciço de Baturité há 
vários docentes ministrando aulas de disciplinas que não são a de sua formação em 
nível superior, sobretudo quando se trata das áreas de Ciências da Natureza e 
Matemática. Em relação à docência nas referidas áreas assim falaram os professores: 
 

Acredito que é mais complicado o ensino nestas áreas, pois o aluno 
chega com muitas dificuldades, às vezes vem nem sabendo direito as 
quatro operações básicas e temos que ajudar a enfrentar essas 
dificuldades para prepará-los para os vestibulares e Enem 
(ProfessorF-E1). 
 
Como a gente percebe é muito complexo por causa que os alunos não 
gostam dos números, matemática principalmente. E eu costumo dizer 
para os meus alunos que eles só não gostam por que não 
aprenderam na hora certa e a gente não gosta de fazer aquilo que 
não sabe (ProfessorM-E4). 
 
O grande desafio é trabalhar algo mais concreto, apesar de ter muita 
coisa, mas eu acho que biologia em si, a ciência, depende muito da 
área da matemática e do português na questão da leitura e da 
interpretação. Em relação a matemática e ao português, a biologia e 
química tem uma aceitação melhor (ProfessorB-E5). 

 

O ensino de Ciências da Natureza e Matemática ao longo do tempo apresenta 
dificuldades várias, que, de modo geral, resultam em uma baixa aprendizagem por 
parte dos estudantes. Pozo e Crespo (2009) revelam que o ensino de ciências muitas 
vezes apoiado no modelo tradicional, na mera transmissão de conceitos, não 
oportuniza a sua utilização para além da sala de aula e amplia as dificuldades dos 
estudantes. Em relação ao ensino de Matemática, Dauanny (2015), revela que há 
inadequação nos conteúdos, no currículo, na metodologia e na avaliação e afirma que 
não há clareza dos objetivos para o ensino da disciplina. Por fim, trata da formação 
inadequada dos professores e das condições precárias de trabalho. 

Assim é importante que a formação de professores, tanto a inicial como a 
contínua, seja repensada, “pois o trabalho do professor enquanto mediador do 
conhecimento e do desenvolvimento da cidadania dos alunos está num processo 
gradativo para a superação do fracasso e das desigualdades sociais” (BORGES, 2002, p. 
205). Nesse sentido, concordamos com Martins (2014) ao afirmar a necessidade das 
políticas educacionais reconhecerem a importância do docente, valorizando-o com 
uma digna política salarial e adequadas condições de infraestrutura para o exercício do 
seu trabalho. 

 
5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
 

O conjunto dos dados coletados revela que na região do Maciço de Baturité 
quase 75% dos docentes que atuam no Ensino Médio nas áreas de Ciências da 
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Natureza e Matemática são contratados temporariamente, o que evidencia a 
precarização do trabalho do professor, que necessita participar de sucessivas seleções, 
além de muitas vezes ter que ministrar disciplinas para completar a carga horária, 
embora não tenha a formação adequada. 

Os docentes entrevistados compreendem o ensino das Ciências da Natureza e 
Matemática como complicado, complexo e desafiador em virtude de dificuldades dos 
estudantes, tais como: falta de conhecimentos prévios básicos, não gostarem de 
números e/ou não terem aprendido no momento certo, problemas de leitura e 
interpretação ou de abstração, exigindo do docente um trabalho com o concreto. 

Os problemas são diversos, como o fato de professores que lecionam 
disciplinas destas áreas sem possuir uma formação adequada em nível superior, mas 
também passam por questões estruturais e, que às vezes, estão para além dos 
domínios do professor e/ou da própria escola. Tal situação demanda sérias políticas 
públicas comprometidas com a qualidade da educação, considerando a formação 
como um processo permanente, integrado no cotidiano dos docentes e das escolas, 
valorizando o professor como um intelectual crítico. 
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A GEOMETRIA FRACTAL COMO BASE PARA O ESTUDO DE CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA 
EM SALA DE AULA 

 
Paula Roberta Mendes de Oliveira32 

Márcia Maria Alves de Assis33 
 
RESUMO: Uma nova Teoria surgiu, a Teoria do Caos. Ela veio da necessidade que 
meteorologistas, biólogos, fisiologistas, médicos, cientistas de diversas áreas em 
encontrar respostas a temas como a variação populacional, preço de produtos, 
oscilações do coração, contorno das nuvens e das montanhas, ramificações alveolares, e 
diversos outros acontecimentos que eram comuns no cotidiano, mas que eram 
intrigantes. Com ela, surgiu também uma nova Geometria, a Geometria Fractal, objeto 
de estudo dessa nova teoria e tema deste trabalho, que faz uma abordagem pedagógica 
dessa nova geometria. Percebemos, na sala de aula, que a geometria, em particular, por 
possuir aspectos harmoniosos, de contrastes ou de simetrias, pode despertar um prazer 
a mais no momento da aprendizagem. Esse fato, nos fez buscar um tema que venha 
ajudar aos professores a despertar curiosidade e interesse nos alunos, coma Geometria 
Fractal, que bem aproveitada pode gerar atividades prazerosas para os alunos e 
desenvolver uma rica e linda matemática através do belo visual de suas figuras ou da 
regularidade presente na sua irregularidade. Ela possui afinidades com várias áreas do 
conhecimento, e na matemática, seus objetos de estudo, os fractais, nos permite 
trabalhar conceitos como área, perímetro, comprimento e ainda conjecturar fórmulas, 
compreender conceitos como matriz, progressões geométricas, progressões aritméticas, 
triângulo de Pascal, entre outros, pois ela possui uma estrutura que a diferencia da 
geometria euclidiana abordada em sala de aula. Uma estrutura que gera uma 
matemática muito interessante e bela. Salientamos que esse tema se refere a um 
projeto de pesquisa de mestrado em desenvolvimento no ano de 2018. Nesse trabalho, 
descrevemos um breve histórico do surgimento da Geometria Fractal e um pouco da 
matemática presente em cada nível de sua construção, conjecturando fórmulas para o 
cálculo de áreas, comprimentos e perímetros em qualquer nível. Apresentamos algumas 
atividades para o estudo desses conteúdos, para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
com uma metodologia baseada em roteiros de estudos, em que o objeto de estudo são 
os fractais.   

 
Palavras-chave: Geometria. Fractal. Metodologia. Conteúdos Matemáticos. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Um dos desafios que os professores têm que enfrentar em sala de aula é tornar 
o conhecimento mais atraente, principalmente, os professores de matemática, 
disciplina, ainda hoje, vista como bicho papão. Como professores de matemática 
sabemos que todas as suas áreas podem nos dar prazer, especialmente para aqueles 
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alunos que são apaixonados por ela, mesmo que seja pelo simples fato de determinar a 
raiz de uma equação. 

Por outro lado, muitos alunos esbarram na primeira questão e por aí ficam. 
Pensando nisso, defendemos a utilização de novos conteúdos com uma abordagem 
metodológica diferenciada, tentando fazer com que os alunos tenham mais prazer em 
descobrir, entender, aprender e por que não, desenvolver matemática. 

A geometria, em particular, por possuir aspectos harmoniosos, de contrastes ou 
de simetrias, pode despertar ainda mais esse prazer e o interesse pela aprendizagem em 
matemática. Esse fato, além dos outros citados acima, nos fez buscar um tema para ser 
desenvolvido no mestrado que venha ajudar aos professores a despertar esse prazer 
nos alunos, a saber, a Geometria Fractal, que bem aproveitada pode gerar atividades 
prazerosas para os alunos e desenvolver uma rica e linda matemática através do belo 
visual de suas figuras ou da regularidade presente na sua irregularidade. Ela possui uma 
estrutura que a diferencia da geometria euclidiana abordada em sala de aula. Uma 
estrutura que gera uma matemática bela e muito interessante. 

Temas que muitas vezes são estudados em sala de aula somente com o repasse 
de fórmulas e resolução de exemplos e exercícios, podem ser desenvolvidos com o uso 
dos fractais e da criatividade do professor, e por que não dizer do aluno, que muitas 
vezes, quando levados a observar e a buscar respostas ou fazer questionamentos, nos 
surpreendem com o seu conhecimento, veem o que muitas vezes não vemos. 
 
2 UMA NOVA CIÊNCIA: O CAOS 

 
Compreender o meio onde vive, os fenômenos naturais, a vida como um todo é 

algo que o ser humano busca desde o homem primitivo. É sabido que os primeiros 
povos que povoaram a terra eram nômades, viviam da caça, da pesca, colhiam frutas e 
raízes. Dominavam o fogo e desenvolveram o conceito de número e o processo de 
contagem. 

 Passaram a ser sedentários quando perceberam que podiam domesticar animais 
e a praticar a agricultura. Desenvolveram a capacidade de ler e escrever, planejaram 
barragens, sistemas de irrigação, aprenderam a forjar o bronze e o ferro, desenvolveram 
uma matemática agrária e comercial e uma geometria, mesmo que de forma empírica, 
devido à agricultura, a necessidade de cultivarem a terra, associado à cobrança de 
impostos, que exigiam dos antigos, medidas precisas dos terrenos e de suas extensões, 
representando grande evolução social do homem. 

Mais tarde, filósofos e matemáticos, passaram a compreender o mundo como 
um lugar regido pela ordem, desenvolveram então, uma geometria demonstrativa, 
baseada nessa ordem. Inicialmente, através de Tales de Mileto, depois dele, podemos 
citar, Pitágoras com seu famoso teorema e a descoberta das grandezas 
incomensuráveis, Platão, Eudoxo, Arquimedes, Aristóteles, entre outros.  

Surgia a famosa Geometria Euclidiana, conhecida assim em homenagem a 
Euclides34 (360 – 295 a.C.), baseada em três entes primitivos, sem definição, a saber, o 
ponto, a reta e o plano, formando a base de um conjunto sistematizado de definições e 
princípios que melhor representou e descreveu, até pouco tempo, o mundo em que 
vivemos, como afirma Gleick: 

 
                                                           
34Euclides: matemático e filósofo grego, autor de “Os Elementos”. 
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As formas da geometria clássica são as linhas e os planos, os círculos e as 
esferas, os triângulos e os cones. Representam uma poderosa abstração da 
realidade, e inspiram uma vigorosa filosofia de harmonia platônica. Euclides 
fez delas uma geometria que durou dois milênios, a única geometria 
conhecida da maioria das pessoas, até hoje. (GLEICK, 1989, p.89) 

 

Entretanto, as propriedades e proposições sobre o ponto, a reta e o plano 
proporcionaram conhecer e auxiliar na compreensão de formas concretas, 
possibilitando construir conceitos matemáticos relacionados a tal área do conhecimento 
que ajudam a resolver problemas cotidianos e a compreender parte do mundo que nos 
rodeia. Mas algumas formas ainda não podiam ser definidas ou explicadas por essa 
Geometria, por exemplo, que forma geométrica associar as montanhas, aos relâmpagos 
e as nuvens? 

Tais respostas começaram a ser encontradas com o surgimento de uma nova 
geometria, a Geometria Fractal, que está intimamente ligada ao surgimento de uma 
nova Ciência chamada Caos. Ela surgiu de pesquisas de vários cientistas, em lugares 
diferentes quando buscavam respostas as indagações acima. Biólogos estudavam o 
comportamento das populações, meteorologistas tentavam desenvolver uma maneira 
de prever o tempo, médicos tentavam entender as oscilações nas batidas do coração, os 
surtos em casos de doenças, economistas estudavam as variações nos preços de alguns 
produtos, etc.: 

 
Eram matemáticos, físicos, biólogos, químicos, todos eles buscando ligação 
entre diferentes tipos de irregularidade. Os fisiologistas descobriram uma 
surpreendente ordem no caos que se desenvolve no coração humano, causa 
principal da morte súbita e inexplicada. Os ecologistas exploraram a ascensão 
e queda da população das mariposas conhecidas como limântrias. Os 
economistas desenterraram velhas cotações da Bolsa e tentaram um novo 
tipo de análise. As compreensões daí resultantes levaram diretamente ao 
mundo natural - às formas das nuvens, aos caminhos percorridos pelos 
relâmpagos, às interligações microscópicas dos vasos sanguíneos, às 
aglomerações estelares galácticas. (GLEICK, 1989, p.03) 

 

Essa nova Ciência tem ligações com diversas disciplinas e apesar de sumamente 
matemática em sua origem, o caos é uma ciência do mundo cotidiano, formulando 
indagações que muitas vezes já nos fizemos. Na matemática, seus objetos de estudo, os 
fractais, nos permite trabalhar conceitos como área, perímetro, comprimento e ainda 
conjecturar fórmulas, compreender conceitos como matriz, progressões geométricas, 
progressões aritméticas, triângulo de Pascal, entre outros. 

Desta forma, acreditamos que uma abordagem diferenciada dada a alguns 
desses conteúdos possam fazer as aulas mais atraentes e a matemática mais palpável, 
podendo gerar uma discussão em torno de questionamentos que poderão ser 
respondidos com o desenvolvimento do projeto e gerar um material rico e interessante 
para o uso em sala de aula. 

 
3 OS FRACTAIS E A MATEMÁTICA 
 

Com surgimento dessa nova Ciência, o Caos, nasceu uma nova Geometria, a 
Geometria Fractal, geometria que estuda os Fractais, nome dado aos “entes 
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precursores”35, em 1975, pelo matemático Benoit Mandelbrot (1924-2010)36, que vem 
da palavra fractus, do latim, que significa quebrar. Assim, essa Nova Ciência, veio 
possibilitar ver a ordem onde antes só se percebia o caótico: 

 
Essa ciência trouxe consigo o ver ordem e padrões, onde anteriormente só se 
observava o irregular, o aleatório, o imprevisível, digamos mesmo o caótico. 
Entretanto, nota-se que o Caos colocou elos entre temas não relacionados, 
justamente pelas irregularidades (BARBOSA, 2005, p. 10). 

 
Mandelbrot, além de nomear os objetos dessa Geometria, descreveu, segundo 

Barbosa (2005), a primeira definição de fractais e utilizava o conceito de dimensão. Para 
ele um fractal é, por definição, um conjunto para o qual a dimensão Hausdorff-
Besicovitch37 excede estritamente a dimensão topológica. Mas sua definição vai além da 
dimensão, ela está atrelada também a outras características como a auto semelhança e 
a complexidade infinita. 

K.J.Falconder (apud Barbosa 2005) definiu fractal utilizando essas 
características: 
 

Um conjunto F é fractal se, por exemplo: 
- F possui alguma forma de auto similaridade ainda que aproximada ou 
estatística; 
- A dimensão fractal, definida de alguma forma, é maior que a sua dimensão 
topológica; 
- O conjunto F pode ser expresso através de um processo recursivo ou 
iterativo. 

 
Janos (2008), em seu livro, define fractal com muita simplicidade, uma forma de 

descrever as formas da natureza. Para ele fractal é “uma linguagem matemática que 
descreve, analisa e modela as formas encontradas na natureza”. 

 
3.1 As características dos fractais 
 

Muitos fenômenos ao nosso redor não podem ser adequados à Geometria 
Clássica. Os órgãos dos animais, por exemplo, possuem uma rugosidade, ramificações e 
estruturas próprias que podem ser modeladas através dos fractais. Santos (2007) 
destaca que “estes objetos parecem possuir algo em comum: são muito irregulares, 
possuem uma estrutura intrincada, e, quando vistos de perto ou de longe, há algum 
padrão que se mantém”, fazendo-nos perceber as características dos Fractais.  

Como já citado acima, uma das características dos fractais é sua dimensão. 
Normalmente, quando pensamos em dimensão lembramos de uma porção do espaço 
ocupada por um corpo, pensamos também em números como 0, 1, 2 e 3. Por exemplo, 
na geometria euclidiana, o ponto tem dimensão zero, já a reta possui dimensão 1. Para 
os fractais temos uma dimensão fracionada, que nos permite medir as irregularidades 
presentes na natureza. Segundo Gleick:  

                                                           
35 Primeiras figuras e formas descobertas antes do uso da nomenclatura fractal.  
36 Benoit Mandelbrot – nasceu na Polônia e morreu em Cambridge, Massachusetts , desenvolveu vários 
estudos sobre fractais, sendo conhecido como  “pai da Geometria Fractal”.  
37 A dimensão Hausdorff-Besicovitch é a generalização métrica do conceito de dimensão de um espaço 
topológico, onde pode-se tomar valores que não sejam inteiros, que veremos mais adiante. 
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A dimensão fracionada: torna-se uma maneira de medir propriedades que, 
sem isso, não têm definição clara: o grau de aspereza, ou de fragmentação, ou 
de irregularidade de um objeto. Um litoral sinuoso, por exemplo, apesar de 
sua imensurabilidade em termos de extensão, tem certo grau característico 
de rugosidade. (GLEICK, 1989, p. 93) 

 
Hoje podemos calcular a dimensão fractal através de vários modelos 

matemáticos. Um deles leva em consideração a existência de algumas variáveis. Estas 
variáveis estão ligadas ao objeto a ser dimensionado e é baseada na dimensão de 
Hausdorff38. 

Outra característica dos fractais é a auto semelhança. A entendemos 
intuitivamente, mas definir esse termo matematicamente é um tanto difícil. Nos 
fractais, a auto semelhança, se apresenta através da simetria em escala, quando uma 
figura apresenta sempre o mesmo aspecto visual em qualquer escala ampliada ou 
reduzida, ou seja, cada pequena parte do fractal pode ser vista como uma réplica do 
todo em escala menor. 

 
A autosemelhança é a simetria através das escalas. Significa recorrência, um 
padrão dentro de outro padrão. (...) A autosemelhança está contida na técnica 
de construção das curvas - a mesma transformação é repetida em escalas 
cada vez menores. A auto semelhança é uma característica facilmente 
identificável. (GLEICK, 1989, p. 98) 

 
Podemos dizer que nos fractais naturais as partes se assemelham ao todo, 

enquanto nos fractais matemáticos as partes são cópias exatas do todo. Sendo a 
primeira conhecida como auto semelhança estatística e a segunda auto semelhança 
exata (Nunes, 2006).  

A terceira característica marcante é a complexidade. Nos fractais ela existe pelo 
fato de não conseguirmos representá-los completamente. Como eles são formados por 
um processo recursivo aplicado indefinidamente, nunca obteremos uma imagem final, 
ou seja, por maior que seja o número de iterações desse processo, mais detalhes serão 
apresentados sendo assim infinita. Entretanto, nem todo processo iterativo origina um 
fractal. Esse fato é citado por Nunes (2006),  

 
 

Nem todo processo iterativo origina um fractal. Por exemplo, se a um 
segmento de reta, retirarmos um pedaço final e repetirmos esta operação 
consecutivamente, obteremos apenas um segmento mais pequeno, que 
obviamente não é um fractal (NUNES, 2006, p.31) 

 
Gleick (1989) destaca, em seu livro CAOS, esta complexidade no corpo humano. 

Ele destaca as ondulações dentro de ondulações no aparelho digestivo, a capacidade 
que os pulmões têm de concentrar a maior superfície possível no menor espaço e ainda 
as ramificações das veias e artérias cada vez menores.   

 
3.2 Alguns Fractais e a Matemática 

 

                                                           
38Ver em http://matematicajatai.com/rematFiles/2-2010/dimfractal.pdf 
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Também conhecido como “Poeira de Cantor” ou “Polvo de Cantor”, o 
Conjunto de Cantor foi desenvolvido por Georg Cantor (1845-1918)39, no qual publicou 
em 1883 em um trabalho que propôs mostrar uma forma contrária à ordem da 
natureza, com características e resultados inusitados, talvez o primeiro fractal. Como 
enfatiza Janos (2008), “o conjunto de Cantor é talvez o primeiro objeto reconhecido 
como fractal. Embora não possua o apelo visual da maioria dos fractais, este conjunto 
é peça fundamental no estudo dos fractais e dos Sistemas Dinâmicos”. 

De forma simplificada, para esse conjunto ser obtido, considera-se um segmento 
de reta, divide-se esse segmento em três partes iguais e retira-se a do meio. Repete-se o 
processo inicial com os dois segmentos que sobraram, continuando a repeti-lo 
infinitamente, nos segmentos que sobram. Como mostrado na figura abaixo: 

 
Conjunto de Cantor40 

 
Podemos observar, que se tomamos inicialmente um segmento de reta com uma 

unidade de medida, ficaremos, no primeiro processo iterativo, apenas com  do 

comprimento inicial. Na segunda iteração, ficamos apenas com . Na sequência, ficamos 

apenas . O que resta pode ser determinado por , onde   é o nível da iteração. 

Podemos observar ainda, que vai restar pontos como sugere o nome, uma poeira que 
não tem medida, ou seja, quando  tende para o infinito e o conjunto tem comprimento 

zero.  
 

k ,   lim  . 

 
Outro fractal interessante e precursor é a Curva Koch. Desenvolvida por Helge 

Von Koch (1870-1924),41 divulgada entre 1904 e 1906, curva que hoje recebe seu nome, 
a Curva de Koch, um belo exemplo de curva sem tangente, ou seja, uma curva contínua 
em seu domínio, mas em nenhuma parte diferenciável. 

Para sua construção, consideramos também um segmento de reta, e o dividimos 
em três partes iguais, desconsiderando a do meio. A partir dos dois segmentos que 
restaram construímos, na parte central retirada, um triângulo equilátero cujos lados 
devem ter a mesma medida dos segmentos considerados e retiramos a sua base (ou 
seja, retira-se a mesma parte central do segmento de reta inicial novamente).  

Sobre cada um dos quatros segmentos que formam a nova figura repete-se o 
procedimento anterior, ou seja, dividimos cada segmento em três partes iguais, 
desconsideramos a central, e sobre o espaço que ficou, construímos um triângulo 
equilátero com lado igual aos segmentos que ficaram e desconsideramos sua base. 
Fazendo esse processo sucessivamente, como podemos observar na figura: 

 

                                                           
39 Georg Ferdinand Ludwig Philip Cantor, nasceu na Rússia e faleceu na Alemanha, fez contribuições em 

diversas áreas, a saber: Teoria dos números, equações indeterminadas, séries trigonométricas, teoria dos 

conjuntos e teoria do infinito, teoria dos números transitivos.  
40Disponível emhttp://www.mat.uc.pt/~mat0703/PEZ/Civiliza%C3%A7%C3%A3oafricana2.htm, 

acessado em 05/03/2018 as 20:30. 
41Helge Von Koch, nasceu e morreu em Estocolmo, Suécia. Desenvolveu esta curva para mostrar uma 

curva contínua e não diferenciável. 
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                                                   A Curva de Koch42 

 
 
Como podemos perceber, a curva de Koch passa ter um comprimento maior para 

cada processo realizado. Considerando o segmento de reta com uma unidade de 
medida no primeiro nível, teremos no nível seguinte uma curva com 4 segmentos 

medindo  do segmento inicial, sendo assim nossa curva passa a ter   de comprimento. 

No nível seguinte, temos 16 novos segmentos, cada um medindo  , gerando uma curva 

de comprimento  . Assim, podemos observar que em cada nível, temos segmentos 

medindo  do segmento inicial, onde  é o nível do processo, num total de  

segmentos, e ainda, um comprimento total de  em cada nível. 

Uma variação dessa curva pode ser gerada tomando como figura inicial um 
triângulo equilátero e fazendo-se o processo iterativo em seus três lados. Dessa maneira 
ela passa a ser chamada de Floco de Neve ou Ilha de Koch, como mostra afigura a 
seguir: 

 
 

 

Variação da Curva de Koch - Floco de Neve ou Ilha de Koch.43 

 
Da mesma forma que calculamos o comprimento da curva a partir de um 

segmento, podemos também, calcular o comprimento da curva a partir do triângulo 
equilátero. Assim, podemos observar que em cada nível, temos segmentos 

medindo  do segmento inicial, onde  é o nível do processo, um total de   e 

ainda, um comprimento total da curva de  em cada nível. 

Destacamos que o comprimento total da curva, em ambos os casos, tende para o 
infinito e o comprimento dos lados dessa curva tende para zero à medida que passamos 
a infinitos níveis.   

 
4 OS FRACTAIS E A SALA DE AULA 
 

O projeto de pesquisa a ser desenvolvido no mestrado, busca usar os objetos 
fractais para o ensino de matemática. A introdução de fractais em sala de aula, além de 
satisfazer a curiosidade, propicia a oportunidade de trabalhar com processos iterativos, 
escrever fórmulas gerais, criar algoritmos, calcular áreas e perímetros de figuras com 
complexidade crescente, introduzir uma ideia intuitiva do conceito de limite, o estímulo 
ao uso de tabelas, cálculo de porcentagem e ainda proporcionar o desenvolvimento 
artístico de nossos alunos, entre outros. 

A ilha de Koch, por exemplo, pode ser usada para se fixar o conceito de 
perímetro e área em cada nível da figura nas aulas de Geometria Plana na 2ª série do 

                                                           
42Disponível em https://teoriadacomplexidade.files.wordpress.com/2015/04/marilene1.jpg. Acessado em 

07/03/2018 às 21:12. 
43Disponível em: http://matematicaparatodos-fernanda.blogspot.com.br/2011/11/construcao-da-curva-e-

do-floco-de-neve.html. Acessado em 07/03/18 às 21:23. 
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Ensino Médio. Os alunos podem ser levados a construir a curva, e determinar, para cada 
construção seu perímetro e sua área até chegarem a determinar fórmulas para o seu 
cálculo. Não podemos esquecer, que alguns conhecimentos prévios são necessários, 
como saber o conceito de perímetro e o cálculo da área de um triângulo equilátero.  

A ideia é desenvolver um roteiro para que os alunos possam desenvolver a 
atividade sozinhos ou em pequenos grupos, com a orientação do professor. Neles, os 
alunos irão realizando os passos que vão ser solicitados, fazendo cálculos, preenchendo 
tabelas e respondendo aos questionamentos. Partindo de solicitações simples até a 
elaboração de fórmulas para se calcular o que foi solicitado. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por ser um tema ‘novo’ e interessante, consideramos que ele possa fazer sucesso 

em sala de aula, fazendo os alunos participarem e desenvolverem com mais 
engajamento as atividades propostas. Assim, essa pesquisa busca desenvolver uma 
maneira diferenciada de se propor a matemática, a partir da Geometria Fractal, essa 
nova maneira de perceber o mundo, de tentar explicar alguns fenômenos naturais.  

Além disso, propor uma matemática que está em todos os lugares, que vai além 
de retas, de planos e pontos, tentando quebrar as resistências ao seu aprendizado a 
partir da sua simplificação e ainda possibilitar ao aluno tornar-se autodidata. 
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