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Editorial 

 

It is a pleasure to present to you the Latin American 

Journal of Science Education (LAJSE), the first journal 

devoted to coverage of Science Education in Latin 

American. Importantly, LAJSE is one outcomes of the 

most ambitious science educational project in our region: 

The LASERA project, i. e., the creation of a Latin American 

Association for Research in Science Education, which is 

the platform for developing various projects of common 

interest. LAJSE will be the mean for spreading the LASERA 

work. That is why we call for researchers, teachers and 

administrators related to Science Education, to submit 

their works for publishing in LAJSE. We hope to succeed 

in this great task, but this success only can be ensured 

through a collective work. We therefore invite colleagues 

around the world to join us in the work, either as authors, 

reviewers, editors, event organizer, graduate students, 

teachers of all levels of education, let´s work together in 

order to improve the education in our countries. Latin 

America's problems are common to the entire region. 

Certainly, the funding of governments is not enough, but 

we have the wealth of human capital. One of the great 

problems of our community is the distancing or isolation 

in the academic work. In recent years, the Research on 

Science Education, teaches us that one of the most 

successful teaching techniques, is the collaborative work 

among peers. This same method of work is successful 

when is used in academic collaboration between 

researchers. Therefore, our hope is that LAJSE journal be 

the medium of collaboration between academic research 

groups in Science Education. The topics that will be 

considered for publication are: Processes in science 

teaching and learning in their cognitive, emotional and 

social aspects. The use of emerging technologies in 

teaching. History and Philosophy of science. Teaching 

and learning sequences as innovations for the teaching 

and learning of science. The curriculum in science and 

education policy. Cultural aspects of equality and 

diversity: cultural, social and gender aspects in science 

and technology. LAJSE will be published twice a year in 

the frame of the Seminar and Conference LASERA 

association, also are contemplated additional issues. We 

are confident that by working together we are going to 

achieve publishing success. 

Josefina Barrera y C. Bourbaki 

 

Editorial 

 

Es un placer presentar ante ustedes la Revista Latino 

Americana de Educación en Ciencias (LAJSE), la primera 

revista de cobertura latinoamericana dedicada a la 

educación en ciencias. Es importante señalar que LAJSE 

es uno de los resultados del proyecto educativo en 

educación en ciencias más ambicioso de nuestra región: 

El proyecto LASERA, esto es, la creación de una 

Asociación Latinoamericana de Investigación en 

Educación en Ciencias, la cual es la plataforma para 

desarrollar diversos proyectos de interés. LAJSE será el 

medio de difusión del trabajo de LASERA. Es por ello que 

hacemos un llamado a los investigadores, docentes y 

administradores relacionados con la enseñanza de las 

ciencias, para que envíen sus trabajos y sean publicados 

en LAJSE. Confiamos en tener éxito en esta grandiosa 

empresa, pero este éxito solo puede ser asegurado 

mediante el trabajo colectivo. Por ello invitamos a los 

colegas de todo el mundo, a que se sumen al trabajo, ya 

sea como autores, revisores, editores, organizadores de 

eventos, estudiantes de posgrado, maestros de todos los 

niveles educativos, trabajemos juntos para mejorar la 

educación en nuestros países. Los problemas de 

Latinoamérica son comunes a toda la región. 

Ciertamente el financiamiento de los gobiernos no es 

suficiente, pero contamos con la riqueza del capital 

humano. Uno de los grandes problemas de nuestra 

comunidad es el distanciamiento, o aislamiento en el 

trabajo académico. La investigación de Educación en 

Ciencias en los últimos años, nos enseña que una de las 

técnicas de enseñanza más exitosas, es el trabajo 

colaborativo entre pares. Este mismo método de trabajo 

es exitoso al utilizarse en la colaboración académica 

entre investigadores. Es pues, nuestra esperanza, que la 

revista LAJSE sea un medio para lograr la colaboración 

entre académicos de grupos de investigación en 

Educación en Ciencias. Los temas que serán considerados 

para publicación son: Procesos de enseñanza y 

aprendizaje en ciencias en sus aspectos cognitivos, 

afectivo y social. El uso de tecnologías emergentes en la 

enseñanza. Historia y filosofía de la ciencia. Enseñanza y 

aprendizaje de secuencias como innovaciones para la 

enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. El currículo en 

ciencia y la política educativa Aspectos culturales, 

sociales y de género en la ciencia y la tecnología: 

problemas de igualdad y diversidad. LAJSE será publicada 

dos veces al año en el marco del seminario y la 

conferencia de la asociación LASERA, también están 

contemplados números suplementarios. Confiamos en 

que trabajando juntos logremos el éxito editorial. 

 

Josefina Barrera y C. Bourbaki
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O	  ensino	  de	  Física	  para	  deficientes	  visuais:	  um	  paradigma	  a	  ser	  quebrado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12009	  
D.	  Bruna	  Marques,	  Z.	  S.	  Calegari	  &	  C.	  H.	  P.	  
	  
Aplicação	  das	  ferramentas	  da	  qualidade	  no	  ensino	  e	  aprendizagem	  em	  Química	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12010	  
L.	  J.	  B.	  Mendes	  &	  R.	  B.	  de	  Castilho	  
	  
Concepções	  de	  alunos	  do	  ensino	  médio	  sobre	  o	  tema	  água:	  subsídios	  para	  o	  
planejamento	  de	  atividades	  investigativas	  interdisciplinares	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12011	  
S.	  R.	  Q.	  A.	  Zuliani,	  M.	  T.	  S.	  Bombonato	  &	  K.	  A.	  Locatelli	  
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Estudo	  do	  extrato	  aquoso	  da	  casca	  da	  Bacaba	  (Oenocarpus	  bacaba	  Mart)	  como	  
indicador	  natural	  ácido-‐base	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12012	  
Ercila	  Pinto	  Monteiro,	  Ana	  Gomes	  da	  Silva	  &	  Magno	  da	  Cunha	  Nascimento	  
	  
Jogos	  pedagógicos	  como	  estrategias	  facilitadoras	  para	  o	  ensino	  de	  Ciencias	  Naturais	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12013	  
Pereira,	  Denilson	  Diniz,	  Silva,	  Eliana	  Santos,	  Souza	  &	  George	  Hoffermann	  R.	  G.	  de	  
	  
A	  utilização	  de	  um	  laboratório	  investigativo	  para	  trabalhar	  o	  conceito	  de	  energia	  no	  
ensino	  médio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12014	  
Brito,	  B.	  S.	  L.	  G.	  &	  Rego,	  S.	  C.	  R.	  
	  
Relato	  de	  experiência	  com	  estudantes	  de	  educação	  infantil	  na	  Semana	  do	  Meio	  
Ambiente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12015	  
Hebert	  José	  Balieiro	  Teixeira,	  Augusto	  Fachín	  Terán,	  Ricardo	  Moreira	  de	  Queiroz,	  
Andrea	  Garcia	  de	  Queiroz,	  Raimundo	  Nonato	  Alencar,	  Clodoaldo	  Pires	  Araújo,	  
Hiléia	  Monteiro	  Maciel	  &	  Jorgete	  Comel	  Palmieri	  Mululo	  
	  
A	  importância	  da	  escola	  e	  da	  aprendizagem	  em	  Química:	  concepções	  dos	  estudantes	  
do	  ensino	  médio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12016	  
Sidilene	  A.	  Farias	  &	  Luiz	  H.	  
	  
O	  desafio	  de	  se	  ensinar	  modelos	  atômicos	  a	  partir	  do	  tema	  agrotóxico:	  trabalho	  
colaborativo	  entre	  professores-‐pesquisadores	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12017	  
Luis	  Eduardo	  Birello	  Arenghi	  &	  Lizete	  Maria	  Orquiza-‐de-‐Carvalho	  
	  
Comparison	  among	  sophomore	  and	  undergraduate	  students	  about	  electric	  circuits	  
understading	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12018	  
Manuel	  Sandoval	  Martínez	  &	  Pilar	  Suarez-‐Rodriguez	  
	  
Iniciação	  científica	  no	  ensino	  de	  Geografia	  com	  uso	  de	  tecnologia	  móvel	  em	  escola-‐piloto	  
do	  Projeto	  UCA	  em	  Rondônia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12019	  
A.	  D.	  de	  Oliveira,	  M.	  do	  C.	  da	  Silva	  &	  E.	  A.	  L.	  M.	  Martines	  
	  
O	  uso	  de	  tecnologia	  móvel	  no	  ensino	  de	  ciências:	  pesquisa	  colaborativa	  em	  escola-‐piloto	  
do	  Projeto	  UCA	  em	  Rondônia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12020	  
E.	  A.	  L.	  de	  M.	  Martines,	  D.	  B.	  Brasil	  &	  M.	  I.	  A.	  F.	  S.	  Borche	  
	  
Aprendizaje	  Activo	  de	  la	  Física	  para	  estudiantes	  de	  Ingeniería	  en	  la	  ciudad	  de	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12021	  
Sánchez	  Sánchez,	  R.,	  Mora,	  C.,	  Velázquez	  Arteaga,	  L.	  J.	  
	  
La	  enseñanza	  del	  equilíbrio	  térmico	  a	  nivel	  Medio	  Superior	  con	  uso	  de	  las	  TIC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12022	  
Sánchez	  Sánchez,	  R.,	  Mora,	  C.,	  Becerra	  Rodríguez,	  D.	  F.	  
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Temas	  generales	  y	  tendencias	  de	  las	  ciencias	  	  
	  
Estudo	  sobre	  a	  educação	  em	  ciências	  nas	  pesquisas	  dos	  professores	  formadores	  de	  
professores	  de	  ciências	  do	  IFMA/Timon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13001	  
Francisco	  Cristiano	  da	  Silva	  Macêdo,	  Maria	  de	  Fátima	  Vilhena	  Silva	  &	  Alberes	  de	  
Siqueira	  Cavalcanti	  
	  
Governamentalidade	  e	  processos	  de	  subjetivação	  dos	  sujeitos,	  através	  dos	  conteúdos	  
da	  AIDS	  nos	  livros	  didáticos	  de	  ciências	  do	  ensino	  fundamental	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13002	  
A.	  Cristiane	  de	  C.	  Ramos	  Abud	  
	  
Refletindo	  a	  educação	  em	  ciências	  no	  desenvolvimento	  curricular	  da	  Educação	  Infantil	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13003	  
Aikawa,	  M.	  S.	  &	  Costa.	  L.	  G.	  
	  
El	  uso	  de	  grupos	  docentes	  en	  Facebook:	  una	  nueva	  plataforma	  de	  comunicación	  y	  
colaboración	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13004	  
Enrique	  Arribas	  Garde,	  Lydia	  Jiménez	  Díaz,	  Juan	  de	  Dios	  Navarro	  López	  &	  Alberto	  
Nájera	  López	  
	  
Os	  professores	  e	  os	  bloqueios	  cognitivos	  frente	  à	  temática	  morte	  no	  ensino	  de	  ciências	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13005	  
Lerecê	  dos	  Santos	  Barbosa,	  Alberto	  de	  Souza	  Bezerra	  &	  Anfremon	  D’Amazonas	  Monteiro	  
	  
Espaços	  curriculares	  para	  discussão	  de	  questões	  sociocientíficas	  na	  formação	  de	  
docentes	  em	  Ciências	  Naturais	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13006	  
Ribeiro,	  K.	  D.	  F.	  &	  Darsie,	  M.	  M.	  P.	  
	  
Revisão	  da	  literatura	  sobre	  a	  utilização	  de	  jogos	  nas	  Ciências	  da	  Natureza	  e	  Matemática	  
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Marcos	  Melo	  Gervânio	  de	  Azevedo	  
	  
O	  desafio	  de	  ensinar	  Matemática	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13008	  
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Through a process of active learning ("Tell me and I forget, show me and I remember, 
involve me and I learn") we intend to focus the attention of our technical university students 
on electromagnetic waves. Due to the proliferation of cell phones, it makes sense to ask 
whether our body absorbs electromagnetic radiation, or rather whether we are “transparent” 
to them. We will concentrate on the RF waves and we will develop a laboratory practice 
because we are convinced that for an active learning is very convenient to measure a physical 
quantity related to the learning objective.  We will measure the exposition using the 
dosimeter Satimo EME Spy 140 in three different situations: the isolated dosimeter, the 
dosimeter between two people and the dosimeter surrounded by water bottles. With the 
results, and taking into account the people SAR (Specific Absorption Rate) and the water 
SAR, we will be able to obtain the intensity of the reflected and transmitted wave. From the 
transmitted intensity we will separate the absorbed into the body (or water, as appropriate) 
the intensity that can reach the dosimeter and therefore be measured. Only 5% of the initial 
intensity reaches the dosimeter, 88% being reflected. The 7% missing is the intensity 
absorbed by our body. As the intensity is shielded by 95% if the dosimeter was actually a 
mobile phone its coverage would be reduced. 
 
Mediante un proceso de aprendizaje activo (“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo”) pretendemos focalizar la atención de nuestros alumnos de 
enseñanzas universitarias técnicas sobre las ondas electromagnéticas. Debido a la 
proliferación de los teléfonos celulares, tiene sentido preguntarnos si nuestro cuerpo absorbe 
las radiaciones electromagnéticas o, bien si somos “transparentes” a ellas. Nos 
concentraremos en las ondas de RF y elaboraremos una práctica de laboratorio porque 
estamos convencidos de que para un aprendizaje activo es muy conveniente medir alguna 
magnitud física relacionada con el objetivo de aprendizaje. Mediremos la exposición usando 
el exposímetro Satimo EME Spy 140 en tres situaciones diferentes: el exposímetro aislado, 
el exposímetro entre dos personas y el exposímetro rodeado por botellas de agua. Con los 
resultados obtenidos, y mediante el SAR (Specific Absorption Rate o Tasa de absorción 
específica) de las personas y el SAR del agua, seremos capaces de obtener la intensidad de 
la onda reflejada y transmitida. De la intensidad transmitida separaremos la parte absorbida 
por el cuerpo (o por el agua, según el caso) de la intensidad que puede alcanzar el 
exposímetro y, por tanto, ser medida. Sólo el 5% de la intensidad inicial llegará al 
exposímetro, siendo reflejado el 88%. El 7% que falta es la intensidad absorbida por nuestro 
cuerpo. Como la intensidad queda apantallada en un 95% si el exposímetro fuera un teléfono 
móvil su cobertura podría quedar disminuida. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Las ecuaciones de Maxwell nos permiten describir de forma muy detallada y precisa las interacciones en las que estén 
involucradas tanto cargas eléctricas, en reposo o en movimiento, como corrientes eléctricas mediante el uso de campos 
eléctricos y magnéticos, uniformes, estacionarios o variables con el tiempo. Esta ecuaciones nos permiten abordar la 
Electricidad y el Magnetismo de una forma unificada, como dos facetas de una fuerza unificada denominada 
Electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell nos muestran como los campos eléctricos y magnéticos interaccionan 
entre sí, mediante sus flujos y sus circulaciones o, de forma equivalente, mediante sus divergencias y sus rotacionales. 
De las cuatro ecuaciones de Maxwell se puede obtener que tanto el campo eléctrico como el magnético tienen un 
comportamiento que viene perfectamente controlado por una ecuación de onda (Young, Freedman y Roger 2009; Bauer 
y Westfall 2011; Tipler y Mosca 2010), que es una ecuación diferencial de segundo en derivadas parciales, totalmente 
análoga a la ecuación de onda que describe las ondas mecánicas generadas en una cuerda elástica con masa sometida a 
una tensión.  

Las ondas electromagnéticas están constituidas por dos campos, uno eléctrico y el otro magnético, ambos variables 
con el tiempo y con la posición. Estos campos son perpendiculares entre sí y, al mismo tiempo, perpendiculares a la 
velocidad de propagación, que en general es rectilínea y su dirección y sentido de propagación viene dado por el producto 
vectorial del campo eléctrico y el campo magnético. Son ondas transversales que se propagan incluso en el vacío, es 
decir, no necesitan ningún medio elástico como soporte (a diferencia de las ondas mecánicas). Su velocidad de 
propagación depende de la permitividad eléctrica del medio y de su permeabilidad magnética. En el vacío, o en el aire, 
su velocidad de propagación constituye un límite superior a la velocidad a la que se pueda transmitir información entre 
dos puntos y tiene un valor exacto de 299792458 m/s, que se suele aproximar por 3·108 m/s. 

Los dos campos están en fase y además no son independientes entre sí, en cada punto del espacio el módulo del 
campo eléctrico es igual al del campo magnético multiplicado por la velocidad de propagación de la onda 
electromagnética, lo cual no quiere decir que el campo eléctrico es mucho mayor que el magnético, porque estos campos 
se miden en unidades diferentes por lo que no se puede comparar su módulo. La existencia de las ondas electromagnéticas 
fue puesta de manifiesto por el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz (fallecido a los 36 años) en Kiel entre los años 1885 
y 1888, veinte años después de que James Clark Maxwell las predijera a partir de sus famosas ecuaciones. La contribución 
de Hertz ha permitido el desarrollo de las telecomunicaciones de una manera que probablemente ni él intuyó (Berkson 
1981; Hertz 1893). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. Sello conmemorativo del centenario del fallecimiento de Heinrich Rudolf Hertz, emitido 
en 1994 por el servicio postal alemán. Se observan las líneas de campo eléctrico y magnético emitidas 
por un dipolo eléctrico oscilante. 

 
 

Las ondas electromagnéticas se pueden producir de dos maneras muy diferentes. Acelerando cargas eléctricas o bien 
cuando hay transiciones entre los estados electrónicos de átomos y moléculas. Las ondas de radio se producen por 



 Arribas et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12001 (2014)  
 

12001-3 

corrientes eléctricas oscilantes en las antenas de radio y la frecuencia de las ondas emitidas coincide con la frecuencia de 
las oscilaciones de estas corrientes. Las cargas aceleradas también producen ondas electromagnéticas, por ejemplo, 
cuando lo electrones se frenan al interaccionar con el campo eléctrico de una núcleo atómico se produce una radiación 
de frenado (también conocida por la palabra alemana Bremsstrahlung). 

A pesar de que todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad, la de la luz, pueden tener un gran 
abanico de longitudes de onda y frecuencias. Estas dos magnitudes no son independientes entre sí, son inversamente 
proporcionales, siendo su constante de proporcionalidad la velocidad de propagación. Ejemplos de ondas 
electromagnéticas son: la luz visible, las ondas de radio, las microondas, las ondas del radar, los infrarrojos (que nuestra 
piel detecta como calor), los rayos X y los rayos gamma, entre otros. 

Las ondas de radiofrecuencia cubren un amplio intervalo de frecuencias. Por convenio están comprendidas entre 
3 kHz y 300 MHz y se utilizan en las emisiones de radio AM, FM y televisión. Son ampliamente utilizadas en los 
radiotelescopios de los astrónomos porque pueden pasar a través de nubes de gas o de polvo que no permiten el paso de 
la luz visible. 

Las microondas tienen una frecuencia comprendida entre los 300 MHz y los 300 GHz y son utilizadas para la 
transmisión de información en los teléfonos inalámbricos y algunas bandas de los móviles, la televisión digital, los 
radares o los hornos microondas. Mediante Bluetooth podemos conectar diferentes dispositivos de telecomunicaciones 
inalámbricos. Bluetooth es la norma actual que define un estándar global de comunicación inalámbrica, que posibilita la 
transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante un enlace por microondas. También usan las microondas 
las tecnologías Bluetooth y Wifi. Una red inalámbrica permite conectar varios equipos entre sí sin necesidad de cables 
ni fibras ópticas, lo hace mediante ondas electromagnéticas de frecuencia 2.4 GHz la misma que la mayoría de los 
teléfonos inalámbricos. 

Tanto las ondas de radiofrecuencia como las microondas se suelen generar mediante circuitos oscilantes. Estas 
ondas son tremendamente útiles, porque pueden atravesar las paredes y por ellos se usan para las comunicaciones 
mediante teléfonos móviles y teléfonos inalámbricos. También tienen su aplicación en Medicina, porque la resonancia 
magnética se basa en la interacción entre la materia, campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia. 

Los teléfonos móviles y las antenas de telefonía trabajan en unas bandas de frecuencia muy específicas, cercanas 
a los 835 MHz y los 1.9 GHz. Las conexiones inalámbricas lo hacen cerca de los 2.4 GHz y 5.5 GHz. Estas frecuencias 
caen dentro del rango de las microondas.  

Las ondas electromagnéticas se propagan como frentes de onda esféricos desde la antena o el dispositivo que las 
emite, sin embargo a una distancia considerable de la antena los frentes de onda se comportan como si fueran planos. 
Todas las ondas electromagnéticas transportan energía que tiene que ver con la energía del campo eléctrico y la energía 
del campo magnético y que se representa mediante el denominado vector de Poynting, el cual tiene dimensiones de 
energía por unidad de superficie y por unidad de tiempo, es decir, de intensidad de una onda. La intensidad de una onda 
es directamente proporcional al campo eléctrico al cuadrado (el cual se mide en V/m). 

El concepto de intensidad de una onda necesita ser comprendido. Supongamos que está lloviendo, ¿cómo podemos 
decir que llueve mucho o poco, cómo medimos la cantidad de lluvia caída? Podríamos decir que ha estado lloviendo una 
cierta cantidad de tiempo; pero no es suficiente, necesitamos decir cuánta agua ha caído. Pero no es lo mismo que caigan 
20 litros en una tarde que en 10 minutos, y no es lo mismo 20 litros en una playa que en un pequeño jardín. Por tanto 
debemos introducir una magnitud física que nos indique el agua que ha caído en una superficie de 1 metro cuadrado 
durante 1 segundo. Ese es el concepto clave, la intensidad de una onda que nos proporciona información sobre la energía 
que transporta dicha onda a lo largo de una frente de ondas de 1 m2 y durante un segundo. Es la energía por unidad de 
superficie y por unidad de tiempo, o lo que es lo mismo, es la potencia por unidad de superficie. Coincide con el módulo 
del vector de Poynting. 

Cuando estamos tumbados en la playa notamos calor, esa energía proviene de las reacciones nucleares generadas 
en el núcleo del Sol y llegan hasta nosotros mediante unas ondas electromagnéticas emitidas en esos procesos nucleares. 
La radiación procedente del Sol no tiene una única frecuencia, además de la luz visible y de los rayos infrarrojos llegan 
también los rayos ultravioleta, UV. La energía de la radiación UV es del orden de la energía de activación de muchas 
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reacciones químicas lo que explica los numerosos efectos químicos que producen. La vida en la Tierra es posible gracias 
a la capa de ozono, situada en la estratosfera, que filtra la mayor parte de la radiación UV procedente de Sol. Sin embargo, 
la radiación UV que alcanza la superficie terrestre puede ocasionar cáncer de piel, inhibición del sistema inmunitario, 
cataratas y envejecimiento prematuro de la piel, sobre todo en las personas que pasan mucho tiempo al aire libre. Por lo 
tanto debemos protegernos de una exposición excesiva a los rayos UV porque nos pueden producir quemaduras en la 
piel y queratoconjuntivitis si recibimos esta radiación en gran cantidad, por lo que debemos utilizar filtros solares que la 
bloqueen y llevar unas gafas de sol con cristales oscuros y con protector de rayos UV de 400 nm, que es la longitud de 
onda característica de los UV. Es decir, sabemos por muchos años de experiencia que procedente del Sol hay radiaciones 
electromagnéticas que son perjudiciales si estamos expuestos a ellas durante un tiempo considerable. Y son perjudiciales 
porque son absorbidas por nuestro organismo.  
 
 
II. MOTIVACIÓN 
 
Como decía el científico y estadista Benjamin Franklin: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo 
aprendo”. Esta frase nos debería guiar en la mayor parte del proceso de enseñanza/aprendizaje de la Física, en cualquier 
nivel educativo. Creemos que es necesario que los estudiantes se pongan al frente de este proceso, que asuman un mayor 
protagonismo, que aprendan a aprender y que los docentes vayamos explorando nuevas estrategias, sobre todo en las 
disciplinas científicas (Sokoloff y Thornton 1997; Sokoloff, Thornton y Laws 2007). Las clases magistrales son 
adecuadas para transmitir las principales leyes de la Física, para realizar algunos cálculos meticulosos; pero los alumnos 
tienen que ser capaces de desarrollar sus propias competencias y habilidades, para que posteriormente sean capaces de 
desarrollar una actividad, científica o no, al graduarse.  

Aprender es más importante que memorizar, por lo que el aprendizaje de manera activa y autónoma implica un 
cambio del centro de gravedad desde el profesor hacia el alumno. Los estudiantes participan en su propio proceso de 
aprendizaje más allá de escuchar las clases magistrales o siendo testigos casi pasivos de demostraciones matemáticas o 
científicas. Los alumnos aprenden haciendo cosas y están más activos en clases en las que ellos pueden participar y 
establecer conexiones entre los diferentes conceptos científicos que se manejan a lo largo del curso. Es importante resaltar 
que las competencias se desarrollan cuando se practican, como los músculos, y cuando se siguen procesos colaborativos 
para obtener soluciones a los problemas planteados.  

La motivación de este trabajo podríamos decir que tienes dos fuertes componentes. Primero surge de la necesidad 
de intentar visibilizar, tanto como sea posible, y medir la intensidad de una onda electromagnética que forma parte de la 
mayoría de los temarios de la Física en el primer curso de un Grado de Ciencias o de Ingeniería. Para la medida dicha 
intensidad usaremos un dispositivo experimental (exposímetro) que, lamentablemente, no es fácil de disponer en el 
equipamiento básico de un laboratorio de Física General debido a su alto precio, unos 10000 dólares (7500 euros, 
aproximadamente). Estamos convencidos de que para un aprendizaje activo es muy conveniente medir alguna magnitud 
física relacionada con el objetivo de aprendizaje, expresarla con sus unidades correctas, sus cifras significativas y, llegado 
el caso, calcular los posibles errores accidentales cometidos. También puede ser interesante realizar un cambio de escala 
para que los números manejados sean más fácilmente asimilables y transmisibles para un conocimiento general. 

Otra fuerte motivación proviene de que debido a la proliferación de los teléfonos celulares, hay una creciente 
preocupación entre los ciudadanos sobre los posibles efectos de una exposición prolongada a estas ondas: radiofrecuencia 
y microondas, que a partir de ahora denominaremos genéricamente como ondas de RF. Pero para que una onda tenga 
efecto sobre nosotros debemos averiguar si nuestro cuerpo es “transparente” para ese tipo de ondas, si son reflejadas en 
él y, si penetran, deberíamos saber si son absorbidas por nuestros tejidos orgánicos, por lo que producirían calentamiento 
del tejido en el que han penetrado. Para intentar responde a estas preguntas debemos primeramente medir la intensidad 
a la que estamos expuestos y posteriormente la que llega al exposímetro cuando nosotros lo bloqueamos con nuestros 
cuerpos. Hay que distinguir entre exposición y dosis recibida: para poder evaluar los efectos adversos para la salud de 
las ondas de RF la magnitud importante a medir no es la exposición a las ondas de RF sino la cantidad de ellas que llegan 
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a nuestro organismo para que allí puedan ejercer un efecto térmico o de otro tipo. La exposición implica el contacto con 
las ondas de RF, aquellas que nos rodean, las que interaccionan con nosotros, las que están disponibles para penetrar en 
nuestro organismo; la dosis, sin embargo, es la cantidad de ondas de RF que realmente son absorbidas por el cuerpo. Son 
conceptos que pueden provocar confusión pero que deben quedar muy claros, sobre todo después de realizar este 
experimento. 

Así pues, nuestro objetivo principal es el diseño de una actividad experimental para poder visualizar y medir las 
ondas electromagnéticas (concretamente las de RF) y que los alumnos participen en su propio aprendizaje. Pasemos a 
continuación a detallar este experimento. 

 
 
III. EXPERIMENTO 
 
Disponemos de un exposímetro SATIMO EME Spy 140 del cual mostramos una foto en la Figura 2. Tiene unas 
dimensiones de 168.5 mm (altura) x 79 mm (longitud) x 49.7 mm (anchura) y una masa de 410 g. Es decir, es del tamaño 
de un bote de gel mediano. Sólo tiene un botón, el de encendido, y se puede acceder a sus datos mediante un cable y una 
conexión micro USB. 
 

 
 

FIGURA 2. Exposímetro Satimo EME Spy 140 utilizado en nuestro experimento. 
 
 

Su principal característica es que es capaz de medir hasta 14 bandas de frecuencias (de 88 MHz a 5.85 GHz) identificando 
la contribución de cada emisor al campo total, véase la Tabla I. Un teléfono de los denominados inteligentes puede 
trabajar en las siguientes frecuencias: 2100, 1800, 900, 850 y 700 MHz, es decir, UMTS (Sistema universal de 
telecomunicaciones móviles o Universal Mobile Telecommunications System), DCS (Sistema celular digital o Digital 
Cellular System) y GSM (Sistema global para los comunicaciones móviles o Global System for Mobile communications). 
La gran mayoría de nuestros teléfono móviles son de los denominados multibanda (pueden trabajar en 3 o 4 bandas, 
dependiendo de la saturación de llamadas, del país o de la zona geográfica en la que nos encontremos). 

El dispositivo tiene una autonomía de 20 días, usando pilas recargables como fuente de alimentación. Es capaz de 
registrar 12540 medidas en periodos de tiempo de entre 4 y 255 segundos. El propio software proporcionado con el 
aparato es capaz de realizar presentaciones de resultados y cálculos estadísticos, permitiendo la exportación de las 
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medidas a Excel tanto en W/cm2 como en porcentaje, comparando con los estándares de la International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP 2013). 

 
TABLA I. Las 14 bandas de frecuencias que mide el exposímetro Satimo EME Spy 140. 

 
Banda de 

RF 
Rango de Frecuencias 

(MHz) 
FM 88-108 
TV3 174-223 

TETRA 380-400 
TV4&5 470-530 

GSM TX (UL) 880-915 
GSM RX (DL) 925-960 
DCS TX (UL) 1710-1785 
DCS RX (DL) 1805-1880 

DECT 1880-1900 
UMTS TX (UL) 1920-1980 
UMTX RX (DL) 2110-2170 

WIFI 2G 2400-2500 
WII MAX 3400-3800 
WIFI 5G 5150-5850 

 

 
Queremos utilizar el exposímetro Satimo EME Spy 140 para realizar el experimento en las siguientes etapas: 
 

A. Etapa 1 

 
Durante 5 minutos el exposímetro realiza unas medidas de la intensidad de las ondas electromagnéticas incidentes de 
radiofrecuencia y microondas en todas sus bandas disponibles. Estas medidas se realizan en una posición fija y cada 5 
segundos, es decir, generamos 60 medidas en cada una de las 14 bandas. En la Figura 3 podemos ver el exposímetro en 
funcionamiento. 

Para facilitar la interpretación de los datos (recordemos que estamos diseñando un experimento para alumnos de 
los primeros cursos de universidad) hemos tomado la siguiente decisión: aunque el exposímetro mide 14 bandas 
diferentes, vamos a considerar la intensidad total, sumando las 14 bandas. Con lo cual vamos a manejar un único número 
por cada medida. Con esta convención, la intensidad de esta primera etapa es 0.0226 W/m2. El exposímetro trabaja con 
mucha mayor precisión, pero consideramos que 4 cifras decimales son suficientes para expresar los resultados en W/m2. 

 
B. Etapa 2 

 
Ahora repetimos las mismas medidas de la etapa 1; pero con nuestros cuerpos rodeando totalmente el exposímetro. 
Hacemos esto porque queremos ver la influencia que tiene nuestra presencia a la hora de medir la intensidad de las ondas 
de RF. Como no sabemos por dónde inciden las ondas, lo rodeamos por completo. Nos despojamos de todos los objetos 
metálicos: monedas, cinturones, bolígrafos y, por supuesto, de teléfonos celulares. En la Figura 4 podemos ver a dos de 
los autores del trabajo con el exposímetro entre ellos. La intensidad total medida en esta etapa es de 0.0012 W/m2. 
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F IGURA 3. Exposímetro midiendo las ondas de RF que inciden sobre él. 

 
 

 
 
FIGURA 4. Exposímetro midiendo las ondas de RF que inciden sobre él estando colocado 
entre dos de los autores del trabajo. El exposímetro no se puede ver al quedar totalmente 
emparedado. 

 
 
C. Etapa 3 

 
En esta etapa repetimos las mismas medidas de la etapa 2; pero con botellas de agua rodeando totalmente el exposímetro 
en vez de personas. Queremos ver la influencia que tiene el agua a la hora de medir la intensidad de las ondas de RF. 
Como la densidad del cuerpo humano es ligeramente superior a la del agua queremos comparar estos valores con los 
obtenidos en la etapa 2. En las Figura 5 y 6 podemos ver la colocación del exposímetro. La intensidad total medida en 
este caso es de 0.0017 W/m2. 

Estas medidas las vamos a recapitular en la Tabla II en la que también añadimos los máximos legalmente 
permitidos en zona urbana. En la segunda columna de esta tabla usamos la unidad del Sistema Internacional para la 
intensidad de una onda (W/m2). Como los números que manejamos son bastante pequeños hemos añadido una columna 
en la que expresamos la intensidad en una unidad más adecuada para que los números sean fácilmente manejados por 
los alumnos (mW/m2). Algo análogo se hace en el estudio de los circuitos eléctricos cuando la corriente es muy pequeña 
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y se mide en mA en vez de en A. 
 

 
 
FIGURA 5. Exposímetro midiendo las ondas de RF que inciden sobre él estando rodeado por 
botellas de agua. Vista cenital. 
 

 
 
FIGURA 6. Exposímetro midiendo las ondas de RF que inciden sobre él estando rodeado por 
botellas de agua. Vista frontal, se ha desplazado una de las botellas para verlo mejor. 

 
 

TABLA II. Exposición total medida en los tres casos estudiados, usando la unidad del Sistema 
Internacional y otra más conveniente. 

Disposición del exposímetro Intensidad Total 
(W/m2) 

Intensidad Total 
(mW/m2) 

Exposímetro  0.0226 22.6 
Exposímetro entre dos personas 0.00121 1.21 
Exposímetro rodeado de botellas de agua 0.00166 1.66 
Máximo Legal en zona urbana 0.1000 100 

 
IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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Una vez realizadas las medidas vamos a pasar a analizarlas. Lo primero que debemos comentar es que estamos bastante 
alejados del máximo legal, no llega ni al 25% de lo máximo permitido en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
en la que realizamos las medidas. En el apartado de Conclusiones comentaremos un poco más sobre este hecho. Estos 
resultados serían equivalentes a circular por una autovía en la que el máximo permitido fuera 120 km/h y nuestro 
automóvil la recorriera con una velocidad de unos 27 km/h. Evidentemente ningún hipotético radar de esa autopista nos 
impondría una multa por exceso de velocidad. 

Los alumnos también participan en el proceso de difundir en su entorno la información científica generada. Por 
ello es realmente importante que aprendan bien estos conceptos y estos resultados para que puedan transmitirlos a sus 
amigos, a sus familias. Eso permitirá que el conocimiento científico impregne, poco a poco, en nuestra sociedad. 

El segundo hecho destacable es que cuando el exposímetro está emparedado entre dos personas la intensidad que 
mide pasa de 22.6 a 1.21 mW/m2, es decir, la intensidad se ve reducida en un factor 18.7, siendo sólo un 5.4% del valor 
inicial. Nuestro cuerpo bloquea casi el 95% de la radiación incidente. Luego comentaremos algo más sobre este hecho. 
Si analizamos el tercer dato, podemos ver que el agua reduce la intensidad de las ondas de RF en un factor 13.6 dejando 
que sólo el 7.3% de la radiación incidente alcance el exposímetro. Podemos visualizar estos resultados en la Figura 7. 

Los valores que hemos obtenido para la atenuación producida el cuerpo humano y por el agua, 18.7 y 13.6, son 
comparables debido que el cuerpo humano es más de un 75% agua. Es lógico, además, que el factor de atenuación del 
cuerpo humano sea algo mayor, debido a su mayor densidad.  

Ahora nos queda una cuestión importante por dilucidar: si al exposímetro sólo llegan 1.21 de los 22.6 mW/m2, 
¿cuántos de ellos quedan absorbidos por el cuerpo humano? Una respuesta precipitada sería contestar 21.4 que es la 
intensidad desaparecida. Pero es una buena ocasión para que los alumnos se den cuenta de que las ondas cuando llegan 
a zona del espacio en la que hay una diferencia de densidad, una frontera entre dos medios, una parte de su intensidad se 
transmite y la otra se refleja. ¿Podemos averiguar cuánto vale cada una de estas dos contribuciones? Es decir, ¿podemos 
saber qué parte de la intensidad de una onda de RF se transmite y qué parte se refleja? 
Para poder responder a esta pregunta tenemos que usar el SAR (Specific Absorption Rate o Tasa de absorción específica) 
correspondiente. Las ondas de RF son capaces de penetrar en los tejidos orgánicos y les comunican energía debido a las 
oscilaciones de los átomos que los componen. La profundidad a la que penetran las ondas de RF depende de la frecuencia 
de la onda y es mayor para frecuencias menores. Esta cantidad de energía absorbida por unidad de masa y de tiempo se 
denomina SAR y se mide en W/kg. Podemos encontrar bastante información sobre el SAR (Joseph et al. 2010; Joseph 
et al. 2012; Panagopoulos et al. 2013) y hacer que los alumnos se familiaricen con este nuevo concepto que les será tan 
útil cuando se traten temas de teléfonos móviles y de ondas de RF. Es adecuado utilizar un valor estándar de 11.5 μW/kg 
para el SAR de un adulto, que está muy por debajo del que se necesitaría para producir efectos adversos a la salud, 
fundamentalmente de origen térmico, el cual debería ser por lo menos de 4 W/kg. 

Ahora hay que ponerse manos a la obra y hacer cálculos. Supondremos la radiación es isótropa y por ello 
consideramos que alrededor del exposímetro tenemos un cilindro de radio 25 cm y una altura de 20 cm (ligeramente 
superior a la altura del exposímetro). Ese cilindro es el que corresponde a la materia que las dos personas, entre las cuales 
está el exposímetro, aportan como apantallamiento de la radiación. El volumen de este cilindro es de 0.039 m3, tiene una 
superficie lateral de 0.31 m2 y una masa de 41 kg. Si multiplicamos la masa por el SAR obtendremos la potencia absorbida 
por ese cilindro, el resultado es 470 μW. Si ahora dividimos por la superficie lateral del cilindro obtenemos la, intensidad 
que es absorbida por este cilindro, 1.5 mW/m2. 

La intensidad incidente es la del primer experimento, 22.6 mW/m2, la que absorbe el cilindro es 1.5 mW/m2 y el 
exposímetro detecta 1.21 mW/m2 al exposímetro. Mediante la ley de conservación de la energía podemos obtener la 
intensidad reflejada por el cuerpo humano, es decir, la diferencia entre 22.6, 1.5 y 1.21; el resultado es 19.9 mW/m2. Por 
tanto un 88% de la intensidad incidente es reflejado y un 12 % es transmitido. De ese 12% que se transmite, llega un 
44% al exposímetro, redondeando, un 5% de la intensidad total de la onda es medida por el detector. Sólo el 7% de la 
intensidad a la que estamos expuestos es absorbida por nuestro cuerpo. Estos resultados lo podemos visualizar en la 
Figura 8, mostrando los porcentajes aquí comentados. 
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FIGURA 7. Las tres exposiciones medidas comparadas con el máximo legal permitido. La primera corresponde 
al exposímetro aislado, la segunda es cuando se encuentra entre dos personas y la tercera cuando está rodeado 
por agua. 

 
Para el agua los resultados son semejantes, un 87% de reflexión, un 13% de transmisión, alcanza el exposímetro el 7% 
del total y un 6% del total es absorbido por el agua. 
 
 
V. CONCLUSIONES 
 
Hemos diseñado una práctica para estudiantes universitarios de los primeros cursos con la intención de comprobar si las 
ondas electromagnéticas son absorbidas por el cuerpo humano. Nos hemos concentrado en las ondas de RF debido a la 
proliferación de los teléfonos móviles y de las comunicaciones inalámbricas, presentes en numerosas actividades de 
nuestra vida cotidiana. 

Una vez realizadas las medidas y analizados los resultados, obtenemos que el 7% de la radiación incidente es 
absorbida por nuestro cuerpo y sólo el 5% alcanza el exposímetro cuando éste se encuentra entre dos personas. Estos 
valores son del 6% y el 7%, respectivamente, cuando el exposímetro está rodeado por botellas de agua mineral. Usando 
los conceptos de exposición y dosis, si la exposición a las ondas de RF tiene un valor normalizado a 100, la dosis recibida 
es de 7. Absorbemos, pues, una pequeña parte de las ondas de RF a las que estamos expuestos, siendo la mayor parte de 
ellas reflejadas por nuestro cuerpo. 

Este hecho es importante, pues nos indica la influencia considerable del cuerpo humano (o del agua, o de cualquier 
otro medio) en la transmisión de una onda. Si el exposímetro fuera un teléfono móvil a él sólo llegaría el 5 o el 7% de 
las ondas de RF circundantes, por lo que su cobertura telefónica podría quedar comprometida. Así pues, ni el cuerpo 
humano ni el agua son “transparentes” a las ondas de RF, en nosotros se refleja un porcentaje elevado de ellas, una 
pequeña parte es absorbida y otra pequeña parte nos atraviesa. Sabemos que para la luz visible nuestro cuerpo no es 
transparente, la bloqueamos por completo, una parte la absorbemos y otra la reflejamos. Lo mismo pasa con los 
infrarrojos (IR), los bloqueamos, no podemos usar el mando a distancia de un televisor si hay una persona entre el emisor 
de los IR (el mando) y el receptor de IR del televisor. 
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F IGURA 8. Porcentajes de la intensidad de las ondas de RF reflejada (88%) y transmitida (12%). Parte de la onda 
transmitida es absorbida por el cuerpo (7%) y otra parte llega al exposímetro y es medida (5%).  
 
 

Por otro lado queremos comentar que la legislación autonómica de Castilla-La Mancha, plasmada en la ley 8/2001 (véase 
http://www.uclm.es/profesorado/alnajera/CEP-CEP-CER/docs/Ley8-2001_CLMb.pdf) del 28-6-2001 para a Ordenación 
de las instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La Mancha es una de las más restrictivas del mundo con un límite 
de 100 mW/m2 que es el valor más pequeño de los de nuestro entorno, en un factor 20. Además fija ese valor para todas 
las frecuencias en vez de especificar un valor para cada banda de frecuencias. Aun así hemos usado este valor en la Tabla 
2 y Figura 7 para comparar nuestras medidas con las máximas legales. 

Recordemos que, por simplificar, sólo hemos decidido trabajar con la intensidad total de las 14 bandas que mide 
nuestro exposímetro, sin distinguir qué tipo de frecuencia es la que es más absorbida y cual menos. Esto lo dejamos para 
un posterior estudio, más detallado. 
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The Amazon, one of the finest natural laboratories is seldom used by Mathematics and 
Chemistry teachers in elementary and high school. To take the students into direct contact 
with the forest, shortens the distance between the theoretical and practical knowledge and 
enables the affective and cognitive development of the learner. During the subject: 
Fundamentals of science education in Masters’ in Science Education, we had the 
opportunity to reflect and develop practical mathematics and chemistry teaching that could 
be performed at Forest Science of National Institute for Amazonian Research. The 
proposal was only made possible because of our training in these two areas. From the 
practice class held at the Forest Science resulted in three proposed activities for teaching 
practices, two focused on mathematics teaching and one on chemistry teaching. From the 
work we expanded our perspective with regard to the possibilities of teaching concepts of 
Mathematics and Chemistry. Considering the structure and environments available in 
Forest Science, particularly the environments visited. We conclude that this is a non-
formal environment conducive to conducting practices to enrich the Mathematics and 
Chemistry teachers’ educational activities. 
 
A Amazônia, um dos mais sofisticados laboratórios naturais é pouco usado pelos 
professores de Matemática e Química nas primeiras séries do ensino fundamental e médio. 
Levar os estudantes a um contato direto com a floresta, encurta a distância entre o 
conhecimento teórico e prático e possibilita o desenvolvimento afetivo e cognitivo de 
quem aprende. Durante a disciplina de Fundamentos da Educação em Ciências no curso de 
Mestrado em Educação em Ciências, tivemos a oportunidade de refletir e desenvolver 
práticas de ensino de Matemática e Química que poderiam serem trabalhadas no Bosque da 
Ciência do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A proposta só foi possível devido 
a nossa formação nestas duas áreas. Da aula prática realizada no Bosque da Ciência 
resultaram três propostas de atividades práticas de ensino, sendo duas voltadas para o 
ensino da Matemática e uma voltada para o ensino da Química. A partir do trabalho 
realizado ampliamos nossos olhares no que se refere às possibilidades de ensinar conceitos 
da Matemática e Química. Considerando a estrutura e os ambientes disponíveis no Bosque 
da Ciência, em particular nos ambientes visitados, concluímos que este é um ambiente não 
formal favorável à realização de práticas que visem enriquecer as atividades pedagógicas 
dos professores de Matemática e Química. 
 

 
I. INTRODUÇÃO 
 
A sociedade contemporânea, por seus avanços nas tecnologias de informação e comunicação, exige cada vez mais dos 
cidadãos. A escola então tem aí seu grande desafio, garantir uma formação mais ampla ao indivíduo, não apenas no que 
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diz respeito à aquisição de conhecimentos, mas também no desenvolvimento da capacidade crítica, entendida aqui 
como a capacidade de tomar decisões conscientemente, preparando-o para satisfazer às exigências sociais. 
Diante dessa constatação a escola precisará repensar o ensino que vem oferecendo, pois mesmo sendo um espaço 
próprio, para a educação tratar conhecimentos científicos, ela não pode mais ater-se somente a esse espaço, faz-se 
necessário lançar mão de outros ambientes que possam favorecer uma aprendizagem mais significativa e instigante aos 
estudantes (Marques apud Cascais & Fachín-Terán, 2013). 

É fato que a formação integral do educando, nos moldes como a maioria dos ambientes de ensino formal vem 
tentando promovê-la, por meio de aulas vinculadas a aprendizagens mecânicas e decorativas, não produzirá o efeito 
esperado. O professor necessitará ter criatividade e principalmente vontade de inovar para que esse objetivo seja 
alcançado. 

Os Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental e Médio (Brasil, 1998 e 2002) enfatizam que é importante o 
uso de estratégias diversificadas para o ensino dos diferentes conteúdos, inclusive com a observação de fenômenos e 
imagens reais para reduzir a necessidade de abstrações no ensino e na aprendizagem. 

Considerando então, a necessidade de uma aprendizagem que tenha significado para o aprendiz, cujos resultados 
acreditamos ir de encontro ao objetivo mencionado anteriormente, vemos a prática de aulas em ambientes educativos 
não formais (Jacobucci, 2008), como uma estratégia de ensino capaz de promover esse tipo de aprendizagem, além do 
que “esses espaços oferecem a oportunidade de suprir, ao menos em parte, algumas das carências da escola como a 
falta de laboratórios, recursos audiovisuais, entre outros, conhecidos por estimular o aprendizado” (Vieira et al., 2005). 

Por se tratar de espaços diferentes da escola, esses espaços proporcionam motivação e interesse por parte dos 
sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem, a saber, professores e alunos. 

Os primeiros veem nesses espaços oportunidades de dinamizar suas aulas estimulando os estudantes para novas 
aprendizagens, enquanto que para os segundos é uma oportunidade de aprender coisas novas (ou as mesmas coisas 
de maneira nova) em um lugar diferente da escola (Vieira apud Rocha & Fachín-Terán, 2010, p. 44). 

Por entendermos que somente o ambiente da sala de aula e a forma de ensino empregada por muitos professores 
- reduzida em grande parte, ao ensino tradicional desvinculado da realidade do aluno – não é suficiente para que os 
alunos de fato aprendam, concordamos com Rocha & Fachín-Terán (2010, p.54) que sugerem: 

Uma parceria entre a escola e esses espaços não formais, podem representar uma importante oportunidade para 
observação e problematização dos fenômenos de maneira menos abstrata, dando oportunidade aos estudantes de 
construírem conhecimentos científicos que ajudem na tomada de decisões no momento oportuno. 

Acreditamos que este é o principal objetivo da educação, pois quando os alunos realmente compreendem o que é 
ensinado, num sentido mais amplo, isto é, não dominam apenas as teorias e conceitos científicos, mas também 
entendem sua utilidade e sabem aplicá-los em situações práticas do cotidiano, podemos dizer, que verdadeiramente 
atingiram autonomia a partir do desenvolvimento de capacidades e habilidades, as quais os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) tanto do Ensino Fundamental, quanto do Ensino Médio enfatizam veementemente como 
fundamentais para formação cidadã. 

Diante da constatação acerca da contribuição dos espaços não formais à prática educativa, neste trabalho 
apresentamos algumas propostas de atividades para o ensino de Matemática no Ensino Fundamental e de Química no 
Ensino Médio que podem ser desenvolvidas no espaço educativo não formal chamado de "Bosque da Ciência", um 
entre vários outros localizados na cidade de Manaus/AM. 
 
 
II. BOSQUE DA CIÊNCIA DO INPA 
 
Está localizada na Zona Leste da cidade de Manaus. Possui uma área de aproximadamente 13 hectares. Inaugurado em 
1995, foi criado para fomentar e promover o desenvolvimento do programa de Difusão Científica e de Educação 
Ambiental do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), e ao mesmo tempo preservar a biodiversidade da 
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área. Este local oferece à população uma opção de lazer com caráter sócio-científico e cultural, levando os visitantes a 
se interessar pelo meio ambiente, além de oferecer atrativos turísticos e entretenimento (Rocha & Fachín-Terán, 2010). 
 
 

III. AMBIENTES DENTRO DO BOSQUE DA CIÊNCIA E POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE 
MATEMÁTICA 
 
A nossa proposta parte de uma experiência de aula prática durante a disciplina de Fundamentos da Educação em 
Ciências junto aos alunos do Mestrado em Educação em Ciências na Amazônia. Durante nossa permanência no local 
foi possível visitar todos os ambientes do bosque guiados pelo professor da disciplina onde durante nossas observações 
pensamos em possibilidades de trabalharmos temas/conteúdos da Matemática e da Química, considerando este espaço 
importante para o ensino aprendizagem. 

Apresentaremos a seguir alguns ambientes do Bosque da Ciência que podem ajudar aos alunos no processo de 
formação de conceitos científicos das disciplinas mencionadas anteriormente, através de uma aprendizagem 
significativa, haja vista que possibilitariam relacionar os conceitos apreendidos com a realidade na qual estão inseridos 
– uma articulação da teoria com a prática – pois em aulas de campo vários sentidos são aguçados – visão, audição, tato 
– e isso colabora para a fixação dos conteúdos, são experiências que fazem com que os conhecimentos adquiridos 
permaneçam na memória dos alunos, já que a aprendizagem se dá pela vivência, o que permite atuarem como seres 
participantes na construção de seus próprios conhecimentos. 
 
 
A. CASA DA CIÊNCIA 

 
É um centro de exposição sobre as atividades de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, 
possui um salão permanente onde são apresentadas exposições sobre a diversidade amazônica na forma de banners, 
fotos, animais empalhados, apresentação de vídeos, exposição da fauna aquática em aquários, exposição de aranhas, 
sementes, entre outras atrações (Figura 1). 
Proposta de Atividade: Trabalhar conceitos da Geometria Plana (Largura e altura) e Unidades de Medidas 
Nível de Ensino/Ano: Ensino Fundamental – 6o Ano 
Descrição da Atividade: 

Na Casa da Ciência há um quadro em que fica exposta a maior folha de dicotiledônea registrada para a 
Amazônia Brasileira pertencente ao gênero Coccoloba (Polygonaceae) (Figura 2). Inicialmente o professor deverá 
solicitar aos alunos que leiam com atenção as informações sobre a mesma e as anotem em seus cadernos. Em seguida 
poderá ser solicitado que os estudantes formem duplas e com auxílio de uma trena, meçam a altura e a largura da folha 
procedendo às anotações das dimensões obtidas. Pode-se aproveitar este momento para introduzir os conceitos de 
figuras planas – figuras que têm duas dimensões – e comentar quais as unidades de comprimento que se utilizam para 
representá-las. Ressalta-se que antes de introduzir os conceitos, é importante indagar aos alunos o que sabem sobre 
figuras planas e unidades de medidas, isto permitirá que se tenha um ponto de partida, pois saber que conhecimentos 
prévios possuem os alunos sobre o que se pretende ensinar garante uma visão mais ampla a cerca de como proceder 
para se alcançar o objetivo educacional proposto e assim possibilitar que os alunos compreendam os conceitos da 
geometria plana e das unidades de medidas. 

Feito isso, o professor solicitará aos alunos que retomem suas anotações e digam quais as medidas, em 
centímetros, encontradas. Posteriormente ele próprio fará as medições, confirmando ou não as respostas obtidas pelos 
alunos. 

O próximo passo será solicitar que os alunos transformem as medidas das dimensões altura e comprimento que 
estão em centímetros, para a unidade padrão: o metro. 
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Finalizadas as atividades, os alunos mostrarão ao professor suas respostas e lhes dirão como as obtiveram, e que tipo de 
raciocínio usaram para realizar as devidas transformações. 

Como atividade adicional, aqui se pode trabalhar também os múltiplos e submúltiplos do metro. 
 

 
FIGURA 1. Interior da casa da ciência 

Fonte: Fachín-Terán, 2013. 

 
 
B. ILHA DA TANIMBUCA 

 
A "Ilha da Tanimbuca" é um espaço cercado por um canal de água artificial onde vivem várias espécies de quelônios 
aquáticos amazônicos e pequenos peixes. Recebeu esse nome em homenagem a árvore centenária que existe no centro 
da ilha e que é conhecida como “Tanimbuca” (Buchenavea huberi Ducke). Essa árvore mede cerca de 25 m de altura e, 
apesar de seu caule estar oco em grande parte, calcula-se que suporte um peso de cerca de 30 toneladas (Figura 3). A 
“Tanimbuca” é comum em toda a Região Amazônica e sua madeira é bastante utilizada, principalmente na construção 
civil e na construção de móveis (Rocha & Fachín-Terán, 2010). 

A Ilha da Tanimbuca é um local aprazível onde existem também outras plantas como as orquídeas e bromélias e 
há bancos de madeira cobertos por “chapéus de palha” onde o visitante pode sentar-se para descansar e apreciar o 
bonito cenário. Há ainda na ilha uma maloca indígena, onde se vendem produtos artesanais. 

 
 

B. ILHA DA TANIMBUCA 
 
A "Ilha da Tanimbuca" é um espaço cercado por um canal de água artificial onde vivem várias espécies de quelônios 
aquáticos amazônicos e pequenos peixes. Recebeu esse nome em homenagem a árvore centenária que existe no centro 
da ilha e que é conhecida como “Tanimbuca” (Buchenavea huberi Ducke). Essa árvore mede cerca de 25 m de altura e, 
apesar de seu caule estar oco em grande parte, calcula-se que suporte um peso de cerca de 30 toneladas (Figura 3). A 
“Tanimbuca” é comum em toda a Região Amazônica e sua madeira é bastante utilizada, principalmente na construção 
civil e na construção de móveis (Rocha & Fachín-Terán, 2010). 
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FIGURA 2. Folha da Coccoloba 
Fonte: Fachín-Terán, 2013. 

 
 
A Ilha da Tanimbuca é um local aprazível onde existem também outras plantas como as orquídeas e bromélias e há 
bancos de madeira cobertos por “chapéus de palha” onde o visitante pode sentar-se para descansar e apreciar o bonito 
cenário. Há ainda na ilha uma maloca indígena, onde se vendem produtos artesanais. 

 

 
 

FIGURA 3. Arvore da Tanimbuca (Buchenavea huberi) 
Fonte: Fachín-Terán, 2013. 

  
 
Proposta de Atividade: Trabalhar conceitos de medidas de raio e comprimento da circunferência 
Nível de Ensino/Ano: Ensino Fundamental – 8o Ano 
Descrição da Atividade: 
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Este ambiente apresenta diversidade de árvores, entre eles a árvore da "Tanimbuca". Aproveitando essa diversidade, o 
professor poderá iniciar a atividade solicitando que os alunos com auxílio de uma fita métrica meçam o tronco de 
árvores de diferentes larguras: grossos, finos, médios e façam anotações em seus cadernos das medidas aferidas. De 
posse dessas informações o professor poderá iniciar um diálogo com os alunos, perguntando a eles qual a forma 
geométrica do tronco de uma determinada árvore e em seguida prosseguirá indagando se é possível que de posse da 
medida do comprimento da circunferência do tronco da árvore encontremos a medida do raio. O professor deverá 
perguntar o que os alunos entendem por raio da circunferência e solicitar que eles deem exemplos a partir de objetos 
presentes no cotidiano. 

Feito isso o professor solicitará que cada aluno calcule o raio da circunferência utilizando a seguinte equação:    
C = 2πr, onde C é o comprimento da circunferência, r o raio e π é uma letra grega que vale aproximadamente 3,14. 

Após essa prática os alunos deverão ser induzidos a questionar o porquê do π nesta equação, então neste 
momento o professor aproveitará para explicar que esta letra sempre aparecerá na equação independente do tamanho da 
circunferência. A seguir deverá fazer a prova desta afirmação, solicitando que os alunos dividam os diferentes 
comprimentos de circunferência que obtiveram, pelos seus respectivos diâmetros (que é o dobro da medida do raio 
encontrado), então os alunos poderão observar que o resultado dessa divisão será sempre aproximadamente 3,14. 

Para consolidar a aprendizagem o professor poderá solicitar que os seus alunos descrevam, sob a forma de 
relatório, que conceitos aprenderam com essa atividade prática e quais as dificuldades encontradas. De posse dessas 
informações o professor fará uma avaliação de sua prática pedagógica o que lhe permitirá ter uma visão mais ampla de 
seus efeitos no processo de ensino aprendizagem dos conceitos matemáticos envolvidos, podendo assim, caso seja 
necessário, retomar em sala de aula uma nova discussão para que sejam esclarecidas as eventuais dúvidas que os alunos 
possam ter. 
 
 
IV. AMBIENTES DENTRO DO BOSQUE DA CIÊNCIA E POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE 
QUÍMICA 
 
A. RECANTO DOS INAJÁS 

 
Local aprazível para descanso com pequeno lago artificial, onde existem peixes, quelônios e plantas aquáticas. Neste 
local também vive o "peixe elétrico" (Electrophorus electricus, Gymnotidae), conhecido popularmente como 
"poraquê". 
 

 
 

FIGURA 4. "peixe elétrico" (Electrophorus electricus, Gymnotidae) 
Fonte: Raine de Jesus, 2013 
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Proposta de Atividade: Trabalhar com a qualidade da água, suas propriedades físicas e químicas. 
Nível de Ensino/Ano: Ensino Fundamental - 9o ano. 
Material necessário para o desenvolvimento da atividade: Garrafa PET de 250 mL, Termômetro em graus Celsius, 
Fitas de papel tornassol para verificação de pH, Caderneta para anotações, Copo de vidro transparente, Barbante, Lápis, 
Borracha, Caneta. 
1ª Atividade: Recanto dos Inajás 
Descrição da Atividade:  

O professor deverá iniciar esta atividade junto ao "recanto dos Inajás", primeiramente separando aleatoriamente 
os alunos em pequenos grupos e em seguida pedindo a eles que observem os "poraquês", e registrem suas observações 
e curiosidades sobre esta espécie de peixe. Em seguida faz um breve relato sobre o "poraquê" e seu habitat, 
respondendo possíveis perguntas que possam surgir por parte dos alunos, e lança um desafio (desafio do saber), 
formulando as seguintes perguntas que deverão ser respondidas pelo grupo em sala de aula após pesquisa: O "poraquê" 
precisa de água com propriedades químicas especiais para viver? Quais são estas propriedades? O que podemos 
concluir sobre a presença ou não de oxigênio na água deste tanque? 

Após lançado o desafio, o professor deve sugerir aos alunos que coletem amostras da água do tanque onde vivem 
os poraquês e armazenem estas amostras em uma garrafa PET. Em seguida, pedirá que, usando o termômetro com 
escala em graus Celsius, os alunos façam a aferição da temperatura da água coletada e anotem em suas cadernetas. 
Feito isso, usando papel indicador de pH o professor pedirá aos alunos que meçam o pH da água coletada e que seu 
resultado seja também anotado em suas cadernetas. 

Na sequência da atividade, o professor deverá pedir que cada grupo transfira a água coletada, da garrafa PET 
para os seus respectivos copos de vidro transparente e que cada grupo observe o seu aspecto visual registrando suas 
observações em suas cadernetas de anotações. 
 
B. Lago Amazônico 

 
Grande lago artificial (Figura 5) habitado por varias espécies de tartarugas (Podocnemis expansa, P. unifilis, P. 
sextuberculata, P. erytrocephala), peixes e várias espécies de plantas aquáticas. 
2ª Atividade: Água do Lago Amazônico 
Descrição da atividade: 

O professor nesta atividade deverá seguir o mesmo roteiro da atividade anterior. Considerando os mesmos 
grupos e realizando os mesmos ensaios realizados no Recanto dos Inajás (temperatura da água do lago, pH e aspecto 
visual) com a água do Lago Amazônico onde vivem as tartarugas. Nesse ambiente o professor deverá fazer um breve 
relato sobre o habitat dos quelônios, descrever as características externas destes animais lançando o “desafio da 
sabedoria”, formulando as seguintes perguntas que deverão ser respondidas pelo grupo em sala de aula após pesquisa:  

 A tartaruga precisa de água com propriedades químicas especiais para viver? 

 Por que a água do tanque das tartarugas possui um aspecto esverdeado e a do recanto dos Inajás não? 

 O que podemos concluir sobre a presença ou não de oxigênio na água deste lago? 
Após lançado o desafio, o professor deverá sugerir aos alunos que coletem amostras da água do Lago Amazônico 

e armazenem estas amostras em uma garrafa PET, pedindo em seguida, que cada grupo, usando o termômetro com 
escala em graus Celsius faça a aferição da temperatura da água coletada e anote a leitura feita em suas cadernetas. Feito 
isso, usando papel indicador de pH o professor pedirá aos alunos que meçam o pH da água coletada e anotem o 
resultado em suas cadernetas. 

Dando prosseguimento a atividade, o professor deverá pedir que cada grupo transfira a água coletada, da garrafa 
PET para os seus respectivos copos de vidro transparente e que cada um observe o seu aspecto visual registrando as 
observações em suas cadernetas de anotações. 



  Mota, D. M. et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12002 (2014)  

 

12002-8 

 
 

FIGURA 5. Lago Amazônico 
Fonte: Raine de Jesus, 2013 

 
C. CANAL DA ILHA DA TANIMBUCA 

 
3ª Atividade: Água do canal da Ilha da Tanimbuca 
Descrição da atividade: 

Seguindo o mesmo roteiro das atividades anteriores, o professor nesta atividade, considerando os mesmos grupos 
solicitará que os alunos realizem os mesmos ensaios (temperatura da água do lago, pH e aspecto visual) realizados no 
Recanto dos Inajás onde vivem os "poraquês" e no “Lago Amazônico” onde vivem as tartarugas. Neste ambiente o 
professor deverá fazer um breve histórico da árvore “Tanimbuca”, para que os alunos entendam o porquê deste local 
receber este nome, enfatizando a idade aproximada da árvore. Em seguida, faz um breve apanhado sobre, as 
características químicas da água do canal que circunda a ilha da Tanimbuca onde habitam os quelônios. Feito isso, o 
professor deve lançar o “desafio do saber”, formulando perguntas sobre a água que deverão ser respondidas pelo 
grupo após pesquisa e em sala de aula: 

 Vocês acham que a água do canal da ilha Tanimbuca tem as mesmas propriedades químicas das águas do 
Recanto dos Inajás e do lago amazônico? 

 Por que a água do tanque das tartarugas possui um aspecto esverdeado? 

 Por que a água do Recanto dos Inajás possui um aspecto cristalino? 

 Por que a água do canal da ilha da Tanimbuca possui um aspecto escuro? 
Após lançado o desafio, o professor deve sugerir que cada grupo colete uma amostra da água do Canal da ilha da 

Tanimbuca (Figura 6) e armazenem estas amostras em suas garrafas PET. Em seguida, pedirá que usando o 
termômetro com escala em graus Celsius os alunos façam a aferição da temperatura da água coletada e anotem a leitura 
feita em suas cadernetas. Feito isso, usando papel indicador de pH o professor solicitará aos alunos que façam a leitura 
do pH da água coletada e que seus valores sejam também registrados em suas cadernetas. 

Na sequência da atividade, o professor deverá pedir que cada grupo transfira a água coletada, das garrafas PET 
para os seus respectivos copos de vidro transparente e que cada grupo observe o seu aspecto visual registrando suas 
observações em suas cadernetas de anotações. 

Após estas atividades e já em sala de aula os alunos farão uma pesquisa na biblioteca sobre os fenômenos 
observados nesta atividade e farão em classe uma mesa redonda onde serão apresentados cartazes e painéis com as 
fotografias retiradas nos diferentes ambientes estudados durante a atividade, além de realizarem um debate abordando 
todos os eventos desenvolvidos. Em seguida os cartazes e os painéis deverão ser expostos em uma área da escola que 
seja acessada por todos os alunos, professores e funcionários, divulgando assim o saber científico adquirido. 
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FIGURA 6. Canal da Ilha da Tanimbuca 
Fonte: Fachín-Terán, 2013. 

 

 
RESULTADOS 
 
Da aula prática realizada no Bosque da Ciência resultaram três propostas de atividades práticas de ensino, sendo duas 
voltadas para o ensino da Matemática e uma voltada para o ensino da Química. 

As atividades práticas, propostas para o ensino de Matemática, tem como objetivo induzir os alunos não apenas a 
trabalhar com números efetuando cálculos, mas também refletir sobre os resultados obtidos e a partir deles desenvolver 
sua consciência crítica, argumentação e questionamento. As atividades 1 e 2, que consistem em trabalhar conceitos da 
Geometria Plana (Largura e altura) e Unidades de Medidas e trabalhar conceitos de Medidas de Raio e Comprimento 
da Circunferência, respectivamente, possibilitam que os alunos observem as formas geométricas presentes na natureza, 
explorando-as, assimilando novos conceitos, ampliando a visão restrita que possuem em relação à Matemática: uma 
ciência fechada em si mesma e sem aplicabilidade. Quanto aos professores de Matemática, os resultados dessas 
atividades proporcionam uma gama de conhecimentos sobre práticas interdisciplinares, pois neste caso observou-se 
que as disciplinas de Ciências e Matemática interagem constantemente contribuindo para um fim último: a formação 
integral do educando em oposição ao saber fragmentado. 

Quanto à atividade prática proposta para o ensino de Química, ela tem como proposta aguçar a curiosidade dos 
alunos para o pensar sobre as diferenças relacionadas às propriedades físico-químicas, como temperatura, pH, cor e 
oxigenação do Recanto dos Inajás, o Lago Amazônico e o Canal da Ilha Tanimbuca, dando atenção especial ao 
parâmetro Químico relacionado ao pH da água, e a presença de oxigênio no meio aquático, informando aos alunos a 
importância do pH para o estudo da Química e o que representa a presença do oxigênio dissolvido na água para a 
manutenção da vida das espécies aquáticas. Deverá também o professor, por em evidência as diferenças com respeito 
às características físico-químicas da água desses ambientes. Os alunos deverão ser instigados a analisar as diferenças 
existentes entre as amostras de água coletadas nas três estações com amostras de águas obtidas em outros locais e 
assim fazer uma relação entre os resultados dos pH obtidos, além do que poderão ser inquiridos à discussão sobre a 
importância da luz solar nos processos fotoquímicos que por ventura ocorram nestes corpos d’água e se este fenômeno 
contribui ou não para a variação do pH e a coloração da água.  

Todos esses questionamentos, sugerem induzir os alunos à compreensão e a construção cognitiva de seus 
próprios conceitos a respeito do pH e a sua importância para a preservação da vida, desfazendo assim o paradigma de 
que estudar o pH é difícil. 

O professor de Química poderá demonstrar aos alunos a importância desta aula, também no quesito da 
interdisciplinaridade a partir do que, este estudo, envolve além da Química, fenômenos da Física, Biologia, Matemática 
e demais disciplinas que poderão interagir formando uma grande cadeia para a produção do conhecimento científico. 
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A culminância destas atividades deverá acontecer com uma exposição de cartazes ilustrados com fotografias 
retiradas durante a aula, expostos em painéis no pátio da Escola, momento este, em que os alunos serão os mediadores 
entre o conhecimento adquirido e a Escola como um todo. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
A partir do trabalho realizado ampliamos nossos olhares no que se refere às possibilidades de ensinar os conceitos 
científicos da Matemática e da Química. O impacto muitas vezes sentido pelos professores das ciências exatas ao sair 
da zona de conforto, isto é, do ensino desenvolvido na sala de aula - baseado em grande parte exclusivamente na 
utilização do livro didático, quando há - foi também por nós sentido, porém o contato com o novo permitiu ver a 
Matemática e a Química na natureza e os resultados obtidos a partir desta observação proporcionou desenvolvermos 
situações práticas de ensino. Acreditamos que o ensino a partir da realidade concreta do espaço não formal visitado 
favorece a aprendizagem significativa, pois entendemos que ao observar, ver e tocar,- atividades tão corriqueiras no dia 
a dia de qualquer pessoa-, quando direcionadas na prática educativa e tendo objetivo bem definido, apresenta-se como 
uma estratégia em potencial para a construção de novos conhecimentos pelos alunos. 

Portanto, considerando a estrutura e os ambientes disponíveis no Bosque da Ciência, em particular nos ambientes 
visitados, afirmamos que este é um ambiente não formal favorável a realização de práticas que visem enriquecer as 
atividades pedagógicas dos professores de Matemática e Química, diversificando sua forma de atuar no processo de 
ensino aprendizagem e, além disso, despertam interesse e motivação dos alunos para aprender. 
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Mathematics is an important component in the construction of citizenship in that society 
uses, increasingly, of scientific and technological resources, which citizens should 
assimilate. As a science, must be available to everyone, and democratization of its teaching 
should be a primary goal of teaching. In mathematics education, we highlight two basic 
aspects: one is to relate observations with real-world representations (diagrams, tables and 
figures), another is to relate these representations to mathematical principles and concepts. 
When we emphasize the importance of problem solving in mathematics learning, does not 
mean that students should develop solutions or strategies unique patterns, but that 
mathematical knowledge is used as a tool in the construction of the solution proposed. This 
proposal for teaching mathematics through problem solving was applied to basic education 
students participating in the project club Sciences, Federal University of Western Pará 
(CCIUFOPA) are four classes, two elementary schools and two high school project aims to 
contribute to improving the quality of teaching Science and Mathematics in the region 
through actions aimed at undergraduate research students of basic education. The activities 
are implemented logic challenges removed the magazine cocktail No. 296 (Brain 
Challenge). Were proposed activity Jigsaw Cuca. Currently teaching mathematics is to 
engage the student in a straightforward manner as an agent of the formation process, 
studying math activity is broad significance when education is viewed based on the active 
participation of the students direct and objective in developing the knowledge that if you 
want he learns. There is no doubt that the supply of these resources is very large and that 
too, from the concrete to the abstract, the students prefer a conventional classroom. 
 
A matemática é componente importante na construção da cidadania, na medida em que a 
sociedade se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, 
dos quais os cidadãos devem se apropriar. Como ciência, precisa estar ao alcance de todos 
e a democratização do seu ensino deve ser meta prioritária do trabalho docente. No ensino 
da matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um consiste em relacionar observações 
do mundo real com representações (esquemas, tabelas e figuras); outro consiste em 
relacionar essas representações com princípios e conceitos matemáticos. Quando 
enfatizamos a importância da solução de problemas na aprendizagem matemática, não 
significa dizer que os alunos devem desenvolver soluções-padrões ou estratégias únicas, 
mas que o conhecimento matemático, seja usado como instrumento na construção da 
solução do problema proposto. Essa proposta de ensino de matemática através da solução 
de problemas foi aplicada em alunos da Educação Básica que participam do projeto Clube 
de Ciências da Universidade Federal do Oeste do Pará (CCIUFOPA) são quatro turmas, 
duas de ensino fundamental e duas de ensino médio o projeto pretende contribuir para a 
melhoria da qualidade do Ensino de Ciências e Matemática nessa região por meio de ações 
voltadas para a iniciação científica de estudantes da educação básica. As atividades 
aplicadas são desafios de lógica retirados da revista coquetel número 296 (Desafio 
Cérebro). Foi proposta a atividade Quebra-Cuca. Ensinar matemática atualmente é 
envolver o aluno de maneira direta e objetiva como agente de seu processo de formação, 
estudar matemática é atividade de ampla significação, quando o ensino é encarado com 
base na participação ativa direta e objetiva dos alunos na elaboração do conhecimento que 
se deseja que ele aprenda. Não há dúvida que a oferta desses recursos é muito grande e que 
também, partindo do concreto para o abstrato, os alunos os preferem a uma aula 
convencional.
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I. INTRODUÇÃO 
 
Hoje sabemos que a aprendizagem não ocorre apenas quando se apresenta um conteúdo de forma organizada, nem 
mesmo quando os alunos repetem os modelos estudados. Ela somente se completa pela reflexão do aluno nas diversas 
possibilidades que envolvem uma mesma situação problema. Aprender com compreensão é mais do que dar resposta a 
um determinado desafio semelhante a outros já vistos; é poder construir o maior número possível de relações entre os 
mais diferentes significados da situação investigada; é predispor-se a enfrentar situações novas, estabelecendo 
conexões entre o novo e o conhecido; e, mais ainda, é saber criar e transformar o que já se conhece. Só assim podemos 
garantir que houve aprendizagem, que esse aluno de fato é portador do conhecimento que ele controla com a necessária 
autonomia. 

Nesta perspectiva, precisamos dar um real significado ao ato de aprender, aquele no qual o aluno é desafiado a 
refletir sobre o tema ou conceito tratado e isso só é possível quando ele é estimulado a analisar, argumentar, 
generalizar, comparar e construir. Para que ocorram todas essas mudanças que são necessárias no processo de ensino-
aprendizagem é preciso que os professores estejam dispostos a desenvolver habilidades em seus alunos, como o de 
resolver problemas de modo a promover o aprender com compreensão dos objetivos que seus alunos precisam atender 
no processo complexo e dinâmico do trabalho de sala de aula. 

Todos conhecem o velho medo da matemática, ele pode até ter diminuído, pois com o mundo em mudança a 
tendência é que o ensino evolua junto. A matemática ensinada hoje é a disciplina que apresenta o mais baixo 
desempenho dos alunos e é, ainda, a que mais reprova. Então nos perguntamos: Onde estão as falhas? – Vou citar 
alguns motivos que podem ser vistos como as principais causas do fracasso do ensino tradicional: 

Desconsidera-se o desenvolvimento cognitivo do aluno; 
Os conteúdos são mal distribuídos; 
Há conteúdos que além de não desenvolverem o raciocínio, não têm aplicação prática; 
O enfoque do ensino tradicional é voltado para o treino de cálculos mecânicos, ou seja, leva em consideração as 
ideias dos alunos. 
Na época das calculadoras e dos computadores, o treino de cálculos mecânicos perde a importância, enquanto 

perdem muito tempo com mecanismos, os alunos não aprendem a pensar. E aí se encontra o maior desafio de todos nós 
professores de ciências e matemática que é desenvolver o raciocínio lógico do aluno, que não se dá plenamente no 
ensino tradicional. É consenso entre os professores, que no ensino bem-sucedido, os alunos precisam compreender 
aquilo que aprendem e essa compreensão é garantida quando eles participam da construção das ideias matemáticas. No 
passado, professor bom era aquele que explicava tudo muito bem. Com essas novas maneiras de ensinar, professor bom 
é aquele que ajuda o aluno a descobrir, construir, pensar, em vez de dar tudo pronto. Sempre se falou que a matemática 
deveria desenvolver o raciocínio, mas isso nunca ocorria para a maioria dos alunos. Agora, com as inovações no campo 
da educação matemática, esse panorama está mudando. 

Segundo D’Ambrósio A visão absolutista da Matemática gera uma dinâmica de ensino em que os alunos devem 
acumular conhecimento. Esta é a força que vem dirigindo nosso ensino de Matemática há vários séculos (...). 
Dentro dessa visão, o objetivo do ensino da Matemática é que os alunos tenham legítimas experiências 
matemáticas, ou seja, experiências semelhantes às dos matemáticos. Essas experiências devem se caracterizar pela 
identificação de problemas, solução desses problemas e negociação entre o grupo de alunos sobre a legitimidade 
das soluções propostas. Esse processo de negociação levará os alunos a discutirem a natureza de demonstrações, 
formalização e simbolização, e, com a habilidade do professor, levará os alunos a compreender a arbitrariedade de 
processos histórico-sociais, como esses simulados em sala de aula, na decisão do que venha a constituir 

conhecimento a ser institucionalizado e conhecimento a ser desprezado e descartado (1993). 
Quando damos preferência a abordar os conteúdos através da solução de problemas, adequamos a matemática à 

sociedade atual, através de problemas contextualizados o que proporciona um maior desenvolvimento cognitivo do 
aluno quando: 

Valorizam-se as ideias e a compreensão dos alunos; 
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Estimula-se o raciocínio e a construção dos conceitos matemáticos, por meio de um recurso que faz parte do 
cotidiano do aluno; 
São reforçados o conhecimento matemático socialmente relevante e as aplicações matemáticas recorrentes; 
Dá-se grande valor ao conhecimento extraescolar dos alunos. 
Assim, verificamos que as novas tendências do ensino em matemática estão ligadas à busca de novos métodos 

para levar à prática da sala de aula as ideias-chave de construção e compreensão do conhecimento. A pesquisadora 
Beatriz D’Ambrósio publicou um artigo no qual destaca os principais métodos desenvolvidos, dentre eles está a 
resolução de problemas, onde os alunos de defrontam com problemas a partir dos quais vão construindo seu saber 
matemático, lugar em que a teoria vem depois dos problemas. 
 
 
II. A POSTURA DO PROFESSOR 
 
Numa proposta que privilegia a construção do conhecimento por parte do aluno, o professor deve assumir o papel de 
colaborador, orientador e incentivador da aprendizagem, na maior parte das vezes. Ele mais ajuda e organiza que 
explica e determina, buscando sempre que os alunos desenvolvam sua autonomia em relação à aprendizagem. Nesse 
sentido, o principal recurso do professor é o constante diálogo sobre o conhecimento matemático com seus alunos. Por 
meio do diálogo, o professor poderá encontrar novas abordagens dos conteúdos, reorientar sua programação e 
encontrar maneiras adequadas de ajudar cada aluno.  

De acordo com D’Ambrósio há uma necessidade de os novos professores compreenderem a Matemática como uma 
disciplina de investigação. Uma disciplina em que o avanço se dá como consequência do processo de investigação 
e resolução de problemas. Além disso, é importante que o professor entenda que a Matemática estudada deve de 
alguma forma, ser útil aos alunos, ajudando-os a compreender, explicar ou organizar sua realidade (1993). 

A solução de problemas como recurso para a aprendizagem pode promover esse diálogo também entre os alunos 
através do trabalho em grupo, essas propostas podem representar um maior tempo de dedicação por parte do professor 
no momento de planejar as aulas e na condução da mesma, promovendo o diálogo entre ele e os grupos e com os 
grupos entre si, o que exige uma maior habilidade já que essa postura exige mais habilidade do que o simples “explicar 
a matéria e pronto”. 
 
 
III. A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 
O foco deste artigo é o uso da resolução de problemas como estratégia de ensino-aprendizagem em matemática, já que 
fazer matemática implica essencialmente em “enfrentar” e resolver problemas. Entretanto, a resolução de problemas 
não deve ser utilizada apenas como forma de controlar se os alunos dominaram uma técnica ou um conceito. Na vida 
cotidiana, os indivíduos têm e terão sempre que enfrentar problemas, alguns conhecidos e outros novos. A escola que 
não prepara seus alunos para a resolução de problemas priva-os do exercício pleno do pensamento matemático.  

Precisamos ter como meta oferecer uma matemática que esteja ao alcance de todos, mesmo que nem todos 
venham a aprender de modo igual, nem podemos querer ensinar a maioria “nivelando por baixo”. Devemos esperar que 
todos tenham o direito de vivenciar situações matemáticas na escola que possam ser úteis na vida cotidiana. 
Lembramos que os problemas têm sido a fonte principal do desenvolvimento da matemática enquanto ciência, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais, reforça essa posição quando diz que: 

A situação-problema é o ponto de partida da atividade matemática e não a definição; 
O problema não é certamente um exercício em que o aluno aplica, de forma quase mecânica, uma 
fórmula ou um processo operatório; 
Um conceito matemático se constrói articulado com outros conceitos, por meio de uma série de 
retificações e generalizações. Assim, pode-se afirmar que o aluno constrói um campo de conceitos que 
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toma sentido num campo de problemas, e não num conceito isolado em resposta a um problema 
particular; 
A resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou como aplicação 
de aprendizagem, mas uma orientação para a aprendizagem, pois proporciona o contexto em que se 

podem apreender conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas (PCN). 
 
 
IV. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
 
O objetivo das atividades propostas foi motivar os alunos a adotarem uma postura de investigação na resolução de 
problemas, envolvendo diversos assuntos envolvendo matemática, a pesquisa foi realizada com alunos do ensino 
fundamental e médio que participam das atividades do Clube de Ciências da UFOPA (CCIUFOPA), a proposta inicial 
era que as atividades fossem realizadas nas quatro turmas (duas do ensino fundamental e duas do ensino médio), porém 
uma turma (ensino fundamental não foi contemplada na pesquisa), os alunos responderam a testes envolvendo 
conhecimentos elementares de aritmética onde não era obrigatório conhecer fórmulas matemáticas para resolvê-los, 
bem como desafios de lógica retirados da revista coquetel número 296 (Desafio Cérebro). O CCIUFOPA é um espaço 
de educação não formal que atende estudantes do ensino fundamental e médio para ampliar, difundir e aprofundar 
conhecimentos práticos e teóricos destes estudantes na área de Ciências. No CCIUFOPA o estudante tem a 
oportunidade de participar de visitas a laboratórios da UFOPA e outros espaços educativos fora da instituição, de aulas 
temáticas, aulas experimentais, gincanas, entre outras atividades, bem como elaboração e execução de projetos de 
iniciação científica para educação básica.  

Os alunos receberam uma folha com atividades juntamente com uma folha em branco onde eles iriam fazer o 
registro da resolução, incluindo o passo-a-passo utilizado quando formalizaram a solução. Inicialmente o desafio foi 
lançado para os alunos, sem fazer referência aos conteúdos envolvidos e para tanto eles teriam o tempo de aula que 
achassem necessário para resolução e registro dos mecanismos que utilizaram para a resolução. Fiquei à parte, sem 
oferecer qualquer contribuição, assumindo somente o papel de observadora, verificando as estratégias que tentavam 
utilizar e os comentários que faziam entre si na tentativa de solucionar as questões. Alguns deles se mostraram em 
alguns momentos desanimados, por motivos diversos: alguns entendiam o que era pedido no problema, porém não 
conseguiam passar para o papel a maneira como pensaram para resolvê-lo; outros não conseguiam interpretar o que era 
pedido e por isso não conseguiam montar uma estratégia para a solução.  

 
 

A. TURMA 01: ENSINO FUNDAMENTAL 

Essa turma não foi dividida em grupos, as atividades foram entregues separadamente, porém, quando encontraram 
dificuldades em resolver as questões, formaram grupos de acordo com as afinidades. Inicialmente eles ficaram meio 
“apavorados” com a ideia de ter que escrever a forma como pensaram, mas aos poucos foram formulando estratégias 
para a solução das atividades. Em certo momento foi preciso explicar a eles o significado da palavra sucessivamente, 
fato que fez com que aqueles que ainda não tinham entendido conseguissem elaborar a resolução da atividade. As 
questões foram resolvidas por 11 alunos (que estavam presentes), entretanto, somente 05 dos 11 se sentiram 
confortáveis em entregar as suas soluções. 03 alunos são do 9º ano e 02 do 8º ano. No problema 01, chamado de 
Semana de Provas, os alunos resolveram o desafio relacionando os 07 dias da semana às quantidades de problemas 
resolvidos e somando os resultados de cada dia todos resolveram de forma correta. No problema 02, Números a 
primeira dificuldade que eles encontraram foi conseguir explicar o que era um múltiplo, eles sabiam somente que se 
escrevessem o número cinco e completassem a sequência somando cinco para encontrar os próximos números, 
encontrariam os múltiplos, depois desse procedimento, foram pegando três números consecutivos aleatoriamente e 
somando até encontrarem a soma 120. 
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Nenhum dos alunos montou uma equação de primeiro grau para resolver a situação proposta, porém todos 
resolveram de forma correta. O aluno que foi o primeiro a iniciar o segundo problema perguntou se poderia utilizar à 
calculadora e eu perguntei a ele: - Será que para trabalhar com os múltiplos é necessário usar uma calculadora? Essa 
ferramenta ajuda sempre na solução de problemas? Na atividade 03, Show nenhum dos alunos conseguiu resolver, pois 
eles em sua totalidade tentaram encontrar o resultado apenas calculando 15% sobre o valor do ingresso, não 
identificaram o que dizia no enunciado da questão que no valor cobrado em cada ingresso já estava incluso 15% que 
seriam doados ao hospital. 

Vale a pena ressaltar que uma aluna do 9º ano, apesar de ter feito e entregue todas as atividades, nenhuma delas 
estava correta, ou tinha um raciocínio que levasse a uma pequena parte da solução das questões citadas. 

 
 

B. TURMA 02: ENSINO MÉDIO 

Essa turma logo no início das atividades foi dividida em grupos pelos monitores, que tiveram o cuidado de desfazer as 
“panelas”, para que a atividade se realizasse a contento. Foram formados quatro grupos com quatro alunos cada um, 
eles ficaram muito motivados e foram receptivos às atividades, que fizeram com rapidez. No problema 01, chamado 
Semana de Provas, todos os grupos resolveram de forma correta o problema proposto, porém chamou a atenção, o fato 
de que cada grupo resolveu de maneira diferente, vejamos a seguir os relatos: 

 Grupo 01: “Utilizamos a quantidade de problemas feitos diariamente por Danilo, e através de uma 
expressão numérica, adicionamos todos os valores e chegamos ao resultado de 35 problemas resolvidos 
por Danilo na semana”. 

 Grupo 02: “Usando a adição e somando o número de problemas que Danilo fez durante uma semana foi 
achado o resultado de 35 problemas que Danilo resolveu antes da prova”. 

 Grupo 03: “Pensamos fazer por uma reta numérica, e deu certo, onde q=questões e D=dias”. 
 Grupo 04: “Pegamos os dias da semana e somamos os problemas que ele resolveu em uma semana”. 

No problema 02, chamado de Números, diferente dos alunos do ensino fundamental não tiveram dificuldade em 
saber o que eram múltiplos. Os grupos novamente tiveram o cuidado de relatar a maneira como pensaram para resolver 
a atividade, que serão relatados a seguir: 

 Grupo 01: “Construímos uma tabela de múltiplos de cinco e através da soma destes consecutivamente, 
obtivemos o seguinte resultado (35+40+45), cuja soma tem resultado igual a 120, sendo assim 
descobrimos que o maior dos múltiplos era o 45”. 

 Grupo 02: “Como a questão dizia que era uma sequência de números e que tinham que ser múltiplos de 
cinco, deduzimos que a soma era entre mais ou menos (40+45+50), mas o resultado foi 135, daí eu reduzi 
os valores para (35+40+45) e o resultado deu 120”.  

 Grupo 03: “Somamos aleatoriamente múltiplos de cinco”. 
 Grupo 04: Não relatou a maneira como resolveu a questão. 

Mais uma vez, os alunos tiveram dificuldade em resolver a atividade que envolvia percentagem, e os relatos a 
seguir mostram que essa dificuldade está muito mais relacionada à interpretação da questão do que com o cálculo da 
porcentagem em si, como veremos nos relatos que eles fizeram: 

 Grupo 01: “Através da regra de três simples, obtivemos o resultado aproximado (R$21,56), o mesmo sendo 
o resultado equivalente a 15% de R$143,75, requisitado na questão”. 

 Grupo 02: “Para resolvermos essa questão, utilizamos o princípio básico de porcentagem, peguei 15, que 
seria os 15% que seria doado, dividimos por 100 e multiplicamos o resultado que é 0,15 por R$143, 75, 
que resultou em R$21,56. Este é o valor que será doado para o hospital”. 

 Grupo 03: “Usamos a fórmula de porcentagem, tiramos o decimal e ao final foram encontrados 0,15 para 
15%. E em seguida multiplicamos por R$144,00 já que o valor doado foi R$143,75”. 
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 Grupo 04: “Somamos R$143,75 + 15% que é igual a R$158,75. Depois diminuímos R$143,75-R$158,75, 
que é igual a 15”. 

Folha de Atividades 1. (Figura 1). 
 
 

C. TURMA 03: ENSINO MÉDIO 

 
Pelo motivo da turma ser reduzida (06 alunos), os alunos não foram divididos em grupos e fizeram as atividades 
individualmente. Alguns aceitaram bem as atividades, porém uma das alunas disse que não faria as atividades, pois não 
gosta de “cálculos”, conversando com ela e dizendo que não seria atribuída uma “nota” às atividades realizadas, ela 
modificou a postura e decidiu participar. Essa turma possui um perfil bastante apático em relação às atividades que são 
propostas, a seguir mostrarei o desempenho dessa turma na resolução das atividades. Apesar de a solução ter sido 
considerada como individual, e o receio de serem avaliados através da atividade que estavam desenvolvendo, os alunos 
na sua maioria fizeram soluções iguais, já que não dá para notar diferença entre as resoluções. No problema 1, Semana 
de Provas todos encontraram a resposta correta usando o mesmo método de solução, o mesmo aconteceu para o 
problema 2, Números e o vilão de todos os problemas foi o que precisava fazer uso da porcentagem para a resolução, 
como nas demais turmas, nenhum dos alunos acertou. 

Correntes modernas de aprendizagem procuram explicar como o indivíduo constrói o seu conhecimento 
matemático. Essa linha baseia-se nas teorias de Piaget em que conflitos cognitivos ou dissonâncias cognitivas são a 
essência do processo de aprendizagem. Inúmeros pesquisadores vêm analisando o processo de construção do 
conhecimento matemático em crianças (ver, por exemplo, Steffe & Cobb, 1988; Yackel et alii, 1990; Kamii & 
DeClark, 1985, Kamii & Joseph, 1989). A semelhança do trabalho desses pesquisadores está no uso de situações-
problemas para gerar a compreensão de como as crianças interpretam a situação, qual conhecimento elas usam na 

sua solução e quais os conflitos cognitivos cuja resolução leva à aprendizagem. (D’Ambrósio, 1993). 
Na sua totalidade, os alunos utilizaram um total de 30 minutos da aula até que todos os registros fossem 

entregues. 
O restante da aula foi utilizado para correção dos problemas, onde os registros dos alunos foram analisados e era 

solicitado a eles que expusessem as suas estratégias, os cálculos e os resultados comentados. Na sua maioria, os alunos 
não souberam interpretar o enunciado do problema que tratava de porcentagem, motivo pelo qual nenhum aluno 
acertou. 

 
 

V. CONCLUSÕES 
 
Através dessa pesquisa, verificamos que muitas vezes os conteúdos matemáticos podem ser explorados sem a 
utilização de fórmulas e “macetes”, como é a experiência de aprendizagem de matemática da maioria dos nossos 
alunos da educação básica e por esse motivo a postura científica dos nossos alunos é inexistente, pois apesar de terem 
escrito as estratégias que usaram para a solução das atividades, os alunos não organizaram, um modo de trabalho 
investigativo, não buscaram estabelecer um método para resolução do problema, principalmente o problema que focava 
o conteúdo de porcentagem, não estabeleceram métodos de validação dos valores que apresentaram como resposta. No 
momento em que fui apresentar a eles a resolução de cada atividade, fiz a leitura e interpretação de cada um dos 
enunciados, expliquei o significado das palavras múltiplo e consecutivo, após a explicação e interpretação (ou 
tradução) do enunciado, eles conseguiram “caminhar” na direção da resolução sem grandes obstáculos. 
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FIGURA 1. Folha de atividades 1 entregue aos alunos da Educação Básica (Ensino 
Fundamental e Ensino Médio) do CCIUFOPA. As atividades fazem parte da Revista Coquetel 
número 296. 

 

 
Um fato importante, que vale a pena ressaltar diz respeito à crença dos alunos que uma boa aula é aquela em que o 
professor explica a matéria, exemplifica e os alunos seguem uma ordem de resolução de atividades. Esta ordem de 
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resolução é repetida até que os alunos aprendam. Além disso, ficou explícita a crença de que a professora não poderia 
deixa-los “confusos”, deveria dizer algo, dar uma dica, iniciar a resolução do problema para lhes mostrar o caminho, o 
que denota falta de autonomia dos alunos e medo de enfrentar as possibilidades de errar. Esses resultados chamam a 
atenção para as crenças dos alunos e as interferências desta sobre o processo de ensino aprendizagem. 
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This work product of a thorough and critical review of the literature that aims to make a 
theoretical debate that starts in the demarcation of epistemological as inductivism naive, 
existentialism, rationalism, logical rationalism, critical rationalism, positivism, 
constructivism, so the estruturarmos a corpus textual able to offer support in dialectical 
argumentation to discuss after the conceptualization of science, the construction of a 
concept of ethno-science, as some authors treat science laden historicity and consequent 
mutation in the rigor of the scientific method, and finalized the work by conceptualizing 
etnomathematics under D'Ambrosian, accompanying with other authors in this way to 
provide the reader with a discussion of the importance of valuing ethnomathematics and 
the consequent crisis through which passes the current formal education is reflected in a 
context where the figure of a hand in formal mathematics writing and mathematics across 
indigenous misused and not well explored preying emic values of the natives. 
 
Este trabalho fruto de uma revisão crítica e aprofundada da literatura que tem como 
objetivo realizar um debate teórico que se inicia na demarcação de correntes 
epistemológicas como o indutivismo ingênuo, o existencialismo, racionalismo, 
racionalismo lógico, racionalismo crítico, o positivismo, construtivismo, de maneira a 
estruturarmos um corpus textual capaz de oferecer respaldo na dialética argumentativa 
para discutir após a conceituação de ciência, a construção de um conceito de etnociência, 
como alguns autores tratam a ciência carregada de historicidade e a consequente mutação 
no rigor do método cientifico, e finalizamos o trabalho por conceituar etnomatemática nos 
termos D’ambrosianos, acompanhando com demais autores para desta forma oferecer ao 
leitor uma discussão sobre a importância da valorização da etnomatemática e a 
consequente crise pela qual passa a educação formal atual se refletindo num contexto onde 
figura de um lado a matemática formal escrita e de outro lado a matemática indígena 
usurpada e não explorada depredando assim os valores êmicos dos nativos. 
 

 
I. INTRODUÇÃO 
 
A proposta deste trabalho é discutir de forma pormenorizada os conflitos que surgem dentro do processo de ensino 
aprendizagem de matemática em comunidades indígenas. Busca se inicialmente apresentar de forma objetiva um 
debate teórico no sentido de esclarecer o caminho pelo qual se transcorreu o processo de acreditação do saber cientifico 
ao longo de séculos chegando à ciência pós moderna e identificar os motivos que levam os indígenas a repelir a 
matemática formal apresentada por educadores indígenas, causa comprovada de evasão escolar. 
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Buscaremos igualmente tratar dos motivos que levam tais profissionais a fazer uso limitado ou nenhum dos 
métodos de calculo tradicionalmente aceitos pelos nativos como forma de subsidiar um debate futuro sobre a 
valorização da cultura indígena nos ambientes escolares e ainda oferecer suporte metodológico e conceitual sobre 
etnociência nos cursos de formação de professores atualmente existentes na região do cone sul de Rondônia. 

Naturalmente se quisermos ter um trajeto para a compreensão do cenário de desolação e desvalorização da 
cultura indígena em detrimento da educação escolar formal devemos principiar nossa análise destacando correntes de 
pensamento demarcadas na história das ciências e é neste sentido que conduziremos esta investigação. 
 
 
II. O CAMINHO EPISTEMOLÓGICO E O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO DA CIÊNCIA E SEUS 
MÉTODOS 
 
Para alguém com referenciais epistemológicos centrados no indutivismo ingênuo com toda certeza haveremos de 
consensuar que a ciência principia-se com a observação, de fenômenos, manifestações, etc... 

Nesta perspectiva um observador, pesquisador deve contar com órgãos sensitivos normais e inalterados 
registrando tudo a sua volta, de maneira que seu juízo seja livre de preconceitos e Chalmers (1993, p.25) segue, as 
afirmações a que se chega formam então a base a partir da qual as leis e teorias que constituem o conhecimento 
científico devem ser derivadas. 

Dentro do campo da analise é possível compreender que mesmo tal restrita percepção de ciência pode ser aceita 
posto em pratica o principio matemático da generalização indutivista que diz que é possível migrar da singularidade 
para uma lei universal qualquer fenômeno contanto que atenda a determinadas condições de observação, evidentemente 
tais fatores são estabelecidos por meio das relações sócio culturais em que estão inseridos o sujeito e o objeto. 

Para Karl Popper (1902-1994) uma informação somente poderia ter caráter cientifico caso tivesse sido falseada e 
corroborada, obviamente neste sentido o pensamento Popperiano admite que as observações devam ser orientadas por 
uma teoria precedente descartando assim que uma teoria possa ser considerada verdade apenas fundamentada na 
evidencia observada. 

Neste sentido compreendemos que muitas proposições podem ser consideradas falsas se os condicionantes de 
sua validação forem de cunho observacional e ao mesmo tempo passível de comprovação experimental. 

Para Popper, na ciência assim como nos diversos campos de interação do homem, mais cedo ou mais tarde 
teorias já comprovadas irão nos colocar em dificuldades práticas ou cientificas e se mostrarão inadequadas para aquele 
fim, e nesta perspectiva sempre este contexto precisa ser verificado, testado posto que tudo que a humanidade busca o 
faz para resolver problemas e não sendo tais teorias mais capazes de resolve-los terão que ser substituídas por outras 
mais atuais e melhores. 

E assim, Chalmers (1993, p.66) define sobre o pensamento Popperiano para uma teoria fazer parte da ciência, tal 
hipótese deve ser falsificável. E neste sentido uma teoria cientificamente solida será aquela que faz afirmações bastante 
amplas a respeito do mundo, e assim sendo, possui algo grau de falseabilidade, é testada constantemente e mesmo 
assim resiste. 

Tal procedimento serve ainda para nos apercebermos de que o conhecimento cientifico evolui por meio de um 
continuo processo de tentativa e erro. Assim quanto maior for o numero de conjecturas levantadas por cientistas e 
confrontadas com a realidade empírica, maiores serão as chances de vermos a ciência passar por importantes avanços. 

A ciência em constante estado de evolução e progresso, nesta perspectiva ocupa papel preponderante na 
sustentação da teoria falseacionista. Logo, é coerente aceitar que por mais centrada em observações uma afirmação 
possa ser, jamais pode ser desconsiderada a hipótese de os avanços teóricos acusarem inadequações de forma e 
incongruências basilares que ora podem vir a ser refutadas, sempre lembrando que nestas condições a mesma dará 
lugar a uma verdade cientificamente mais adequada para determinada perspectiva cientifica ou mais aprimorada de 
acordo com o método cientifico exigido no estudo. 
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Não significando portanto que uma teoria falseada e não sustentada deixe de representar a verdade, mas apenas 
deixa de ser utilizada para dar lado ou oportunizar avanços científicos através de uma teoria mais avançada ou que 
atendam as necessidades tecnológicas e/ou cientifica mais atuais, preservando desta forma, mesmo que refutadas, seu 
potencial teórico no sentido de poder ser testada em outro momento e com outras finalidades. 

Assim começa a se constituir um núcleo de ciência que ao menos momentaneamente independe de sujeito, se 
considerarmos que uma teoria cientifica não o pode ser considerada absolutamente verdadeira da mesma forma que 
uma teoria refutada não pode ser simplesmente descartada, mas sim invalidada para determinado fim chega a ciência a 
um modelo complexo de tratar o conhecimento, modelo este que estabelece um método capaz de valorizar a 
subjetividade e abre condições de análise para qualquer teoria ser parte integrante de algum desenvolvimento posterior, 
mesmo já falseadas. 

Tal procedimento nos leva a entender que uma teoria cientifica pode sim ser tratada no sentido da generalização, 
ou seja, um agrupamento de hipóteses testadas e corroboradas através de uma complexa relação deixam de representar 
afirmações isoladas para juntas constituir uma afirmação universal, mais sólida que aquelas. 

Uma vez considerando um núcleo ou célula de conhecimento já estabelecido necessitamos de uma gama de 
teorias auxiliares e válidas capazes de formar no entorno desta uma verdade crosta de leis e argumentações capazes de 
representar a real imponência do núcleo aqui constituído. E por meio de recorrência concluímos ser o processo cíclico e 
adaptável a todo e qualquer instrumento de investigação. 

Não se pode perder de vista que tal método de pesquisa coloca em cheque não só a forma de ver o estudo do 
conhecimento da época como também fragiliza e suplanta diversas teorias antes tidas como cientificas e que a partir de 
então passa a ser marginalizadas no sentido da fidedignidade, foi o que ocorreu com a Teoria Copernicana1 por 
exemplo que, por não ser passível de comprovação empírica foi inicialmente refutada e necessitou de quase 150 anos 
desde quando foi publicada em 1543 para se estabelecer e ser aceita na forma hoje conhecida. 

Tal mecanismo para conceber ciência se sustenta até que Imre Lakatos (1922-1974) propõe um aprimoramento 
do falseacionismo popperiano, que ao passar do tempo constituiu se numa outra forma de pesquisa onde ele próprio 
conceitua como Programa de Pesquisa e que consiste na abordagem heurística do problema investigado,  

Tanto Lakatos quanto Popper destacavam que não é possível produzir conhecimentos por si só, baseados 
unicamente na observação e experimentação, em seu entendimento cada busca deve ser carregada de teorias e leis que 
a sustentam cientifica e metodologicamente. 

E neste sentido a obtenção de um novo conhecimento deve ser tomado como uma infindável construção que 
utiliza-se de imaginação, intuição, razão além de ser passível de sofrer diversas interferências internas e externas e 
mesmo assim carregar em si a verdade, devemos considerar que toda essa estrutura será organizada sobre uma 
problemática já preexistente e carregada de conhecimentos e conjecturas anteriores. 

O programa idealizado por Lakatos é uma estrutura que fornece orientação para a pesquisa futura de uma forma 
tanto negativa quanto positiva (Chalmers, 1993, p.113) e traz uma metodologia de trabalho centrada no uso da 
heurística, no entendimento dele o caminho adotado está intrinsecamente relacionado com a quão ampla e/ou 
aprofundada será sua pesquisa. 

Este modelo pode avançar de maneira progressiva ou degenerativa, apoiando se unicamente na fundamentação 
teórica que precede a investigação e na heurística positiva ou negativa respectivamente. 

Um problema pode passar por uma transformação degenerativa no sentido da validação de suas hipóteses, uma 
vez sendo testada, a mesma fornece nos resultados objetivos donde cabe ao pesquisador que caminho adotar, uma vez 
sendo refutada a hipótese tratada no problema passamos a discutir a heurística negativa, por exemplo, se levantamos a 
hipótese de que todos os flamingos são rosa e no processo de investigação for comprovada que tal afirmação não se 
sustenta dentro dos padrões metodológicos adotados o que pode ser facilmente verificado na prática, passamos a 
explorar esse viés. 
                                                            
1 Nicolau Copérnico (1473-1543), Astronômo Polonês propôs a ideia de que o sol, e não a terra, esta no centro do sistema solar, 
propõe um sistema centrado no sol e rodeado por seis planetas, atribui à terra um movimento diário em torno de seu próprio eixo e 
um movimento anual em torno do sol por ele entendido com ente estacionário (MAGEE, 2011, p.64) 
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Todos os flamingos são rosa, é uma hipótese com grande probabilidade de ser refutada, é suficiente que um dos 
flamingos do mundo não o seja para termos a refutação da hipótese, porém, não é somente isso que nos interessa, mas 
sim, exercitar a visão degenerativa do problema, uma vez verificada a existência de ao menos um flamingo negro, 
devemos não descartar simplesmente a hipótese inicial mas fazer uso desta negativa para construir um novo núcleo, 
pois se nem todos os flamingos são rosa, porque não o são? Existem mais cores? Que fatores foram preponderantes 
para o surgimento de tal diferenciação fenotípica? 

E assim vemos que mesmo sendo inicialmente refutada a hipótese inicial para o problema, é possível que o 
resultado apontado pela investigação não seja desprezível, mas sim que este possa servir de argumento para a 
sustentação de um novo problema composto por um novo núcleo e rodeado de novas hipóteses auxiliares que de 
maneira análoga à anterior serão responsáveis pela sedimentação deste núcleo de pesquisa na medida em que for sendo 
feito uso da heurística positiva, que passaremos a descrever agora. 

Devemos entender para efeito de investigação que heurística negativa é uma forma especifica adotada por 
Lakatos para demonstrar que durante todo o processo de desenvolvimento da pesquisa seu núcleo permaneça sem 
modificações substanciais, o que poderia comprometer a essência do constructo2. 

A heurística positiva parte de um pressuposto geral o suficiente de maneira que a hipótese testada possa ser 
corroborada como podemos exemplificar em cores de veículos, é possível encontrar carros vermelhos nas ruas. De fato 
se formos discutir o mérito da informação será possível constatar com facilidade que existem tais veículos com tais 
especificações, porém é necessário que o pesquisador tenha a percepção de que não é possível tratar de um programa 
de pesquisa apenas com tal técnica. 

Parece nos notório o motivo, um pesquisador ao desbravar um tema, está a procura de algo, como justificar tal 
fenômeno, como se comporta, porque ocorre, ou seja, busca isolar o maior numero de fatores e/ou variáveis possível 
para conduza a elucidação minimalista da problemática, é um tanto ilógico buscar numa pesquisa generalizar algo, 
outrossim, parece razoável aceitar que nos referimos a uma caçada atroz iniciada sobre informações e pensamentos 
holísticos generalistas que gradativamente atraem para a discussão a visão analítica da questão. 

É improvável que um programa de pesquisa tenha sucesso sem o emprego adequado do método analítico, a 
analise intrínseca e pormenorizada da questão é basilar para se identificar e estudar o objeto, não é tão simples quanto 
refutar uma hipótese e compor um novo núcleo. 

A heurística positiva é deve sustentar um constructo metodológico que apresente sugestões, possíveis variáveis e 
indícios para serem testados, o que pretendemos demonstrar é que esta é a responsável por levantar todo tipo de 
hipóteses minimalistas e particulares que podem ter até mesmo pertencido a alguma teoria geral, mas que se testados 
enquanto hipóteses auxiliares e corroborados, de maneira singular podem vir a compor, blindar, suplementar o núcleo 
do programa de pesquisa. 

O desafio está em fazer uso das mais variadas hipóteses levantadas, de maneira tornar forte e confiável 
cientificamente um núcleo generalista circundando o apenas com diminutas hipóteses particulares ora corroboradas 
pela experimentação. 

O que temos é a perfeita junção entre as teorias já estabelecidas com as observações obtidas no decorrer da 
pesquisa, e tal sofisticação tem seu papel bastante definido que é gerar novas previsões acerca do programa exposto 
que sejam passiveis de experimentação e falsificação. Para Lakatos, tal mecanismo corresponde ao caráter progressivo 
do programa de pesquisa descrito por (Chalmers, 1993, p.117). 

No sentido da metodologia tal modelo investigativo ganha em mobilidade, durante uma pesquisa é natural que o 
cinturão protetor de hipóteses auxiliares que rodeiam o núcleo do programa venha a diminuir ou aumentar, isso esta 
intrinsecamente relacionado a fatores sociais, ambientais, econômicos que envolvem tanto o problema quanto o 
pesquisador logo não há como prever sem o rigor metodológico o que será ou não corroborado numa experimentação. 
E o quanto mais precocemente o sujeito compreender este processo maior será sua probabilidade de sucesso. 

                                                            
2 Para efeito deste trabalho o termo constructo será utilizado para definir uma construção mental dada por um ou mais autores a 
fenômenos ou constatações que são difíceis de ser compreendidos ou que possam ser consideradas inovações científicas. 
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O leitor deve ter verificado estranha semelhança entre o modelo falseacionista de Popper e o Modelo de 
Programas de Pesquisa de Lakatos, isso se deve ao fato de terem sido particularmente amigos e Lakatos neste sentido é 
visto como seguidor de Popper embora tenha havido em determinado momento cientifico a decisão daquele em romper 
com a visão de seu guru na forma de tratar as hipóteses da pesquisa fazendo surgir aí ferrenhas discussões com Thomas 
Kuhn(1922-1996) e evidentemente oportunizando a metodologia de programas de pesquisa descrita nas páginas 
anteriores. 

Embora tenhamos posições antagônicas entre Kuhn e Lakatos em relação ao progresso cientifico não se pode 
deixar de citar que este representa o final evolutivo de um método cientifico baseado em testes, iniciado por Popper e 
aprimorado por seu seguidor, e que vem a ser descontinuado com o surgimento do relativismo de Kuhn. Foi ele com 
cunhou o termo Paradigma. 

Kuhn acrescenta ao cenário da história da ciência o fator sociológico, até então entendido apenas como elemento 
aderente ao processo investigativo, o processo evolutivo desta obedece a uma sequencia observável como pré-ciência, 
ciência normal, crise-revolução, nova ciência normal e nova ciência (CHALMERS, 1993, p.124), entretanto, para que 
seja possível tais distinções seria possível perceber que ao longo de séculos as formas de se conduzir o método 
cientifico se metamorfoseou e coloca os, ate então mais bem sucedidos modelos que o antecederam em cheque no 
momento em que passa a valorar a subjetividade do individuo. 

O autor afirma que todo estudo deve ser sim rodeado de leis, teorias e técnicas comprovadas (semelhança entre 
os modelos anteriores), mas a comunidade cientifica precisa decidir de que forma e quais mecanismos de pesquisa são 
adequados para tratar cada problema, ao enunciar esta como sendo sua visão sobre métodos de pesquisa Kuhn define o 
que para ele seria Paradigma, e da forma com que é apresentado justifica em si o porque de o mesmo ser conhecido 
como o pai do Relativismo. 

Uma vez que a pergunta não é o que posso estudar deste objeto dentro do meu método? Mas sim, que 
mecanismos poderei utilizar para obter a melhor percepção sobre este objeto? Este culmina por relativizar e em certa 
medida ampliar não somente o conceito, mas também o potencial investigativo dos instrumentos de pesquisa. 

Tal postura do autor tem papel de destaque no sentido de que trata a ciência com foco principal no objeto e não 
mais no método o que para muitos é entendido como uma verdadeira revolução cientifica e abre caminho para tornar os 
estudos nesta natureza atividades comuns podendo conduzidas por diversos especialistas e não apenas por alguns 
iluminados, dando espaço ao termo ciência normal. 

Devemos lembrar que tal procedimento ora adotado precisa ser visto como um aprimoramento dos métodos 
anteriores e neste sentido articular dados teóricos, empíricos observáveis na natureza e naturalmente, não será livre de 
falhas que aparecerão na medida em que o modelo for usado com proporcional constância. Já podemos notar que num 
eventual fracasso do pesquisador em estudar seu objeto de pesquisa a culpa não será posta na ineficácia do paradigma, 
mas sim na falta de habilidade do pesquisador em gerenciar corretamente o processo. 

E desta forma o paradigma ao se deparar com um insucesso passa por uma crise, uma readequação e segue sendo 
utilizado, por outros indivíduos, propiciando assim surgimento de novas descobertas cientificas e se adaptando a cada 
problema e sendo otimizado a cada fracasso, que certamente ocorrerão uma vez que não são concebíveis métodos 
perfeitos livres de anomalias, mas sim a percepção de que cada paradigma é dotado de ciclo evolutivo que vai do inicio 
de seu uso até sua decadência nas ocasiões onde começam a ser identificadas suas anomalias. 

Sem dúvida o maior ganho e talvez evolução do pensamento científico neste período tenha sido a diferenciação 
entre a ciência (por especialistas desenvolvida e construída) e o senso comum (sem preparo, instrução ou polimento 
literário). E neste sentido ao lançar um olhar sobre a hermenêutica do que entendemos sobre progresso cientifico 
poderemos compreendê-lo como uma prática social que exige formação, linguagem específicas para propiciar o 
diálogo do investigador com seu objeto e deste com o meio onde se insere. 
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Pretendemos deixar claro que ao estudar um problema o pesquisador adota o método mais adequado em seu 
entendimento, para realizar a prática do resgate epistemológico e construção do corpus3 do estudo, porém, não há 
parâmetro visível capaz de indicar a este se o método escolhido está em franco processo de crescimento e uso ou esta 
passando por um processo de degenerescência. 

Hoje temos a clareza de que é um erro definir ciência como sendo apenas a consequência e descrição do trabalho 
de cientistas, uma teoria com certeza, no entanto, fragilizaria demais o conceito restringi-lo a isso e mesmo o deixaria 
exposto a boa ou má vontade de cientistas inescrupulosos ou relapso, há muito mais para se explicar neste contexto e 
que resulta da interação e dedicação do autor, fatores intrínsecos ao paradigma, detalhes teóricos e experimentais que 
ao serem unidos vem legitimar tal conhecimento. 

Além é claro de trazer em seu arcabouço a propriedade de dominar a hora e a forma de romper com um 
determinado paradigma que não mais atenda aos anseios da comunidade cientifica. Comunidade esta que na tentativa 
desesperada por localizar os princípios basilares ou fundadores das ciências avançam por muitas vezes na direção de 
fundar novas disciplinas cientificas dedicadas a estudar panoramas específicos muitas vezes com norteadores nobres 
como conhecer os fatores psico antropológicos e/ou teóricos da ciência. 

Desta forma o é com todos estes que citamos em nossa obra Auguste Comte (1798-1857) e sua teoria positivista4 
dos três estágios (teológico, metafísico e positivo), Jean Piaget (1896-1980) e suas teorias interacionistas, 
Construtivista5 de Psicogênese, Ilya Prigogine (1917-2003) e suas flutuações e Entropia, Fritjof Kapra (1939 - ...) e sua 
Teoria Sistêmica e muitos outros. 

Seja para atender os interesses do Senso comum ou da ciência já estabelecida o progresso cientifico, como 
podemos verificar vem sempre carregado de historicidade e dentro da qual o contexto sociológico interfere diretamente 
nas decisões que levam a adoção do paradigma mais adequado à analise de determinado objeto. 

Por certo viés é possível ver aqui uma diferenciação entre ciência da natureza e ciência social e como estamos de 
fronte a uma questão por nós neste momento indecifrável que pode ser um obstáculo para o proposito desta obra 
tomaremos a problemática dizendo se as ciências naturais são iguais ou diferentes das ciências sociais, e isso podemos 
ponderar. 

Hoje os avanços científicos pelos quais as ciências naturais passaram e a consequente materialidade tecnológica 
em que parte dele se constituiu não serviu para eliminar as diferenças existentes entre as duas ciências, mas em nome 
do progresso cientifico e tecnológico gradativamente a comunidade cientifica evolui para minimizar as diferenças entre 
elas e maximizar a ideia de unicidade. 

Nestes termos já é possível verificar abertura no cenário cientifico para discutirmos o desenvolvimento de tema 
relacionado a maximização dos valores religiosos, históricos e culturais de determinado agrupamento étnico, por onde 
pretendemos aprofundar nossa discussão acerca da etnociência. 
 
 
III. CONSTRUINDO UMA DEFINIÇÃO PARA ETNOCIÊNCIA 
 
É algo inerente ao processo de cientifização de um fato ou objeto submetê-lo a técnicas metodológicas e mesmo 
classificar tal fenômeno, isso facilita a compreensão pelo ponto de vista do senso comum e no sentido da pesquisa 

                                                            
3  O termo será adotado neste obra como a estrutura textual carregada de informações, linguagem e observações de alta 
confiabilidade, livres de opiniões e tendências e capazes de sustentar uma argumentação sobre determinado objeto. 
4 Também conhecido como estágio cientifico da teoria Comtiana renuncia a colocar perguntas sobre a intima natureza das coisas, 
limitando-se a, com maior modéstia, mas resultados fecundos, a individualizar as leis que regem o mundo físico. (NICOLA, 2012, 
p.391). 
5 Preconiza que Todo o saber é uma construção que vai sendo elaborada desde a infância, ao longo da juventude e, por fim ficando 
adulto, interagindo tanto de modo físico como cultural com a sociedade. http://www.zun.com.br/teoria-construtivista-jean-piaget/, 
acessado em 12 de abril de 2013. 
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cientifica é o primeiro para sistematizar um conhecimento e neste sentido os referenciais étnico do individuo já compõe 
o processo, assim indiretamente já estamos fazendo uso da etnociência. 

Estudar a organização das diferentes sociedades como forma de compreender o comportamento do homem já 
desafia os pesquisadores e filósofos a muito tempo, isso se pode ser verificado como justificativa para a existência de 
disciplinas como a sociologia por exemplo que tem suas origens intrinsecamente relacionada ao surgimento de novas 
correntes filosóficas. 

Os estudos sociológicos surgiram da manifestação de Auguste Comte (1798-1857) em realizar por meio da 
ciência uma reconstrução da sociedade de sua época e culmina por uma posição muito próxima do Empirismo 
aceitando como principais argumentos científicos a observação de fenômenos em detrimento da racionalidade técnica 
ou mesmo da imaginação, não nos ateremos neste momento a discutir a origens das correntes filosóficas como outrora, 
mas deixamos registrado desta forma o surgimento do pensamento Positivista. 

Devemos levar em consideração as limitações de análise que surgem no contexto da pesquisa cientifica, a 
etnociência necessita de uma nomenclatura própria para seria decodificada e mesmo transmitida ou registrada posto 
que algumas língua hoje documentadas possuem dezenas de dialetos ramificados, e naturalmente não há como 
proceder um resgate sócio histórico de uma civilização sem antes compreender que nomenclatura sustenta a dialética, a 
conversação e a escrita de qualquer organização social, logo, é mister compreender que para definir uma ciência etno 
tais elementos precisam estar presentes. 

É fato que num campo cientifico cronologicamente novo como etnociência é necessário lembrar que seu método 
de investigação e sua teoria ainda passam por processo de construção e lapidação inerentes a sedimentação e 
estabelecimento de qualquer outro saber, portanto, com os dados e métodos que dispomos hoje, definiremos 
etnociência para uso neste trabalho como a ciência que se ocupa em estudar como as organizações sociais classificam 
seu ambiente no sentido intelectual, físico e cultural. 

Assim como no relativismo de Kuhn, a analise psicológica e sociológica da comunidade cientifica ocupa papel 
basilar na eficácia dos estudos etno, ela pressupõe uma forma particular para cada civilização organizar seu hábitos, 
eventos, a economia, organizações das famílias, o que traz para cada pesquisa um elevado grau de historicidade que 
deve ser respeitado, principalmente se falamos de estudos povos indígenas. 

É evidente que as relações entre sujeito e objeto tornam se muito complexas na medida em que as noções sociais 
citadas no paragrafo anterior para o pesquisador, serão sem duvida divergentes dos referenciais considerados pelos 
indivíduos estudados, e este é talvez o principal motivo pelo qual todo e qualquer estudo étnico carrega consigo largas 
discussões sobre ética, e sobre teorias sistêmicas das sociedades. 

Para Giorgio Cardona (1943-1988) que possuía uma formação de filólogo e linguista italiano, define etnociência 
como 

...todas as formas de classificação que o homem escolheu para dar ordem e nome àquilo que ele vê em torno a si 
são substancialmente equivalentes, são todas substancialmente científicas, se mais não fosse que pelo sentido óbvio 
através do qual o substantivo scientia deriva de scio, 'sei', e portanto toda organização do nosso conhecimento é 
uma scientia; cada uma responde a uma fundamental exigência do homem, aquela de reencontrar-se, medir-se, 
conhecer-se, dar-se ordem medindo, conhecendo, ordenando tudo o que se encontra em torno, semelhante ou não a 
ele. (Cardona, 1985, p.10). 

Nesta posição fica transparente que uma analise intrínseca do termo deve ser centrada nas relações que envolvem 
homem e natureza, esta interação resulta de relações linguísticas constituídas ao longo de gerações somadas às 
articulações cognitivas que cada povo tenha aculturado, tais fatores corroboram para que muitos dos avanços sobre o 
tema estejam sendo desenvolvidos no âmbito da etnografia indígena, justamente por ser possível nestes espaços 
verificar com clareza e facilidade cada um dos elementos culturais e linguísticos supra citados. 

Junte se a este cenário as condições atuais de demanda por produção cientifica bem como a necessidade de uma 
profunda reestruturação de seus fundamentos e práticas, rumo à complexificação e ao estabelecimento de comunidades 
de sociedades paralelas, que a todo momento definem rumos e prioridades para o conhecimento e gestão de problemas 
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de interesse comum e a consequente exigência por inovações e teremos aqui estabelecida a importância em 
aprofundarmos os estudos no campo da etnociência. 

Neste caso almejamos tratar da etnociência indígena e seus desafios, podemos principiar pela cultura, 
religiosidade, ou mesmo linguística que sem dúvida haveriam grandes assimetrias, já presentes na base de 
conhecimentos popular e na vida dos mais diferentes povos que serviriam de elemento propulsor para nossa 
abordagem. 

Assim colocamos externamos estes conflitos éticos subjetivos perguntando: É possível criar condições 
intelectuais, sociais ou políticas organização e de reconhecimento do conhecimento indígena de maneira a corroborar a 
tese da etnociência? Como poderíamos classificar as formas e estratégias de produção transmissão dos saberes 
indígenas como organizadores cognitivos eficazes, com validade intrínseca similar àqueles praticados pelos cientistas? 

Não temos a pretensão de encontrar as respostas ideais para tais indagações, mas propomos iniciar uma busca 
pelo resgate das diferenças entre as diversas tendências epistemológicas já tratadas aqui e instaurar alguns passos rumo 
a um verdadeiro diálogo entre Programas diferentes, mas em condições de integrar sociedades estruturadas, no intuito 
de que tais discussões apontem pretensas soluções para problemas que afetam nossa região mais especificamente em 
comunidades indígenas. 

Isso implicaria em reconhecermos a sóciodiversidade amazônica entendida como a expressão de diferenças e 
desigualdades históricas e culturais, e mesmo assim abrirmos mão de fazer juízo de valor entre tendências, costumes, 
crenças que possam por equivoco hermenêutica trazer a conotação de que um conhecimento possa ser melhor ou pior 
que outro. 

Entendemos ser esta a forma mais adequada, para tratar a confluência desses diversos tipos de abordagem pois 
buscamos propiciar a ampliação da compreensão científica sobre determinada etnia, consideramos tal estratégia capaz 
de oportunizar uma verdadeira comunicação entre correntes epistemológica, e por meio de uma melhor compreensão 
delas influenciar positivamente no cenário de adversidades por séculos enfrentados por povos indígenas estabelecidos 
na Região Amazônica. 

Propomos uma abordagem analítica da problemática, o que pode ser perfeitamente sustentada pela 
etnomatemática, utilizada hoje nos mais variados ecossistemas para fins didáticos mas que será explorada neste 
contexto como um campo da ciência a ser trilhado a partir da aceitação e acreditação daqueles indivíduos que ocupam 
ou usufruem dos bens e direitos no ambiente onde se realiza o estudo. 

Neste sentido devemos compreender o valor cientifico em se explicar matematicamente o tipo de agrupamento 
de pássaros numa revoada, como explicar com linguagem e limitada rigidez com argumentos simples o real significado 
das passagens das fases da lua, por exemplo. 

A etnomatemática tem como um de seus alicerces o de se debruçar sobre dados de sociedades em geral, que não 
fazem uso da escrita, a dinâmica de povos não terem língua e costumes escritos deve se principalmente ao fato de que a 
tradição oral em outros tempos servia de mecanismo protetivo para evitar que outro grupo qualquer de privilegiados se 
apropriasse indevidamente da comunicação da comunicação entre os indígenas, tribos e o consequente poder que ela 
lhes confere. 
 
 
IV. A MATEMÁTICA INDÍGENA COMO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO 
 
Os conceitos mais ínfimos da etnomatemática sugerem uma transvaloração da importância da escrita no papel que 
ocupa de documentar as sociedades, o verbo traduz a ideia de garantir o não esquecimento de determinada informação, 
e essa é a nossa noção de escrita. 

Porem cabe discutirmos o seu papel, pois se a noção de escrita carece de um suporte ou referencial físico para 
uso, de que forma olharemos então hoje para os efeitos fotoelétricos que ocorrem a cada ato de ligar o monitor de um 
computador? Um suporte não material sendo usado para produzir ciência e tecnologia sem qualquer contato direto do 
autor, por ser imaterial parece também não corroborar a necessidade da escrita. 
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A matemática em si traz a tendência de unificação do mundo escolar, e se comporta no sentido de estabelecer 
relações intrínsecas entre os mais variados temas (disciplinas), e graças a rigidez de suas regras e amplitude de seus 
métodos consegue realizar esta generalização. Já um estudo etno almeja discutir a singularidade da conjuntura de um 
determinado mundo escolar, sem se pretender a um referencial geográfico em específico. 

Discutir etnomatemática significa se propor a levantar fatores e linguagens que propiciem aos indivíduos unir a 
globalidade intrínseca no pensamento matemático com as especificidades regionais ensejadas nas discussões étnicas, 
toda esta dinâmica só é possível graças ao desenvolvimento de uma linguagem dinâmica e trivial o suficiente para ser 
compreendida por leigos e letrados simultaneamente. 

Não há um método particular para ensino ou aprendizagem de etnomatemática, simplesmente pelo fato de que 
não há uma centralidade nos métodos, regras, sistemas, mas sim um empenho impar esclarecer as tênues relações 
existentes entre o global e o local, ou seja, as discussões concentram se no canal de comunicação, na arte e na 
linguagem utilizada para traduzir tais métodos, tais regras, etc. 

Ubiratan D’Ambrósio (1932- ...) em seu livro Etnomatemática – Elo entre as tradições e a Modernidade, a 
define de maneira muito mais profunda e ampla: 

... para compor a palavra etnomatemática utilizei as raízes tica, matema e etno para significar que há várias 
maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e de conviver com (matema) distintos 
contextos naturais e sócio econômicos da realidade (etnos). (D’Ambrosio, 2005, p.63) 

No seu entendimento ao compreender essa transculturalidade o individuo é capaz de produzir  novos conteúdos e 
métodos de educação principalmente de educação matemática no sentido de atender “às necessidades mais básicas de 
aprendizagem dos indivíduos e das sociedades”, para assim tais indivíduos enfrentarem os fantasmas que trazem a 
exclusão social, combater a pobreza, aumentar produtividade, melhor as condições de vida e de proteção do meio 
ambiente, e evidentemente triunfando nesta tarefa pode deixar uma respeitável herança cultural. 

Talvez esteja aí a limitação principal e se conseguir avançar a passos largos em estudos sobre etnociência e 
principalmente Etnomatemática, no mundo contemporâneo as pessoas cada vez mais vem rompendo a busca pela 
intrínseca compreensão e comunicação da rigidez de métodos e de fenômenos culturais e sociais em nome de uma 
alienação avassaladora trazida pelas tecnologias digitais e seus ideais consumistas de usar tecnologia para produzir 
tecnologia para produzir progresso. 

A Etnomatemática sobrevive e depende de que o individuo domine o meio social e material em que vive, numa 
concepção de que este conhecer implica em saber fazer uso de habilidades cognitivas ideais para a aprendizagem, 
mesmo que muitos destes indivíduos envolvidos nunca saibam o que é sujeito, objeto ou método, ou como vê-los num 
diálogo carregado de cultura e simbologia, tão completos, ricos e rígidos quanto qualquer estudo cientifico. 

Essa é a forma mais objetiva possível que encontramos para definir aqui o quanto se faz importante a 
Etnomatemática nos dias atuais onde caminhamos a passos largos para a unidimensionalidade6 da educação e a 
matemática escolar está em franca decadência, neste contexto cabe diferenciarmos o que é matemática escolar e o que é 
matemática indígena. 
 
 
V. MATEMÁTICA ESCOLAR VERSUS MATEMÁTICA INDÍGENA 
 
Uma epistemologia da ciência capaz de tratar de frente a completude do potencial humano foi e é buscada por muitos 
estudiosos na Ciência Moderna, entretanto, nenhum deles foi feliz no sentido de definir um método que valorize a 
historicidade dos indivíduos de maneira satisfatória, a matemática atual preza em simbologias, técnicas, muitas vezes 
perde em objetividade quando da necessidade em transmitir ou traduzir algo presente na natureza. 

                                                            
6 Nos dias atuais onde a demanda por produção em larga escala guiam o mundo globalizado, ver o processo educativo como um 
processo sistêmico de transformação social é privilegio de poucos e a Etnomatemática vem justamente no sentido de resgatar os 
valores histórico-culturais, regionais no sentido de mostrar ao educando uma multidimensionalidade dos fenômenos sociais. 
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Não há um método mágico para se fazer educação, assim como não há indivíduos educados e não educados 
(concepção Freireana) o que há sim é um processo constante que pressupõe interação e que pode culminar num maior 
ou menor domínio dos valores sociais da sociedade estudada, e é neste contexto cabe a discussão entre a matemática 
escolar e a matemática indígena. 

Por um lado a matemática escolar focada em métodos, rigidez cartesiana, expressões exatas e inequívocas, 
carregadas de uniformidades que com sua linguagem e teoria sustentam leis globais, já com sofisticado grau de 
confiabilidade cientifica capaz de levar nos à generalizações no entendimento de muitos, indispensável para o 
progresso da ciência e para a sobrevivência do homem tecnológico. 

E do outro uma matemática indígena cercada de valores culturais, muitas das vezes construídas e transmitidas 
fazendo uso exclusivo de técnicas mentais e verbalizada para desta forma proteger a informação dentro da tribo posto 
que esta é símbolo de poder, está matemática, envolta na regionalidade, ensinada em linguagem específica para 
integrantes da tribo também com uniformidade em sua apresentação, elaborada com as especificidades que o contexto 
geográfico permite e ensinadas de pai para filho através de exemplos genuínos e comprovados com suas habilidades 
cognitivas vem provar de maneira contundente que é possível viver e sobreviver sem uma matemática totalmente 
escrita, fria e presa a regras a tal ponto que muitas vezes não é capaz de traduzir fenômenos simples da natureza. 

O que vemos hoje são métodos da matemática tradicional escolar sendo empregados em centros educacionais 
indígenas de maneira indiscriminada e sem levar em conta a importância e riqueza cultural construída a partir do saber 
popular, e o quanto esse tipo de aprendizagem é capaz de contribuir para a mudança social naquele contexto. 

 
 

VI. CONSIDERAÇÕES 
 
É impossível apontar uma corrente epistemológica especifica que se perfile com o pensamento atual de valorização dos 
saberes praticados pelas minorias étnicas. E isso não ocorre por acaso. 

De uma maneira holística todas as correntes que levaram ao que conhecemos hoje como saber científico, em 
alguma medida apoiaram ou apoiam seus dizeres em elementos da natureza, porem, quando centramos as discussões 
nos métodos adequados de validação de conhecimento, preferimos firmar nossos discursos sobre o paradigma mais 
conceituado ou mais difundido em determinado campo da ciência. 

Lamentavelmente, os saberes oriundos das experiências vividas por minorias indígenas são sobrepujados quando 
pesquisadores por receio de perderem o tão almejado respeito profissional e o status de cientista optam por utilizar e 
sugar das formas mais usurpadoras possíveis a natureza selvagem e não consideram o que de melhor ela oferece, o 
potencial humano. 

Não há um método perfeito para educar matematicamente alguém, mas com certeza, se queremos ver uma 
comunidade indígena de fato difundindo e cultuando seus valores, crenças e cálculos, precisamos conhecer seu método 
de pensar, agir, e acima de tudo, respeitar a sua forma de transmitir conhecimento, pois só assim este permanecerá 
intacto e poderá ser utilizado para melhorias no seu meio social, o homem branco pode até dominar a sua linguagem, 
mas uma metodologia de ensino de matemática precisa ser construída respeitando todas as dimensões histórico 
culturais desta etnia. 

Isso se a finalidade é de fato proteger e difundir seus conhecimentos e não apenas submete-los a regras que se 
quer o homem branco compreende e domina com plenitude. 
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Using the qualitative approach of Textual Discursive Analysis, we examined the long-term 
effects of a environmental and scientific education project held at Adolpho Ducke 
Botanical Garden of Manaus (ADBGM), located in the northern city of Manaus. This 
occupies an area of the Florestal Reserve Adolpho Ducke, a fragment with 100 km2 of 
primary forest. Project participants who collaborated in this study were children living in 
the neighborhoods surrounding the ADBGM, with ages from 9 to 12 years old who were 
involved in the project activities between 2010 and 2012. To evaluate the long-term 
effects, we used a questionnaire that children responded through drawings. Data analysis 
indicated that the project achieved its goal of environmental awareness, however, did not 
reach its goal to scientifically educate the participants, leaving them restricted to topophilia 
and appreciation of the landscape. Finally, we suggest a tool to evaluate the projetc and the 
implementation of activities that stimulate children's perceptions in relation to the 
environment. 
 
Utilizando a abordagem qualitativa da Análise Textual Discursiva, examinamos os efeitos 
de longo prazo de um projeto de educação ambiental e científica realizado no Jardim 
Botânico Adolpho Ducke de Manaus (JBADM), localizado na zona norte da cidade de 
Manaus e que ocupa uma área da Reserva Florestal Adolpho Ducke, fragmento de 100 km2 
de floresta primária. Os participantes do projeto que colaboraram nesta pesquisa eram 
crianças moradoras dos bairros do entorno ao JBADM, com idades entre 9 e 12 anos e que 
envolveram-se nas atividades do projeto entre os anos de 2010 e 2012. Para avaliar os 
efeitos de longo prazo, utilizamos um questionário que as crianças responderam através de 
desenhos. A análise dos dados indicou que o projeto atingiu seu objetivo de sensibilização 
ambiental, porém, não alcançou seu objetivo de educar cientificamente os participantes, 
deixando-os restritos à topofilia e apreciação da paisagem. Por fim, sugerimos uma 
ferramenta de avaliação do projeto e a implementação de atividades que estimulem as 
percepções das crianças com relação ao ambiente. 
 

 
I. INTRODUÇÃO 

 
O termo “espaço não formal de ensino” tem sido utilizado para descrever lugares, diferentes da escola, onde é possível 
desenvolver atividades educativas, como os Jardins Botânicos, Museus e Centros de Ciência, Zoológicos, Parques 
Zoobotânicos, Parques Ecológicos entre outros, onde a educação se faz intencionalmente, no sentido de que existe um 
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conteúdo a ser tratado, mas da forma leve, onde o tempo e o espaço são variáveis, caracterizando assim a forma de 
aprendizagem nesses espaços (Jacobucci, 2008). 

A oportunidade oferecida pelos espaços não formais de estabelecer contato direto com a beleza e a diversidade 
encontradas na natureza pode ser o meio mais eficaz de aumentar o conhecimento e sensibilizar as pessoas para as 
questões ambientais, trazendo ganhos cognitivos além de educacionais (Seniciato; Cavassan, 2004, Vieira; Bianconi; 
Dias, 2005, Bianconi; Caruso, 2005). 

Uma tendência cada vez mais forte é o estabelecimento de parcerias entre os espaços não formais de ensino e 
escolas para a promoção de projetos de educação ambiental que pretendem incentivar em seus participantes atitudes e 
comportamentos ecologicamente corretos através do desenvolvimento de uma base de conhecimento científico 
(Farmer; Knapp; Benton, 2007). Algumas características trabalhadas nestes projetos são as seguintes: (a) experiências 
diretas no meio natural (Gigliotti, 1990), (b) atividades de restauração ambiental para reforçar a apropriação pelo 
participante (Hartig; Kaiser; Bowler, 2001), (c) conteúdos de sensibilização e de caráter emotivo (Pooley; O’Conner, 
2000) e (d) ambiente de aprendizagem multissensorial para promover o envolvimento dos alunos (Gardner, 1993). 

Muitos pesquisadores têm investigado os efeitos imediatos nos participantes de programas de sensibilização 
ambiental e aulas em campo (Halpenny, 2010, Seniciato; Cavassan, 2004, 2008, Pedrini et al, 2008), mas poucos têm 
estudado seus efeitos a longo prazo, um aspecto importante para avaliar a viabilidade e utilidade de tais programas. 
Portanto, examinamos aqui os efeitos de longo prazo de um projeto de educação ambiental e científica realizado no 
Jardim Botânico Adolpho Ducke de Manaus (JBADM), que está inserido dentro de uma área de floresta primária de 
100 km2, a Reserva Florestal Adolpho Ducke. Localizado no norte da cidade de Manaus, o JBADM é um dos espaços 
não formais mais visitados por escolares (Rocha, 2008) e representa a possibilidade de conhecer de perto a 
biodiversidade amazônica sem sair da cidade. 

Desde 2009, o Jardim Botânico é âmbito do Programa Verde Perto de Educação Ambiental e Científica 
(Rodrigues; Fernandes; Mesquita, 2011). O programa busca aproximar as crianças moradoras do entorno do Jardim 
Botânico à floresta através de atividades que envolvem a Ciência, como forma de buscar no conhecimento científico a 
apropriação e apreciação das crianças pela floresta; e a Arte como forma de utilização de linguagem diferenciada no 
processo de aprendizagem. O programa é baseado no estímulo as inteligências múltiplas, descritas pelo psicólogo 
Howard Gardner (Gardner, 1993). 

As atividades do programa acontecem no contra turno das aulas formais. As crianças participantes são alunos de 
duas escolas do entorno do Jardim Botânico e o convite para participação no programa é feito em sala de aula. Muitos 
parentes e amigos das crianças convidadas também acabam participando, ampliando ainda mais o alcance do projeto. 
 
 
II. MÉTODOS 
 

A. PARTICIPANTES 

 
Dentre os quatro anos de execução do Programa Verde Perto, cerca de 250 crianças entre meninos e meninas com 
idades entre 9 e 13 anos participaram das atividades que duram quatro semanas, tendo cinco atividades por semana 
(segunda a sexta), com duração de cerca de três horas e meia. 

Cada edição do programa contou com um tema diferente (“A comunicação entre os animais” em 2009 e 2012; 
“Interações entre animais e plantas” em 2010; “Arqueologia, vivendo na Amazônia de nossos antepassados” em 2011) 
e através de palestras, vídeos, jogos, contação de histórias, pinturas, música e caminhadas nas trilhas, as crianças vão 
sendo envolvidas no conteúdo de cada edição.  

Os participantes do projeto que colaboraram nesta pesquisa foram crianças moradoras dos bairros do entorno ao 
JBADM, com idades entre 9 e 12 anos e que envolveram-se nas atividades do projeto entre os anos de 2010 e 2012. 
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Em junho de 2012, cerca de 50 crianças que participaram das atividades do Programa Verde Perto em diferentes 
edições foram contatadas para requisitar participação nesta pesquisa, mas somente catorze delas responderam ao 
questionário entregue. 

 
B. QUESTIONÁRIO 
 
Para acessar a memória das crianças sobre os conteúdos de longo prazo que ficaram das atividades do programa, 
optamos por oferecer um questionário, em forma de livreto, a ser respondido através de desenho por acreditarmos que 
as crianças se sentem mais à vontade para responder perguntas através de desenho (Rezler; Salviato; Wosiacki, 2009), 
já que começam a se comunicar graficamente muito cedo na infância por meio do desenho, “apresentando uma teia de 
significações do seu pensamento objetivo e subjetivo” (Barraza, 1999, p. 51). “A análise de conhecimentos científicos 
pode ser feita também através da utilização de desenhos infantis” (Schwarz; Sevegnani; André, 2007, p. 371).  

Através do desenho, a criança pode representar seus conhecimentos, o que pode ser notado quando se observa a 
riqueza de detalhes e a explicação sobre o desenho.  Responder a perguntas textualmente faz com que percam o 
interesse ou não respondam de forma satisfatória por falta de domínio da leitura e conhecimento de vocabulário para 
expressar em linguagem escrita seus pensamentos e apreensões (Goldberg; Yunes; Freitas, 2005). 

Confeccionamos o livreto, utilizando folhas coloridas. Em cada folha havia uma pergunta relacionada à 
participação no programa para ser respondida através de desenho, com o pedido de uma breve explicação sobre o 
mesmo, e outras perguntas para caracterizar o participante (idade, sexo, ano de participação no programa e frequência 
em que visita o Jardim Botânico). A explicação sobre o desenho ajuda a tirar a ambiguidade da imagem, sendo este um 
procedimento indicado quando se utiliza imagens para análise (Penn, 2002). 

Havia somente duas perguntas para serem respondidas textualmente: “O Verde Perto me ensinou sobre...” e “Se 
eu fosse professor no Verde Perto, eu...”. A pergunta aberta a ser respondida através de desenho foi: “Desenhe o que 
vem na sua mente quando se fala na floresta da Reserva Ducke”. Esta foi feita para avaliar a percepção ambiental das 
crianças, sendo possível através dela averiguar aquisição de conhecimentos científicos e se houve sensibilização 
ambiental com relação à floresta. 
 
 
C. ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA (ATD) 

 

Na ATD, o corpus da pesquisa é constituído essencialmente de produções textuais, produtos que expressam discursos 
sobre fenômenos e que podem ser lidos, descritos e interpretados, e de onde podem ser extraídos significados e 
sentidos simbólicos (Moraes, 2003). 

Para análise dos questionários, levamos em consideração também a análise semiológica dos desenhos parados. 
Cada elemento numa imagem é composto por signos que podem ser da ordem primária ou secundária esclarecida 
anteriormente, onde o signo de primeira ordem se torna o significante da segunda. O sentido dos termos numa imagem 
é delimitado pelo conjunto de termos não escolhidos e pela combinação dos termos escolhidos entre si, cabendo ao 
pesquisador chamar atenção para a natureza construída da imagem, “identificando os conhecimentos culturais 
implicitamente referidos e contrastar os signos escolhidos com outros elementos de seus conjuntos paradigmáticos” 
(PENN, 2002). 

Seguindo o procedimento da ATD (Moraes; Galliazzi, 2011), o corpus da pesquisa foi desconstruído, seguido 
de reconstrução, produzindo a partir disso novos entendimentos sobre o fenômeno estudado. Na reconstrução, os 
materiais analisados foram categorizados de acordo com as compreensões que emergiram do texto, a partir das 
relações estabelecidas, dando origem a enunciados. A esses enunciados foram incorporadas e descritas as 
interpretações emergentes, apresentadas a seguir, em forma de resultados e discussão. 
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III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados são baseados nos 14 questionários que retornaram, sendo 5 de meninos e os 9 restantes de meninas.  A 
idade dos meninos variou entre 9 e 13 anos, com média de 10 anos de idade entre os participantes meninos. A idade 
das meninas variou entre 9 e 12 anos, com média de 11 anos de idade. Ao responder sobre a frequência em que visitam 
o Jardim Botânico, 85% (n=12) afirmou visitar sempre que pode o que significa que existe a vontade de visitar, mas o 
fazem raramente. 

As crianças demonstraram preferência pelas atividades artísticas e de trilhas, além de certo grau de 
sensibilização ambiental e incorporação de conhecimento científico. Como previsto na metodologia, requisitar um 
questionário escrito seria muito dificultoso. Os pequenos textos que acompanham os desenhos possuem erros de 
escrita e concordância, com algumas palavras quase ilegíveis. Na transcrição, estes erros foram suprimidos. As 
respostas foram divididas em categorias e serão apresentadas na ordem das perguntas feitas no questionário. 
 
A. CONHECIMENTO ADQUIRIDOS 

 
As crianças foram perguntadas sobre o que o Verde Perto ensinou a elas, o que não necessariamente induz à respostas 
que envolvam somente conhecimentos conteudistas. As respostas foram variadas e pudemos dividi-las três categorias: 
(a) habilidades interdisciplinares, (b) entendimento de conceitos científicos e (c) desenvolvimento pessoal. Por vezes, 
as respostas continham elementos que se encaixam em mais de uma categoria de resposta. 

 
Habilidades interdisciplinares 
 
As crianças eram envolvidas em atividades diversas durante sua participação no programa e cinco delas afirmaram que 
os conhecimentos que adquiriram no programa estão relacionados com atividades práticas de pintura, leitura e outras 
atividades artísticas. Como citado abaixo: 

Leitura (menino, 11 anos) 
Brincadeiras, pintura, desenho [dinossauros e vários animais] (menino, 11 anos) 
Fazer vaso barro [e o significado das árvores] (menina, 12 anos) 

 
Entendimento de conceitos científicos 

 
Dez crianças demonstraram ter aprendido sobre conteúdos específicos. Dentro das respostas desta categoria, é possível 
reconhecer subcategorias de conhecimento relacionado como a Ecologia, onde uma menina de doze anos que 
exemplificou a interação entre plantas e animais através da polinização descrevendo que “o pólen das flores que os 
animais, as borboletas e os beija flores levam para outras flores e deixam cair e nascem outras flores”. 

O fator zoológico é muito presente nas respostas. A maioria das crianças cita a palavra “animais” ou animais 
específicos para explicar sobre o que aprenderam, como uma menina de dez anos que observa “que os animais são 
importantes para natureza, até os peixes”, ou como um menino de onze anos que fala que aprendeu “sobre os 
dinossauros, várias brincadeiras, pintar, desenhar e vários tipos de animais”. 
Conhecimentos relacionados à Botânica foram citados por duas crianças e foram pouco específicos, como no caso de 
uma menina de doze anos que diz que aprendeu “muitas coisas, por exemplo, a cuidar das plantas, como dos animais 
etc.” e outra menina de doze anos que aprendeu “o que as árvores significam”. 
 
Desenvolvimento pessoal 

 
Composta de uma única resposta, de uma menina de 8 anos de idade que disse o seguinte: “Aprendi respeito, silêncio, 
obediência e também cantar e dançar”. 
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Interessante foi a ordem com que ela apresentou os conhecimentos adquiridos, quase como um processo em 
que primeiro se aprende a ter respeito, no caso, imaginamos que seja respeito pelos professores, e então aprendeu a 
fazer silêncio e ser obediente, acrescentando por último as atividades. Chamamos atenção também o fato de uma 
criança de 8 anos reconhecer que incorporou estes valores devido à participação no programa. Isto quer dizer que o 
programa conseguiu estimular as inteligências interpessoal e intrapessoal, mostrando que o trabalho baseado nas 
inteligências múltiplas pode mostrar resultados diretos. 

 
B. COLOCANDO-SE NO LUGAR DE UM PROFESSOR DO PROGRAMA VERDE PERTO 

 
Da curiosidade de saber as crianças agiriam, pensariam ou fariam como professores do programa, esta pergunta 
buscou identificar que impressões os professores do programa despertam nelas. As respostas tiveram origem no 
sentimento de admiração que sentem por alguns dos professores e também em suas atividades favoritas. Para esta 
pergunta, também foram geradas três categorias de resposta: (a) admiração pelos professores, (b) envolvimento com os 
elementos da floresta e (c) as crianças que pensam no coletivo. 

 
Admiração pelos professores 

 
Duas meninas, uma de 11 e outra com 12 anos de idade identificaram-se muito com duas professoras do programa 
Verde Perto, que ministravam atividades de pintura e contação de histórias para as crianças,  criando ao que parece, 
uma admiração pelas duas que as fez externar as seguintes vontades: 

Seria a professora Kika (menina, 11 anos) 
Eu gostaria de ser igual a professora Lívia (menina, 12 anos) 

 
Envolvimento com os elementos da floresta 

 
Uma das atividades preferidas de todas as crianças é a caminhada nas trilhas do Jardim Botânico. Durante o Verde 
Perto as crianças tinham a oportunidade de fazer atividades extras do que um simples passeio e isto parece ter 
aumentado a conexão com a floresta. As respostas demonstram principalmente que houve sensibilização ambiental. 

Guiaria os alunos nas trilhas, seria professora no VP e cuidaria dos animais (menina, 11 anos) 
Ensinaria mais sobre os animais as plantas a floresta etc... (menina, 11 anos) 
Ia ser uma professora de guia na mata (menina, 11 anos) 
Gostaria de ensinar a importância do meio ambiente, o que aprendi com todos vocês. (menina, 12 anos) 
Seria professor da trilha (menino, 9 anos) 

 
As crianças que pensam no coletivo 
 
As respostas desta categoria dizem respeito às atividades que as crianças fariam com a intenção direta de beneficiar 
todas as crianças que participassem do programa. As respostas representam uma vontade de que todos participem e 
sejam beneficiados: 

Ia fazer mais vezes (o Verde Perto) (menino, 8 anos) 
Ensinaria artes (menino, 11 anos) 
Eu ia fazer os alunos obedecerem e ser obedientes (menina, 8 anos) 
Eu deixaria do mesmo jeito (menina, 12 anos) 
Faria muitas brincadeiras (menina, 10 anos) 
O envolvimento com ambiente natural do Jardim Botânico durante a realização do programa Verde Perto 

proporcionou experiências importantes para o desenvolvimento das crianças. Podemos citar o fato de que 
compreenderam determinados conhecimentos científicos e incorporaram valores para si através do contato com a 
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floresta, colegas e professores. A qualidade dessas relações afetivas é que vai definir as bases do apego ao lugar e o 
compromisso com sua preservação (Profice, 2010). 
 

C. REPRESENTAÇÕES SOBRE A FLORESTA DA RESERVA DUCKE/JARDIM BOTÂNICO 

 
Quando perguntamos sobre a impressão das crianças sobre a floresta da Reserva Ducke/Jardim Botânico, pedimos que 
respondessem através de desenho por acreditarmos que o desenho infantil é a materialização do inconsciente infantil 
expressado de modo simbólico e também é contexto-dependente, porque se constitui numa representação que abrange 
relação de identidade com o que simboliza, apresentando uma teia de significações do seu pensamento tanto objetivo 
como subjetivo (Pedrini; Costa; Ghilardi, 2010).  

Todas as representações mostram envolvimento positivo com a floresta, demonstrando que houve sensibilização 
ambiental por meio do programa. As crianças expressam sentir-se bem naquele ambiente, resultando num 
estreitamento da relação com a natureza. 

Estes resultados vão de acordo com os encontrados por Seniciato e Cavassan (2008) que dizem que o bem-estar 
e o interesse, entendidos como uma construção cognitivo-emocional desempenham um papel significante na 
aprendizagem, principalmente quando o processo educativo acontece em ambiente naturais. Estes ambientes facilitam 
o processo de sensibilização para as questões ambientais, que incluem desde a conservação e preservação dos recursos 
naturais, até a manutenção da qualidade de vida das populações. Dividimos as respostas em três categorias: (a) floresta 
representada por um símbolo, (b) autorrepresentação na floresta e (c) ligação emocional. 

 
A floresta representada por um símbolo 

 
Os meninos mostraram a tendência de representar a floresta por grandes árvores, na verdade, por uma árvore 

somente, o Angelim pedra (Dinizia excelsa), a maior árvore da reserva. Com aproximadamente 60 metros de altura, o 
Angelim chama atenção por sua imponência e beleza, sendo árvore símbolo do Jardim Botânico devido ao próprio 
Adolpho Ducke tê-la nomeado. Em caminhada pelas trilhas do JBADM, esta é frequente, tendo um exemplar também 
logo na entrada, chamando a atenção de todos, o que deve reforçar a imagem da árvore como ícone da área. 

Pode-se dizer que os três meninos que representaram o angelim pedra o fizeram da forma mais fidedigna 
possível. Em um dos desenhos é possível observar os detalhes nos ramos superiores ao tentar imitar o padrão de 
ramificação da árvore, os detalhes no tronco, mostrando a casca da árvore descolando e as raízes achatadas. Uma das 
três representações a criança não escreveu o nome da árvore, mas pelo padrão diferenciado dos ramos superiores 
podemos saber que se trata do angelim. O desenho vem seguido de uma frase que remete à ideia de preservação 
"lembro do verde das árvores. Como é bonito!" (Menino, 8 anos). Os detalhes da árvore no desenho mostram que a 
criança consegue diferenciá-la de outras árvores, lembrando-se desta em detalhes. 

Duas meninas entraram nesta categoria com desenhos mostrando a floresta em estado de equilíbrio. Um tem 
mais detalhes que o outro, mas os elementos contidos nos dois passam a impressão de que a mata mantém seu fluxo 
ecológico. Uma menina de 12 anos menina desenhou somente árvores, com formas iguais, mas de tamanhos variados, 
podendo-se presumir que ela não atenta para as diferentes características das espécies arbóreas, mas percebe que 
algumas são maiores que outras e que este “padrão” acontece dentro da floresta. 

Outra menina de 12 anos desenhou um lago com cinco jacarés, uma árvore com forma genérica, frutos 
arredondados e suas folhas caindo, acumulando-se no chão, com uma flor próxima. O imaginário da criança foi forte 
no desenho pelo fato de retratar um lago com jacarés, algo que não existe na área de visitação do Jardim Botânico, mas 
que está presente em seu inconsciente quando pensa na floresta da Reserva Ducke. 
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Autorrepresentação na floresta  
 
Nestes desenhos foi incluída a presença humana na floresta, o que no caso parecem ser os próprios autores. Em 
nenhum dos desenhos é feito o comentário de que são eles próprios ali representados, mas a figura humana presente na 
imagem é uma criança do mesmo gênero do autor do desenho. Em todos eles, as crianças estão alegres e os textos 
enfatizam uma mensagem positiva sobre o ambiente e sua preservação, o que dá ideia de que eles se sentem a vontade 
de estar neste ambiente, reconhecendo-o como algo bom e que merece atenção e respeito. 

Alguns exemplos de mensagens positivas e de valor sobre a floresta são a de um menino de 11 anos que diz que 
“devemos preservar a natureza para termos um futuro mais saudável” e de uma menina também de 11 anos que 
enfatiza que "gosto de ver a natureza feliz". 

As representações das crianças como participantes do ambiente demonstra que o desenho é um importante 
veículo de expressão de si mesmo, encontrando espaço para o que dificilmente conseguiriam colocar em palavras, mas 
pode também se revelar limitante para algumas crianças que se sintam incapazes de desenhar (Martinho; Talamoni, 
2007, Profice, 2010). Assim como pode servir para representar que a criança detém acerca de um tema, também pode 
omitir o que ela não se considera apta a representar. Mas a ausência de elementos na floresta representada pelas 
crianças é algo que chama atenção, pois a forma generalista de representação dos elementos é algo comum em quase 
todos os desenhos. 

Este fato também foi observado por Strommen (1995), que concluiu que os participantes de sua pesquisa, 
crianças que se encontravam na mesma faixa etária que as deste estudo, desenham mais árvores e mamíferos e apenas 
um tipo por desenho. Segundo o autor, as relações entre os elementos em cena nos desenhos não são condizentes com 
o que se observa em ambientes naturais reais. 
 
Ligação emocional 
 
Esta categoria conta com o relato de cinco meninas. Três delas não desenharam e optaram por descrever suas 
impressões e memórias da floresta. Como o próprio nome diz, esta categoria engloba relatos de denotam uma ligação 
emotiva com a floresta. As meninas afirmam ter boas lembranças dos momentos que passaram na floresta. 

O que vem na minha mente é muita alegria e muitas coisas lindas do meio de vida de todos nós que visita a 
nossa riqueza. É isso. (Menina, 12 anos) 
Vem várias coisas legais sobre os animais e as árvores. Na minha mente às vezes eu penso que eu queria morar 
na reserva Duke (Menina, 12 anos) 
Quando falamos da floresta da reserva Duke eu me lembro de muitas coisas, das professoras, amigos, da 
floresta... (Menina, 12 anos) 

 

Nos desenhos, as mensagens são semelhantes aos relatos descritos, exaltando com palavras a beleza cênica da 
floresta, mostrando uma tendência topofílica. Topofilia é compreendida como a atração do ser humano pelos aspectos 
físicos, essencialmente paisagísticos, de um ambiente (Pedrini; Costa; Ghilardi, 2010). 

Apesar de os elementos dos desenhos terem caráter essencialmente paisagístico, com a exaltação do “belo”, não 
podemos deixar de notar que existe uma ligação com o ambiente. Tuan (1978) postula a existência de senso intacto de 
parentesco com a natureza e que é transformado na criança à medida que participa de seu contexto cultural. Ainda de 
acordo com o autor, existe um período sensível para revelação de empatia com a natureza, que se encontra entre os 5 
ou 6 anos de idade aos 11 ou 12 anos de idade. Sendo assim, as crianças que participaram do programa se encontram 
neste faixa etária e demonstram a empatia pelo ambiente sobre a qual o autor discorre. 

A aprendizagem em ambientes naturais pode ser explorada a partir desta empatia que as crianças sentem pelo 
lugar. Através de atividades de observação direta e compreensiva dos elementos e processos naturais é possível que as 
crianças compreendam conceitos ecológicos detalhados, mas é preciso que o instrutor seja cuidadoso em não reprimir 
a curiosidade natural das crianças.  Neste ponto, Tuan (1978) ressalta que por mais que o ambiente natural seja 



  Angélica Nune et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12005 (2014)  

 

12005-8 

estimulante, não inspira por si as crianças a aprender. Na ausência de conhecimento acerca da floresta, as crianças 
adotam visão generalizada dos elementos (Profice, 2010), tendência esta observadas nas crianças do programa Verde 
Perto. 
 
 
IV. CONCLUSÃO 
 
O estudo realizado que teve por objetivo investigar as contribuições do Projeto Verde Perto para a educação ambiental 
e científica das crianças que participaram do programa. Os resultados evidenciaram que: 

- As crianças participantes do programa demonstram ter estabelecido conexão com a floresta e o Jardim 
Botânico, desejando voltar a visitá-lo e realizar atividades no local. A sensibilização ambiental é evidente através dos 
desenhos, onde as crianças mostram sensação de bem estar e alegria por estar em contato com a natureza. 

- Poucas são as crianças que mostram aquisição de conhecimentos científicos. Através dos desenhos foi possível 
notar que as crianças não percebem vários elementos típicos de floresta e por isso não os retrataram em seus desenhos. 
Poucos retrataram a floresta com elementos diferentes. A grande maioria desenhou árvores iguais, frutos e flores que 
não existem na floresta. A ausência de elementos muito comuns chamou atenção, como palmeiras, folhas em 
decomposição que se acumulam no chão da floresta e certos animais como macacos, cobras e insetos. Os pássaros 
foram retratados como elementos paisagísticos e não como sendo parte do ambiente. Estas reflexões levam à 
conclusão de as crianças não aumentaram sua percepção do ambiente, ficando restritas à topofilia e apreciação da 
paisagem, sem notar os aspectos citados que poderiam ser evidenciados através das aulas de conteúdo científico. 

Acreditamos que tempo para as crianças elaborar/discutir as informações recebidas é curto. Por mais que se faça 
uso das artes para apreensão do conhecimento científico, é possível que seja necessário um período de reflexão maior 
para que a atividade atinja sua finalidade. 

A partir dos olhares possíveis com a realização desta pesquisa, sentimos necessidade de uma avaliação contínua 
do programa. Nesse sentido, podemos sugerir a elaboração e implementação de um instrumento.  Nesse aspecto, 
parece interessante o uso de portfólios pelas crianças, ou seja, diário ou livreto, como o estruturado para esta pesquisa. 
As crianças receberiam o portfólio no início das atividades do programa e seriam orientadas a escrever diariamente 
sobre as atividades, incluindo sobre o que aprenderam e o que mais gostaram, entre outros.  

Outra sugestão é o desmembramento das atividades. O programa acontece durante quatro semanas inteiras, o 
que por vezes dificulta a participação de todas as crianças. Ao invés de ter quatro semanas consecutivas de atividades, 
estas poderiam ser distribuídas ao longo de um semestre, por exemplo, o que poderia aumentar a participação e a 
diversificação dos participantes, beneficiando várias crianças. 

Por fim, sugerimos a implementação de atividades que estimulem as percepções das crianças em relação ao 
bioma amazônico e sua biodiversidade, bem como a importância de sua conservação para o presente e o futuro.  
Tais ações se fazem importante, tendo em vista ser educação ambiental considerada importante para minimizar os 
problemas socioambientais da atualidade, enriquecendo o cotidiano das crianças, sensibilizando, mostrando a 
importância dos ambientes em que vivem, por meio da transmissão e das trocas de conhecimentos, do 
desenvolvimento de atitudes e de valores dentro de manifestações voltadas para o desenvolvimento de competências, o 
que pode ser feito (como já o é) através do estímulo às inteligências múltiplas, favorecendo assim  à educação 
científica das crianças. 
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This research aims to understand the teaching of the discipline of mathematics at the 2nd 

grade in a rural elementary school. In methodological procedures, the research has a 

qualitative approach in a descriptive study, with semistructured interviews and participant 

observation conducted in Escola Municipal Hugo Castelo Branco, located in the settlement 

project in Uatumã. The study was based on authors such as Aranão (2002), Carvalho 

(2003), Ghedin (2008), Kishimoto (2001) among others. Therefore, the study notes the 

importance the ludic in curriculum development of mathematics teaching in rural schools, 

resuming the discussion of teacher’s pedagogic practice in building of a curriculum that 

meets the specifics from the different contexts in which they operate our schools in 

Amazon reality. 

 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender o processo de ensino da disciplina de 

matemática na 2ª série do primeiro ciclo em uma Escola do Campo. Nos procedimentos 

metodológicos, a investigação teve uma abordagem qualitativa num estudo descritivo, com 

entrevistas semiestruturadas e observação participante realizada na Escola Municipal Hugo 

Castelo Branco, localizada no projeto de assentamento no Uatumã. O estudo teve base em 

autores como Aranão (2002), Carvalho (2003), Ghedin (2008), Kishimoto (2001) entre 

outros. Portanto, o estudo destaca a importância do lúdico no desenvolvimento curricular 

do ensino da matemática nas escolas do campo, retomando a discussão da prática 

pedagógica do professor na construção de um currículo que atenda as especificidades a 

partir dos diferentes contextos em que estão inseridas nossas escolas na realidade 

amazonense. 

 

 
I. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa trata-se do ensino de Matemática nas séries iniciais 2°série do Ensino Fundamental em uma escola 

do Campo (Escola Municipal Hugo Castelo Branco) localizada na AM- 240 KM-28 Comunidade Cristo Rei, no 

Projeto de Assentamento Uatumã, Município de Presidente Figueiredo, com o objetivo de compreender o processo de 

ensino da disciplina de matemática na perspectiva da Educação do Campo. 

Quando falamos em Educação do Campo, estamos destacando as conquistas originadas nas lutas políticas 

movimentadas por diversos segmentos na defesa dos direitos do cidadão como: saúde, a cultura e entre outras a uma 

educação de qualidade. Pois sabemos que historicamente a educação na realidade rural não era devidamente respeitada, 

surgindo assim a necessidade de uma educação contextualizada, respeitando o modo de vida do povo, seu espaço e 

suas necessidades. 
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A pesquisa foi realizada no contexto de uma escola de área de assentamento, buscamos compreender a realidade 

no ensino da matemática através de um estudo com uma abordagem qualitativa, pesquisa descritiva e bibliográfica com 

os seguintes instrumentos: entrevista estruturada e observação participante que envolveu estudantes, professores, 

apoios pedagógicos e coordenação.  

Como monitora da Educação Infantil tive a oportunidade de observar elementos da prática pedagógica dos 

professores que podem ser de grande influencia na questão do aprendizado da matemática. É comum observarmos que 

a condução do ensino e aqui especificamos a matemática não considerar a realidade em que os estudantes estão 

inseridos, o que não contribui na construção da identidade de um indivíduo capaz de refletir sobre a sua realidade local 

numa relação mais ampla de entendimento social. Diante desta realidade e que surgiu meu interesse pela pesquisa 

buscando responder ao seguinte questionamento: por que o ensino da matemática não é conduzido de forma 

contextualizada? 

 

 

II. ENSINO DE MATEMÁTICA: UM ESTUDO NAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS 

ESCOLAS DO CAMPO 

 

 

A. DISCUTINDO O SIGNIFICADO DA MATEMÁTICA 

 

A matemática não é apenas um conjunto de números ou de cálculos sem sentido ou simples parte do currículo escolar, 

ela faz parte de um conjunto de aprendizado que esta inserida em qualquer realidade, no cotidiano das pessoas em 

geral, deste a uma simples combinação ao mais sofisticado pensamento lógico de todas as áreas do conhecimento.  

A reflexão em torno do ensino da matemática contribui na busca de novas metodologias de ensino visando o 

aprendizado dos estudantes os quais são participantes da construção de novas perspectivas curriculares, não estamos 

buscando a fórmula perfeita, mas o melhor meio para que o aprendizado se torne melhor compreendido. Segundo 

Morais apud Monteiro (2001, p.24) o amplo ensinar visa à compreensão, a sabedoria de vida entre o educador e 

educando, tudo no processo de integração.  

Nesse sentido, pesquisar o processo de ensino da Matemática é estudar possibilidades de um ensino 

contextualizado considerando que as orientações nos PCN-Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática traz a 

necessidade das relações matemática com as demais disciplinas considerando um processo de troca, envolvendo um 

todo, que vai além da execução de atividades. Pois segundo os PCN de Matemática: 

Ao relacionar ideias matemáticas entre si, podem reconhecer princípios gerais, como proporcionalidade, igualdade, 

composição e inclusão e perceber que processos como o estabelecimento de analogias, indução e dedução estão 

presente tanto no trabalho com números e operações como em espaço, forma e medidas. (1997, p.38). 

Mostrar ao educando que matemática não esta inserida somente em cálculos matemáticos, mas toda a sua volta, 

possui significados, historicidade, e utilidade entendendo que ela é parte fundamental em seu cotidiano. Esmerando seu 

conhecimento, para que o mesmo seja parte na construção da cidadania do educando, contribuindo para o seu 

envolvimento social. 

A matemática como parte da vida real do educando, torna-se instrumento fundamental no desenvolvimento de 

suas habilidades, transformando-as em ferramentas capazes de fazer a diferença, o que colabora para a sistematização 

lógica dos conhecimentos adquiridos. 

A sua pluralidade não é só em face dos diferentes desafios que partem do seu contexto, mas em face de um mesmo 

desafio. No jogo constante de suas respostas, altera-se no próprio ato de responder. Organiza-se. Escolhe a melhor 

resposta. Testa-se. Age. Faz tudo isso com a certeza de quem usa uma ferramenta, com a consciência de quem está 

diante de algo que o desafia. (Freire, 1967, p.40). 

A compreensão da matemática num todo, não se detêm à apenas símbolos numéricos, mas em um conjunto 

extenso de significados que proporciona ao educando melhores condições de aprendizagem podendo ser relacionados 



 Camila da Cruz Henrique et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12006 (2014)  

 

12006-3 

com outras disciplinas, pois segundo os PCN’s de matemática (1997) os conteúdos não podem se desenvolvidos de 

forma estanques e numa rígida sucessão linear precisam de uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e 

destacadas entre si. Assim, Monteiro (2001) destaca que educar não se restringe ao repasse de informações ao outro, 

mas sim a construção de situações em que o uso de informações, sentimentos e valores possibilite ao estudante e ao 

professor transforma-se e transformar seu lugar no mundo. 

Visto dessa forma, o processo ensino a aprendizagem do educando torna-se mais significativo numa interação 

com a realidade social. Nesse sentido o ensino da matemática precisa possibilitar a construção do conhecimento 

gerador da aprendizagem. 

 

 

B. A APRENDIZAGEM NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Os conhecimentos nesse processo vão se construindo a partir da realidade em que o sujeito esta inserido, visto que o 

aprendizado não se dá de forma bancária, mas de reflexões proposta a cada necessidade e da própria capacidade de 

compreensão frente às necessidades.  

Como educadores podemos contribuir na formação dos sujeitos e de acordo com Torres (2003), ler e expressar 

sua leitura, é colocar nas mãos de cada um a oportunidade de ser sujeito em seu processo formativo ampliando sua 

leitura das diferentes linguagens existentes no mundo de hoje.  

Pois no processo de desenvolvimento da criança, há várias relações entre os objetos e situações vivenciadas por 

ela, como exemplo o ato de brincar, porque para ela isso tem sentindo e assim ela sente a necessidade de solucionar 

problemas, experimentando o ato da reflexão, o que estabelece relações cada vez mais complexa permitindo 

desenvolver noções matemáticas mais sofisticadas. 

Pois segundo Jesus (2004, p.115) é durante a formação do sujeito que há a busca pelo aprendizado, 

possibilitando meios em que este se torne ser social responsável pelos seus atos, pelo seu refletir, dialogar e argumentar 

com os seus semelhantes. Colocando-o como sujeito de suas próprias perspectivas.  

As dificuldades que os educandos encontram em ler e compreender textos de problemas estão entre outras 

coisas, ligadas à ausência de um trabalho pedagógico específico com o texto do problema, nas aulas de matemática. E 

para que tais dificuldades sejam superadas é preciso alguns cuidados com a proposição dos problemas desde o início da 

escolarização até o final do Ensino Médio. 

Fazer escolhas de conteúdos não é suficiente para organizar nossa ação educacional; mais do que isso, é 

fundamental para o professor conhecer “quem”, “por que” e “como” queremos educar, ou seja, o fazer do professor 

deve estar comprometido como um processo que permita ao outro perceber-se de maneira significativa em um 

mundo possível de ser transformado por meio de sua ação. (Monteiro, 2001, p. 25). 

Cuidados com a leitura que o professor faz do problema, ou em propor tarefas específicas de interpretação do 

texto de problemas, ter em fim um conjunto de intervenções didáticas destinadas exclusivamente a levar os educandos 

a lerem os problemas matemáticos com autonomia e compreensão, promover a aprendizagem geradora de mudança de 

comportamento. 

Na matemática talvez mais do que em outras áreas, o medo de errar é bem mais comum tornando as crianças 

mudas, distanciando a linguagem matemática das experiências prévias dos educandos, deixando de construir essa 

relação, aqui compreendida como partilhas de significados. 

Segundo Líbaneo (1994, p.31) o ensino transforma-se num conjunto com finalidade, no qual busca promover 

condições para que o educando assimile e construa o sentido desse processo. E a partir da interação destes 

conhecimentos que o sujeito se traduz e conhece seu verdadeiro significado na sociedade como parte da construção da 

mesma, ou seja, como formadores de opiniões. 

Se entendermos que a aprendizagem é um processo de construção coletiva contínua e permanente de formação do 

sujeito envolvendo parcerias entre os diversos segmentos (professor, educando, gestores e sociedade) que é de 

fundamental importância na formação, partimos para concretização desse saber. 
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Portanto as atividades com a matemática na escola não podem ser esporádicas, espontânea ou casual. É 

necessário que as crianças estejam diariamente cercadas por propostas e oportunidades que invoquem o uso lógico-

matemático em ligação permanente com os demais componentes curriculares e através desta integração desenvolver 

um processo de aprendizagem. 

Esse processo de transformação do saber científico em saber escolar não passa apenas por mudanças de 

natureza epistemológica, mas é influenciado por condições de ordem social e cultural que resultam na 

elaboração de saberes intermediários, como aproximações provisórias, necessárias e intelectualmente 

formadoras. É que pode se chamar de contextualização do saber. (PCN’s Matemática, 1997, p.39). 

Assim educandos em sua aprendizagem precisam da mediação de recursos em atividades lúdicas, visto que a 

utilização potencializa a construção do conhecimento, despertando o interesse, o que favorece o ensino dos conteúdos, 

potencializando a atenção, aperfeiçoando seus domínios. 

Ou seja, o processo de aproveitamento dos saberes prévios dos educandos pode estar fundamentado em como 

eles adquirem os mais diversos conhecimentos, partindo do concreto e suas abstrações, pois agora o professor mostrar 

novos conhecimentos e ampliando-os a partir dos prévios. 

Observar cada um é conhecer seu diferencial nas etapas de seu desenvolvimento, procurar evidenciar o que o 

educando possui de conhecimento, é de fundamental importância na elaboração de formas para que a atividade seja 

colocada, e é através do dialogo que alcançamos os objetivos da aprendizagem. 

Abrir espaço para o conhecimento é dá oportunidades para que aconteça uma nova ressignificação no fazer 

pedagógico transformando nossas metodologias, estando em constante troca e construção de conhecimento. Pois 

segundo Araújo (2011) o ensino e o aprendizado podem acontecer sem que deixemos de considerar a cultura, sendo 

possível realizar meios, fazendo relações entre o cotidiano e o meio social. Dessa forma, um meio importante nesse 

processo é a utilização dos recursos lúdicos favorecendo o ensino da matemática, e não somente desta disciplina, mas 

também como outras e em vários contextos sociais. 

 

 

C. A IMPORTÂNCIA DO JOGO COMO ELEMENTO LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

O trabalho educativo integrado as atividades lúdicas ajuda a promover o crescimento intelectual e social, 

desenvolvendo o nível cognitivo e das práticas estabelecendo novas relações principalmente no ensino- aprendizagem 

de cada sujeito. 

Nesse sentido, podemos observar que as atividades voltadas para a matemática através do tempo vêm passando 

por várias tendências, de maneira que o trabalho hoje faz a utilização de ferramentas lúdicas para o desenvolvimento da 

aprendizagem, pois segundo RODRIGUES (2003, p.160) o lúdico é um fenômeno cultural e biológico, constituído de 

atividade livre, alegre com significação e grande valor espiritual, social oferecendo inúmeras possibilidades 

educacionais.  

Cada educando precisa desenvolver suas potencialidades e não seguir um caminho forçado. A matemática 

enquanto disciplina poderá possibilitar uma atividade criativa de construção de aprendizagem. E para que o 

desenvolvimento continue num processo contínuo, a relação dos conhecimentos prévios através de atividades lúdicas, 

amplia suas capacidades de raciocínio, lógica e cognição com mais destreza, rapidez e facilidade podendo estar 

presente no dia a dia.  

As atividades lúdicas são instrumentos de importância significativa para aprender essa ação dependendo sem 

dúvida da compreensão. Vale lembrar que o jogo por ter regras, pressupõe organização e ação cooperativa. O ensino da 

matemática tem encontrado base na concepção de que o educando aprende exercitando determinadas habilidades. 

Segundo Kishimoto (2001), para o desenvolvimento de atividades de natureza lógico matemática o jogo como recurso 

lúdico torna-se ferramenta indispensável para estimular o desenvolvimento cognitivo e são importantes para o 

desenvolvimento do conhecimento escolar. 
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Acreditando que a pratica pedagógica do professor em relação ao ensino da matemática através dos jogos nas 

escolas, se trabalha de forma atraente e educativa, não apenas o conteúdo, mas todo um contexto educacional, o que 

significa preocupação com a formação integral do educando, percebendo a importância do espaço escolar. 

A formação deste educador trará novas perspectivas aliada ao conhecimento oportunizando a interação de atividades 

nas disciplinas curriculares, pois observa que tais atividades estão mais dispostas a ensaiar novas combinações de 

ideias e de comportamento, não reduzindo a apenas aspectos recreativos. Pois a atividade dos jogos como um recurso 

lúdico torna o conteúdo prazeroso e importante quando a criança aprende. Formando indivíduos com autonomia com 

interesses voltados para aprendizagem. 

Assim a atividade lúdica, transforma-se em ferramenta pedagógica, que estimula e reforça a prática para o ensino 

da matemática nas primeiras séries no Ensino Fundamental, sem deixar de esquecer que o educando possui uma carga 

de conhecimento prévia, oriunda do meio em que ele convive gerando experiências de aprendizagem muito antes de 

frequentar a escola. 

Aliada as atividades lúdicas, encontram-se diferentes linguagens matemáticas, a oral, a escrita e a visual, quando 

adotamos uma postura de professores que se preocupam em estabelecer uma relação de mediadores entre os conteúdos 

e a realidade, estamos relacionando e gerando condições de fazer com que a criança esteja em contato com a lógica 

matemática.  

O lúdico em relação à compreensão leva o educando a desenvolver as suas capacidades, habilidades entre outras 

diversidades do conhecimento. Sabemos que o conhecimento lógico matemático não resulta exclusivamente do 

experimentar, e nem de um simples encontro do sujeito com o objeto. 

O trabalho pedagógico segundo Kishimoto (2001) necessita da construção de estímulos externos e a 

sistematização de conceitos e outras situações através de atividades lúdicas, possibilitando ao educador metodologias 

adequadas a produção do conhecimento, especialmente com a matemática.     

Assim através da reflexão no fazer pedagógico e a interação de atividades lúdicas no cotidiano, aliada as 

diferentes realidades, sistematiza as informações transformando em conhecimento, tornando este conhecimento em 

ferramenta na utilização em todas as áreas do conhecimento, e em especial a matemática. Nesse sentido, precisamos 

entender o contexto em que será desenvolvido o ensino da matemática tornando-se um desafio para o professor pensar 

em um ensino voltado para o contexto das escolas do campo. 

 

 

D. O ENSINO DA MATEMÁTICA NAS ESCOLAS DO CAMPO 

 

Historicamente à área rural vem sendo vista como inferior e a educação cópia da visão urbana tornando-se um ensino 

descontextualizado e sem significado. Sabemos que no âmbito educacional na realidade rural em algumas comunidades 

não havia escola, e quando tinha às vezes era bastante distante de alguns moradores, o que acabava levando os alunos a 

altos números de faltas e como consequência a repetência. 

Mas apesar de caminhar desta forma, isto vem mudando, muitas são as conquistas originárias das lutas dos 

movimentos sociais populares do campo em torno dos direitos aos povos do campo como saúde, educação de qualidade 

entre outros. Arroyo (2004) salienta que os estados e mais particularmente os municípios a partir dos questionamentos 

dos movimentos sociais populares percebem a necessidade de uma redefinição profunda da educação rural. Nesse 

processo é que se dar a construção da consciência da necessidade de uma Política Publica da Educação do Campo. Esse 

processo segundo Caldart (2004, p.14) é que vai originar:  

A conquista recente do conjunto das organizações de trabalhadores do campo por políticas públicas, foi a 

aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Parecer n° 36/2001 e 

Resolução n°1/2002 do Conselho Nacional de Educação). 

Com isso o ensino nas escolas do campo passa por um processo de mudanças oriundas das lutas políticas que foram 

desenvolvidas por estudiosos e população para que este público viesse a ter seus direitos, cultura e valores respeitados, 

levando em conta a realidade do educando e suas necessidades.  
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Com essa perspectiva espera-se que este quadro mude, trazendo novas oportunidades, pois a mesma era 

estigmatizada impropriamente. E isso só foi possível devido aos movimentos populares do campo que questionavam 

essa realidade, e assim a educação voltada para este contexto, a partir dos sujeitos em processo s formativos, constrói 

um novo ritmo de caminhada. Pois segundo Molina: 

Os paradigmas fazem a ponte entre a teoria e a realidade por meio da elaboração de teses cientifica que são 

utilizadas na elaboração de programas e sistemas, na execução de políticas publicas, de projetos de 

desenvolvimento.  Estes tem como referencias os conhecimentos construídos a partir de determinada visão de 

mundo que projeta as ações necessárias para a transformação da realidade (2004 p.55). 

Por meio do processo de construção da Educação do Campo podemos afirmar que o campo é espaço de vida digna para 

sujeitos trabalhadores e conscientes, pois a necessidade desses habitantes que vivem nesta realidade é ter direito de 

todo cidadão comum possuir serviços públicos de qualidade, melhorias da saúde e educação, dentre outras 

necessidades viabilizadas pelo governo. 

Neste processo, a inclusão na agenda governamental da questão do ensino na realidade do campo que em nosso 

caso Amazonas predomina o olhar para as águas e florestas, o que exigindo uma atenção a esta realidade da região 

Norte. Destaca-se a necessidade de que os profissionais que irão atuam nesta realidade tenham a formação necessária 

para compreender o contexto local.  

O que na perspectiva da Educação do Campo, é necessário para que os estudantes tenham o conhecimento do 

seu contexto do campo, pois possibilita a abertura de perspectivas para refletir a construção deste conhecimento 

modificando e fortalecendo a construção do mesmo, pois a educação é um conjunto de vários elementos que 

socialmente vivenciamos gerando um aprendizado nas relações. 

No entanto a realidade evidenciava o ensino de disciplinas que faziam parte do currículo das escolas urbanas 

sem qualquer adequação no contexto do campo, causando por vezes descrédito dos habitantes locais, e entre elas a 

disciplina de matemática que exigia um pouco mais de atenção, pois ela se resumia a apenas números e contas, que se 

limitavam muitas vezes na sala de aula. Assim a sua pratica ocorria diariamente no trabalho, ou em suas casas sem que 

a percebessem. 

Assim, muitos estudantes chegavam à vida adulta mal sabendo escrever seus nomes ou então nem conheciam 

sua realidade. É pela mudança deste quadro que lutamos para que a população residente nessas áreas possa aprender e 

construir uma nova realidade, adquirir respeito pelos seus pais que não tiveram acesso ao direito de estudar.  

Sabemos que os aspectos sócios econômicos influem na questão educacional, pois alguns estudantes, não tem o 

uniforme, quanto mais o material escolar, como um aluno pode aprender se mal consegue prestar atenção na aula, 

sendo que às vezes andam longa distância da trajetória de suas casas a escola, gastam suas energias, alguns alunos 

saem cedo de suas casas para pegar um bote ou um ônibus escolar, que algumas das vezes não oferecem nem mesmo 

segurança, chegando a suas salas exaustas, com fome e com sono. Diante desse quadro o que podemos fazer enquanto 

professores? 

A participação do educando em sua realidade facilita o discernimento sobre suas relações com o mundo, não a 

uma simples relação biológica, natural ou cultural no espaço que habita, mas mantendo sua identidade e ao mesmo 

tempo estabelecendo objetivos sociais e políticos que o fazem refletir sobre suas ações no grupo. 

A compreensão da matemática ou de qualquer outra disciplina esta ligada ao conhecimento do aluno, do grau de 

importância e o modo que ele irá receber informações ou de como foi trabalhado certo assunto. Pois enquanto 

educadores queremos prepara-los de forma que possam refletir e serem cidadãos críticos, mais construtivos e 

defensores de sua realidade e não educar de forma bancaria. Pois: 

Para a concepção “bancaria”, a consciência é, em sua relação com o mundo, esta “peça” passivamente escancarada 

a ele, a espera de que entre nela, coerentemente concluirá que ao educador não cabe nenhum outro papel, que não o 

de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho será, também, o de imitar o mundo. O de ordenar o 

que já faz espontaneamente. O de “encher” os educandos de conteúdo. E o de fazer depósitos de “comunicado” -

falso saber- que ele considera como verdadeiro saber (Freire, 1987 p.36). 
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Despertar o interesse, a curiosidade do educando é de fundamental importância para que tenhamos um bom 

resultado quanto aos nossos objetivos enquanto educadores, para que sejam questionadores de seu contexto 

contribuindo para a construção de políticas publicas. 

Nesse sentido o professor, precisa realizar o estudo sobre o contexto em que a escola está inserida identificando 

os elementos do cotidiano de seus educandos, esse conhecimento irá possibilitar aos professores meios para construir 

metodologias de ensino, ligados ao cotidiano e a realidade do aluno, aproveitando os conhecimentos prévios que serão 

sistematizados na relação com desenvolvimento curricular do ano letivo. 

 

 

III. CONCLUSÕES 

 

Neste artigo buscamos refletir sobre a contextualização no ensino da matemática entendendo que os significados aos 

questionamentos originados do cotidiano, é o que faz o despertar do senso critico, pois o educando que ainda em 

processo de formação de opiniões, busca conhecimento de varias naturezas, possibilitando a inserção de outras 

disciplinas. 

Portanto o ensino da matemática nas escolas do campo precisa contribuir na reflexão sobre valores e objetivos 

do ato educativo possibilitando a formação de cidadãos conscientes, conhecedores de seu próprio valor, de seus deveres 

e direitos, das complexidades da sua estrutura social-política e econômica em que estão inseridos. 
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The teaching of mathematics today has experienced serious difficulties. Translating 
scientific knowledge to school knowledge presents itself as one of the great challenges of 
the teacher, especially if he has an academic background in which predominate forms of 
education based on rote learning. This study focuses on checking the mathematical 
knowledge that students have more difficulty, aiming at workshops for interdisciplinary 
studies between the fields of knowledge of Portuguese Language, Science and 
Mathematics from the strategy of Troubleshooting. Authors who gave theoretical support 
to the research were Lück (2002) Fazenda (1995), and Onuchic Allevato (2009), Tomaz 
and David (2008), among others. The methodological approach is anchored in the 
application, along with 34 students of 9th grade, class 1, of primary education in a public 
school in the city of Manaus / Amazonas / Brazil, a simulated in the model of Prova Brasil, 
which at the end of the year 2013 students will be submitted and whose focus is on 
Troubleshooting. The results indicate that students have great difficulties in solving 
geometry problems: calculating area and volume, as well as difficulties in the basic 
operations which hampers the development of various mathematical skills needed, for 
example, calculate the numerical value of algebraic expressions. 
 
O ensino da Matemática na atualidade tem passado por sérias dificuldades. Transpor o 
saber científico ao saber escolar apresenta-se como um dos grandes desafios do professor, 
principalmente se ele possui uma formação acadêmica em que predominam formas de 
ensino baseadas na aprendizagem mecânica. O objetivo deste estudo centra-se em verificar 
quais conhecimentos matemáticos os alunos apresentam maior dificuldade, visando à 
realização de oficinas de estudos interdisciplinares entre os campos de conhecimento de 
Língua Portuguesa, Ciências e Matemática a partir da estratégia da Resolução de 
Problemas. Os autores que deram suporte teórico à pesquisa foram Lück (2002), Fazenda 
(1995), Onuchic e Allevato (2009), Tomaz e David (2008), dentre outros. O percurso 
metodológico está ancorado na aplicação, junto a 34 alunos da turma do 9º Ano 1 do 
Ensino Fundamental de uma escola pública, no município de Manaus/Amazonas/Brasil, de 
um simulado no modelo da Prova Brasil, a qual no fim do ano de 2013 os alunos serão 
submetidos e cujo foco é a Resolução de Problemas. Os resultados obtidos sinalizam que 
os alunos apresentam grandes dificuldades em resolver problemas de geometria: cálculo de 
área e volume, além de dificuldades nas operações básicas o que compromete o 
desenvolvimento de várias habilidades matemáticas necessárias, por exemplo, calcular o 
valor numérico de expressões algébricas.
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I. INTRODUÇÃO 
 
O cenário atual do ensino da Matemática no contexto das salas de aula não tem proporcionado aos alunos  formação 
que garanta uma aprendizagem significativa de modo a permitir , isto é, aplicar os conhecimentos ensinados na escola 
em situações reais do cotidiano, pois é fato que no ensino disciplinar, e sciplina abordar exclusivamente os conteúdos 
que fazem parte de seu currículo específico, não há a preocupação em promover uma formação para a cidadania, que 
dê conta de formar o aluno para atuar de modo eficiente perante a complexidade da realidade. 

Precisamos compreender que em face dessa complexidade torna-se inconcebível acreditar que o mero acúmulo 
de informações transmitidas de forma fragmentada pelas disciplinas seja suficiente para garantir que o aluno consiga 
responder às exigências sociais as quais lhe exigem utilizar com autonomia os conhecimentos de que se apropria. 

Diante da evidência dessa necessidade de uma formação mais ampla, nossa pesquisa inicia-se a partir da análise 
do processo de ensino aprendizagem de Matemática dos alunos do 9º Ano 1 de uma escola estadual de Ensino 
Fundamental na cidade de Manaus/AM, ou seja, de como este processo tem se efetivado. Sendo esta a etapa inicial de 
nosso percurso investigativo, entendemos ser essencial a realização de um diagnóstico da realidade encontrada, 
considerando que nossas ações futuras consistirão em oficinas de estudo realizadas em uma perspectiva interdisciplinar 
entre os campos de conhecimento de Língua Portuguesa, Ciências e Matemática através da resolução de problemas. 

Portanto, o objetivo deste estudo centra-se em verificar, a partir da aplicação de um simulado, estruturado de 
acordo com os modelos disponíveis no portal do MEC1, com foco na resolução de problemas, quais conhecimentos 
matemáticos os alunos apresentam maior dificuldade e consequentemente quais  habilidades eles necessitam 
desenvolver a fim de que consigam utilizar os conhecimentos necessários à resolução de situações-problema e à 
tomada de decisões não apenas no contexto da sala de aula, mas também em contextos que fazem parte do seu 
cotidiano, de forma eficiente. 

De posse dessas informações pretendemos realizar oficinas de estudos interdisciplinares que permitam 
minimizar as incompreensões dos alunos quanto aos conteúdos e teorias matemáticas, bem como os possibilitem o 
pleno desenvolvimento das habilidades inerentes aos temas matemáticos abordados. A verificação das habilidades que 
devem ser ensinadas/aprendidas será feita tendo como parâmetro a Matriz de Referência de Matemática do Saeb2: 
Temas e seus descritores para o 9º Ano do Ensino Fundamental que consiste no referencial curricular do que será 
avaliado nesta disciplina, quando da realização das avaliações nacionais – Saeb e Prova Brasil – indicando as 
competências e habilidades esperadas dos alunos.  

 
 
II. A METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E O DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 
 
Ensinar Matemática em qualquer nível de ensino, em particular no Ensino Fundamental, em que se constroem as bases 
da aprendizagem dos conceitos e teorias matemáticas elementares exige do professor dessa área do conhecimento uma 
prática pedagógica rica de possibilidades que permita ao aluno apropriar-se dos conhecimentos necessários não apenas 
para dar prosseguimento aos seus estudos, mas também para prepará-lo para corresponder às exigências da sociedade 
contemporânea que necessita de indivíduos cada vez mais bem preparados para atuar no mercado de trabalho, para 
resolver problemas de modo eficiente, enfim para tomar decisões conscientes que não apenas visem ao 
desenvolvimento da sociedade, mas também sua transformação em benefício dos indivíduos que dela fazem parte. 

Falamos de uma formação para a cidadania, pois é notório que 

                                                            
1 Ministério da Educação. 
2 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 
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“a visão de conhecimento como mero acúmulo de informações não satisfaz mais as exigências da sociedade, 
levando à questão: o que a escola pode fazer para organizar um contexto sólido de aprendizagem, que prepare o 
aluno para utilizar, com autonomia, os conhecimentos de que se apropria?” (Pires & Mansutti, 2002, p. 103). 

Diante disso, é consenso entre os educadores que se deva promover uma formação para a vida, no entanto, 
quando se observa a forma de ensino presente na maioria das escolas, nota-se que ainda prevalece um ensino 
propedêutico e seletivo que até preza por uma formação integral e para a vida, mas uma formação integral e para a vida 
acadêmica e não para responder aos problemas sociais. 

Há, portanto, um distanciamento entre teoria e prática que tende a tornar-se cada vez maior à medida que se 
insiste em compreender o ensino como “um trajeto de superação de etapas sucessivas mediadas, cada uma delas, pelas 
demandas da etapa superior” abala Arnau (2010, p. 19). Dito de outra forma, é como se a Educação Infantil fosse vista 
como o meio de preparação para o Ensino Fundamental e este por sua vez uma preparação para o Ensino Médio que 
objetiva uma preparação para a superação das provas de vestibulares.  

Num contexto em que se leva em conta a necessidade da formação para a cidadania, compete à Matemática o 
papel fundamental de garantir não somente a aprendizagem dos alunos no que diz respeito à apropriação dos 
conhecimentos inerentes a esse campo do conhecimento, mas também que eles saibam aplicá-los em situações-
problema que não se limitem ao contexto da sala de aula. A relevância dessa aprendizagem eficaz reside no fato de que 
o aluno ao aplicar os conhecimentos matemáticos aprendidos na escola em situações do seu cotidiano passa a perceber 
a importância e a utilidade da Matemática em sua vida, começa então, a ver sentido naquilo que aprende. 

Partindo desse pressuposto é que se verificou a necessidade de ensinar Matemática tendo como ponto de partida 
a resolução de problemas, pois se trata de uma metodologia que propõe a apropriação do conhecimento matemático 
com significado, é a própria essência do fazer Matemática (Pires et al., 2002). Além disso, é fato, que “a maioria 
(senão todos) dos mais importantes conceitos e procedimentos matemáticos pode ser melhor ensinado através da 
Resolução de Problemas” (Onuchic & Allevato, 2009, p. 223). 

Quando se aborda a resolução de situações-problema no ensino da Matemática o aluno tem a possibilidade de 
desenvolver várias competências, isto porque competência consiste na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da 
vida mediante ações nas quais se mobilizam, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, componentes atitudinais, 
procedimentais e conceituais (Zabala & Arnau, 2010) e a metodologia da resolução de problemas permite que o aluno 
tenha o contato com diversas situações que ultrapassam a sala de aula, situações de sua vida prática, vivenciadas no dia 
a dia e que muitas vezes nem percebe estar empregando a Matemática, é dessa forma que mobiliza os componentes 
inerentes ao desenvolvimento de competências. 

Portanto, não se pode promover o desenvolvimento de competências em um ensino baseado somente na 
memorização de fórmulas e conceitos, ou seja, na memorização de conhecimentos para posterior reprodução em testes 
e provas, pois tal ensino traz como consequência a dificuldade de se aplicar de modo satisfatório os conhecimentos em 
situações reais, etapa fundamental que determina a existência das competências. Isso ocorre porque os exercícios 
empregados neste tipo de ensino baseiam-se no treino, em uma aprendizagem mecânica, onde o aluno não consegue 
ver sentido e muitas vezes até resolve os exercícios propostos reproduzindo os procedimentos ensinados pelo professor, 
mas isto não garante que houve aprendizagem, será necessário que o aluno se envolva em outro contexto onde os 
conhecimentos ensinados de forma mecânica possam ser utilizados para, então, verificar se de fato assimilou tais 
conhecimentos. 

Em contra partida, ao optarmos por um ensino que tenha como foco a resolução de problemas, ou seja, baseado 
na aprendizagem a partir desta metodologia, teremos a possibilidade de fazer com que os alunos se deparem com 
situações-problema as quais devem solucionar e cuja resposta ainda não é conhecida, podendo ser situações simples ou 
complexas do seu cotidiano, que embora vivenciadas no contexto da sala de aula nunca serão idênticas às situações 
vivenciadas em sua realidade, pois como afirmam Zabala et al: 

“essas situações reais nunca serão aquelas nas quais o aluno irá se encontrar na realidade”, porém ao abordá-las 
podemos dizer que estamos propondo um ensino de competências, isto é, estamos tentando “facilitar a capacidade 
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de transferir aprendizagens que geralmente foram apresentadas descontextualizadas, a situações próximas à 
realidade” (2010, p. 110). 

É então aqui que reside o potencial da metodologia da resolução de problemas no ensino da Matemática, posto 
que não é possível afirmar que uma pessoa seja capaz de demonstrar certa competência até o momento em que aplica 
seus conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes na situação adequada, resolvendo-a de forma eficaz. Através da 
resolução de problemas ela pode demonstrar algumas competências e perceber a existência das diversas competências 
características do processo de ensino aprendizagem o que não é possível verificar a partir de exercícios rotineiros, do 
tipo calcule e efetue, pois estes não envolvem o emprego de ações eficazes que obriguem a utilizar recursos dos quais 
se dispõe. 

Ressaltamos que são várias as possibilidades de trabalhar a resolução de problemas no contexto das aulas de 
Matemática, podendo-se optar pela formulação de problemas considerando a contextualização ou a 
interdisciplinaridade, recomendações estas inclusive, presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ambas as 
abordagens, de acordo com o encaminhamento dado pelo professor podem possibilitar que os alunos desenvolvam uma 
série de competências que se tornarão perceptíveis durante o processo de resolução de problemas, pois nele estão 
presentes os três componentes fundamentais das competências: atitudes, procedimentos e conhecimentos (conceitos). 
Para melhor compreensão de como isso ocorre, utilizamos as palavras de Zabala et al.: 

Para responder aos problemas que as situações apresentam, é necessário estar disposto a resolvê-los com uma 
intenção definida, ou seja, com atitudes determinadas; 
Uma vez mostrados a disposição e o sentido para a resolução dos problemas propostos, com atitudes determinadas, 
é necessário dominar os procedimentos, as habilidades e as destrezas que a ação que se deve realizar exige; 
Para que as habilidades cheguem a um bom fim, devem ser realizadas sobre objetos de conhecimento, ou seja, 
fatos, conceitos e sistemas conceituais; 
Tudo isso deve ser realizado de forma inter-relacionada: a ação implica a integração de atitudes, procedimentos e 
conhecimentos. (2010, p. 37-38) 

Portanto, através de uma abordagem baseada na metodologia da resolução de problemas é possível que o aluno 
desenvolva conhecimentos, atitudes e procedimentos, pois ao estabelecer estratégias de resolução das situações-
problema que lhes são apresentadas, entram em cena várias competências e habilidades necessárias à obtenção da 
resposta à tarefa proposta. A resolução de problemas permite que o aluno pense produtivamente, desenvolva seu 
raciocínio, enfrente situações novas, se envolva com aplicações da Matemática em outros contextos, desenvolva uma 
série de estratégias para resolver problemas, tenha uma boa base matemática, pois os problemas envolvem o uso de 
vários conhecimentos matemáticos, além disso, dá margem para que o aluno desenvolva sua criatividade. 

 
 

III. INTERDISCIPLINARIDADE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA POSSIBILIDADE PARA A 
APRENDIZAGEM EFICAZ DA MATEMÁTICA 
 
Enfatizamos no tópico anterior a importância de uma formação para a vida. Essa questão é também reforçada por Lück, 
uma das pesquisadoras do tema Interdisciplinaridade. A autora afirma que: 

É finalidade da educação contribuir para uma formação plena do indivíduo, isto é, uma formação integral de modo 
que este atinja níveis cada vez mais competentes de integração das dimensões básicas – o eu e o mundo – com o 
propósito de que tenha a capacidade de resolver problemas globais e complexos os quais se lhes apresentam na 
vida cotidiana e de contribuir para o progresso da sociedade e para a resolução dos problemas com os quais se 

deparam os diversos grupos sociais. (2002, p. 56). 
A necessidade dessa formação plena torna-se ainda mais evidente quando se constata que o ensino tradicional 

estruturado em torno de disciplinas isoladas, e estas, em corpos teóricos cada vez mais segmentados, ocasionou a 
simplificação da realidade, tornando o saber fragmentado, onde cada disciplina compromete-se unicamente em ensinar 
conteúdos do currículo específico, pretendendo que o aluno por si só realize o que o saber estabelecido não soube 
resolver, isto é, a abordagem da realidade em toda sua complexidade (Zabala et al., 2010). 
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Não há, portanto, como negar a importância no cenário atual, onde a sociedade encontra-se em constante 
evolução, que a escola acompanhe esse progresso, fazendo com que o aluno aprenda a agir na complexidade, em outras 
palavras, que o aluno consiga resolver situações-problema as quais nunca estão presentes na vida real de modo simples 
e, muito menos, nas quais o número de variáveis que nela intervêm sejam expressos puramente por meio de dados 
necessários para uma resposta padrão a problemas também padronizados. 

Considerando esse contexto, a Matemática, assim como as demais disciplinas que compõem o currículo escolar, 
tem sido chamada à responsabilidade de garantir essa formação integral do indivíduo, haja vista que mediante os 
avanços nas áreas da comunicação e das tecnologias presentes na sociedade contemporânea, torna-se inconcebível que 
a escola não acompanhe essa evolução, pois procedendo dessa maneira deixa de cumprir seu objetivo primeiro: 

[...] desenvolver uma educação que não dissocie escola e sociedade, conhecimento e trabalho e que coloque o aluno 
ante desafios que lhe permitam desenvolver atitudes de responsabilidade, compromisso, crítica, satisfação e 
reconhecimento de seus direitos e deveres (Brasil, 1998, p. 27). 

Torna-se, portanto, dever de toda a comunidade escolar engajar-se na busca de práticas que possibilitem alcançar 
esse objetivo de modo a dotar o aluno de saberes que o permita uma atuação competente, o que vai exigir conhecer não 
somente os instrumentos conceituais e as técnicas disciplinares, mas também ser capaz de reconhecer quais deles são 
necessários para ser eficiente em situações complexas, sabendo como aplicá-los em função das características 
particulares de cada situação. 

É, portanto, em face dessa necessidade que a interdisciplinaridade apresenta-se como uma prática que pode 
auxiliar positivamente o ensino da Matemática, tornando-o mais significativo, tanto para os alunos quanto para os 
professores, posto que esta disciplina possui uma característica bastante favorável a práticas interdisciplinares. 
Conforme Japiassu (1976, p. 90), “a Matemática aparece como um instrumento privilegiado do interdisciplinar, pois 
proporciona um aparelho de organização dos conceitos e das estruturas”. Podemos visualizar facilmente várias 
aplicações da Matemática em diversas práticas sociais e/ou em outras áreas do conhecimento, isto proporciona um 
leque de possibilidades para ressignifcar o seu ensino muitas vezes limitado a aplicações somente dentro deste campo 
de conhecimento. 

Considerando-se a viabilidade de realizar ações interdisciplinares no processo ensino aprendizagem da 
Matemática, cujo objetivo daquelas é “promover a superação da visão restrita de mundo e a compreensão da 
complexidade da realidade, resgatando a centralidade do homem na realidade e na produção do conhecimento” (Lück, 
2002), vê-se a proposta de se trabalhar a interdisciplinaridade articulada à Resolução de Problemas no processo de 
aquisição de conhecimentos matemáticos, ainda mais propícia à formação integral do aluno como cidadão, pois tal 
prática dissocia-se da aquisição do saber fragmentado permitindo um saber mais amplo, o que ressalta “a atenção para 
a necessidade de tratar o ensino da disciplina levando-se em conta a complexidade do contexto social e a riqueza da 
visão interdisciplinar na relação entre ensino e aprendizagem, sem deixar de lado os desafios e as dificuldades dessa 
prática” (Tomaz & David, 2008). 

Através dessa proposta é possível desenvolver uma prática pedagógica voltada para a superação da excessiva 
especialização dos conteúdos presentes nas disciplinas escolares, a exemplo particular, entre Ciências Naturais e 
Matemática onde ainda predomina uma prática que exclui a abordagem de práticas interdisciplinares entre ambas e 
destas com a Língua Portuguesa, mantendo-as isoladas.  

Ressaltamos que em oposição ao ensino fragmentado, o uso da interdisciplinaridade no ensino da Matemática 
mediante a resolução de problemas possibilita que a mesma se desprenda do caráter rígido e fechado ainda 
predominante nas salas de aula devido à forma como essa disciplina é apresentada, para ser uma ciência em constante 
mutação do ponto de vista da construção do conhecimento. Convém enfatizar que a prática de abordagens 
interdisciplinares torna o aluno capaz de solucionar problemas de forma autônoma. 

O professor de Matemática interdisciplinar, nas palavras de Fazenda (1995, p. 113), é aquele que procura 
constantemente e de modo responsável, novos e melhores caminhos para concretizar o conhecimento, com uma postura 
reflexiva de que ninguém é dono da verdade, que o conhecimento é limitado e que o trabalho em parceria com os 
outros colegas ou com os próprios alunos é sempre mais rico, mais dinâmico e mais vital. 
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Para Tomaz & David (2008, p. 16) ser interdisciplinar no ensino de Matemática traduz-se em ser capaz de promover a 
interligação dos conteúdos escolares com a vida do aluno. A resolução de problemas, nesse sentido, além de trabalhar 
situações práticas do cotidiano do aluno, ainda permite que sejam apresentadas situações-problema de outras áreas do 
conhecimento em que a Matemática esteja inserida, ampliando dessa forma o conhecimento do aluno sobre um 
determinado fenômeno sob diferentes pontos de vistas.  

Portanto, a partir do exposto, reconhece-se que a Resolução de Problemas aliada a práticas interdisciplinares 
pode ser uma alternativa de grande potencial para a promoção de uma aprendizagem eficaz da Matemática ao mesmo 
tempo em que permite ensinar competências, isto é, “utilizar formas de ensino consistentes para responder a situações e 
problemas próximos da realidade, em um complexo processo de construção pessoal com exercitações de progressiva 
dificuldade e ajudas contingentes conforme as características diferenciais dos alunos” (Zabala et al., 2010, p. 109). 
Trata-se, de dar uma resposta às necessidades emergentes no ensino da Matemática, isto é, de “adotar uma nova 
postura, buscar um novo paradigma que substitua o já desgastado ensino-aprendizagem baseado numa relação obsoleta 
de causa-efeito” (D´Ambrósio, 2001, p. 14) que não tem preparado o aluno para atuar de forma crítica na sociedade, 
muito mesmo para tomar decisões conscientes, pois estas envolvem competências que muitas vezes não são ensinadas 
e/ou aprendidas na escola e por isso fazem com que o aluno não consiga responder de modo eficaz as situações-
problema reais que se lhes apresentam. 
 
 
IV. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
No intuito de verificar quais as habilidades que os alunos do 9º Ano 1 do Ensino Fundamental da Escola Estadual 
Arthur Araújo, turno matutino, possuem, bem como as que necessitam desenvolver, considerando as 37 habilidades 
para este nível de ensino, também chamadas de descritores3, presentes na Matriz de Referência4 que norteia os testes de 
Matemática do Saeb e da Prova Brasil sobre o foco da Resolução de Problemas, aplicamos nesta turma um simulado 
diagnóstico no dia 11 de julho de 2013. 

Os itens (questões) do simulado foram formulados segundo modelos disponíveis no site do MEC e no caderno 
da Prova Brasil: Matriz de Referência, Temas, Tópicos e descritores, pois “[...] a partir desses itens é possível afirmar 
que um aluno desenvolveu certa habilidade, quando ele é capaz de resolver um problema a partir da 
utilização/aplicação de um conceito por ele já construído” (Brasil, 2008). Para tanto, estes itens procuram apresentar, 
principalmente situações em que a resolução de problemas se torne significativa para o aluno e mobilize seus recursos 
cognitivos. 

O simulado apresentava-se constituído por 15 questões baseadas em problemas matemáticos que envolviam 14 
descritores da Matriz de Referência, os quais são apresentados abaixo: 

Esses descritores, ainda de acordo com a Matriz de Referência, são agrupados em quatro temas que relacionam 
uma série de objetivos educacionais relativos aos conhecimentos matemáticos, são eles: Tema I – Espaço e Forma; 
Tema II- Grandezas e Medidas; Tema III – Números e Operações/Álgebra e Funções e Tema IV – Tratamento da 
Informação. 
 

                                                            
3 Indicam uma determinada habilidade que deve ser desenvolvida em qualquer série de ensino. 
4 É o referencial curricular do que será avaliado em cada disciplina, informando as competências e habilidades esperadas dos 
alunos. A matriz de referência não engloba todo currículo escolar, sendo feito um recorte com base no que é possível aferir por 
meio do tipo de instrumento da medida utilizada na Prova Brasil e que, ao mesmo tempo, é representativo do que está contemplado 
nos currículos vigentes no Brasil. 
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FIGURA 1. Escola Estadual Arthur Araújo 
Fonte: Gundin, 2013. 

  
 
 

TABELA I. Descritores de Matemática para o 9º Ano do Ensino Fundamental abordados no simulado. 
 

Questão Descritores 9º Ano do 
EF 

01 
Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e 
tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações. 

D2 

02 Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas D9

03 
Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição, sub-
tração, multiplicação, divisão, potenciação) 

D18 

04 Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas D12
05 Identificar um sistema de equações do 1.º grau que expressa um problema D34
06 Resolver problema envolvendo noções de volume D14

07 
Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou 
gráficos 

D36 

08 Resolver problema que envolva porcentagem D28
09 Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica D30
10 Identificar a localização de números inteiros na reta numérica D16
11 Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica D30
12 Reconhecer as diferentes representações de um número racional D21
13 Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas D13

14 
Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação) 

D20 

15 
Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos 
retos e não-retos 

D6 

 
 
Em nossa pesquisa, abordamos no simulado os quatro temas especificados acima e alguns dos descritores que integram 
cada um deles. A relação dos temas com os descritores trabalhados apresenta-se em detalhes na tabela a seguir: 

 
 
 
 

 

TABELA II. Relação Temas e Descritores abordados no simulado. 
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Temas 
 

Descritores 
 

Espaço e Forma D2, D6, D9 
Grandezas e Medidas D12, D13, D14 

Números e Operações/Álgebra e Funções D16, D18, D20, D21, D28, D30, D34 
Tratamento da Informação D36 

 
 

Realizaram o simulado 34 alunos, dos quais 15 meninas e 19 meninos. O teste durou 100 minutos, isto é, dois tempos 
de aula de 50 minutos cada. Para a aplicação dos simulados contamos com a participação do professor de Matemática 
da turma.  

Sobre as situações-problemas que constituíram o simulado havia questões que requeriam dos alunos a simples 
aplicação de algoritmos e de fórmulas, bem como as que envolviam o desenvolvimento de estratégias de resolução ou 
necessitavam apenas que utilizassem seu raciocínio lógico, pois não exigiam nenhum tipo de cálculo, somente leitura e 
interpretação das informações dadas. 

Entre outras finalidades, a aplicação do simulado nos auxiliou na criação de um protótipo no qual foram 
definidas ações interventivas para o ensino da Matemática, numa perspectiva interdisciplinar, a serem desenvolvidas 
posteriormente. Os resultados obtidos serviram para elaboramos um diagnóstico a fim de nortear as próximas etapas da 
pesquisa que pretende atuar em uma Sala Interdisciplinar de Aprendizagem no Projeto do Observatório da 
Educação/CAPES/UEA onde investigaremos como os alunos aprendem os conhecimentos matemáticos a partir da 
resolução de problemas. 

 
 
V. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A partir da aplicação dos simulados obtivemos os seguintes resultados, que como afirmamos anteriormente, servirão 
para nortear o encaminhamento das próximas atividades relativas à pesquisa quanto ao processo de ensino 
aprendizagem dos conhecimentos matemáticos tendo como ponto de partida a resolução de problemas: 

Do gráfico podemos verificar que dos quatorze descritores abordados no simulado o descritor/habilidade que os 
alunos apresentam bem desenvolvido é o D2 que refere-se a habilidade de Identificar propriedades comuns e 
diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações, em 
contrapartida os descritores/habilidades que mais necessitam ser desenvolvidos são o D13, D14 e D30, que referem-se 
respectivamente, às habilidades: Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas, Resolver 
problema envolvendo noções de volume e Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 

No entanto, a partir do gráfico observamos também que dos descritores avaliados no simulado, em somente 
quatro a turma demonstrou um desempenho superior a 50% no desenvolvimento de habilidades e estas envolviam os 
descritores D2, D16, D20 e D34, nos outros dez descritores o desempenho apresenta-se muito abaixo dos 50%, 
considerando que o total de alunos que realizaram o simulado foi 34. 

Os resultados quanto ao desempenho dos alunos no que se refere aos temas abordados no simulado e sua relação 
com os descritores a eles vinculados apresentam-se nos gráficos abaixo:  

 
 
 

 
 



 Mota, D. M., et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12007 (2014)  
 

12007-9 

 
 

FIGURA 2. Desempenho dos Alunos por descritor. 
 
 

 

 
 

FIGURA 3. Desempenho dos Alunos no Tema I – Espaço e Forma. 
 
 
A partir do gráfico, verificamos quanto ao tema I - Espaço e Forma, que contempla o estudo dos conhecimentos 
matemáticos no campo da Geometria, que os alunos desenvolvem de modo satisfatório a habilidade que compreende a 
identificação de propriedades comuns e diferenças entre figuras de duas dimensões e três dimensões, relacionando-as 
com suas planificações (D2), no entanto, no que se refere ao estudo dos ângulos e a interpretação de informações 
apresentadas por meio de coordenadas cartesianas (D6 e D9, respectivamente) não é percebido o mesmo desempenho, 
pois mais da metade dos 34 alunos que responderam ao simulado apresentaram incompreensão das situações-problema 
que envolviam estes descritores e consequentemente erraram a resposta. 
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Quanto ao Tema II - Grandezas e Medidas que trata da interligação entre os campos da Aritmética, Álgebra, 
Geometria e de outros campos do conhecimento, e cujos fundamentos e competências esperadas dizem respeito à 
compreensão das medidas convencionais ou, dos sistemas convencionais para o cálculo de perímetros, áreas, volumes e 
relações entre as diferentes unidades de medida, o gráfico abaixo nos permite analisar o desempenho dos alunos no que 
se refere aos descritores/habilidades D12, D13, D14 relacionados ao tema. 
 

 

 
 

FIGURA 4. Desempenho dos Alunos no Tema II – Grandezas e Medidas. 
 
 
Verificamos que os alunos não compreendem bem situações-problema que envolvem conceitos vinculados a esse tema, 
pois em todos os descritores avaliados constatamos que o percentual da resolução dos problemas com êxito pelos 34 
alunos apresenta-se abaixo dos 50%, isto se deve, entre outros fatores, e a partir do que observamos, que os alunos não 
possuem conhecimento sobre geometria plana e espacial, pois ao analisarmos os cadernos de questões onde eles 
deveriam realizar os cálculos não vimos nenhum registro que remetesse às fórmulas de áreas ou volumes de figuras 
geométricas. 

Necessita-se, portanto, que sejam trabalhadas metodologias que os permitam desenvolver as habilidades 
relacionadas aos descritores D12, D13 e D14 as quais se referem respectivamente à: Resolver problema envolvendo o 
cálculo de perímetro de figuras planas; Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas e Resolver 
problema envolvendo noções de volume. 

Nos problemas que envolviam esses três descritores observamos que os alunos apenas olhavam o problema 
rapidamente e logo marcavam uma das alternativas apresentadas. Percebemos também, que nesses tipos de problemas 
os alunos não passavam muito tempo tentando responde-los, fato que nos fez termos a impressão de que esses alunos 
não possuíam os conhecimentos matemáticos sobre o tema Grandezas e Medidas. 

Outro tema sobre o qual analisamos o desempenho dos alunos foi o Tema III - Números e Operações/Álgebra e 
Funções. Esse tema contempla os conhecimentos matemáticos no campo da Aritmética e da Álgebra, as atividades 
propostas devem abordar a resolução de situações-problema envolvendo a localização de inteiros e racionais na reta 
numérica, o reconhecimento das diferentes representações dos números racionais, a realização de cálculos com 
números racionais, a resolução de problemas envolvendo porcentagens, a resolução de cálculos algébricos, a 
identificação de expressões algébricas que representam os valores de uma sequência numérica, a identificação de 
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equações e desigualdades do primeiro grau em problemas significativos, a identificação de um sistema de equações do 
primeiro grau e da relação entre essas equações e suas representações geométricas. 
Relacionados a este tema foram apresentadas situações-problema envolvendo os descritores D16, D18, D20, D21, D28, 
D30 e D34. 

O gráfico abaixo apresenta o desempenho dos alunos quanto ao tema e seus descritores: 
 

 

 
 

FIGURA 5. Desempenho dos Alunos no Tema III – Números e Operações/Álgebra e Funções. 
 
 

Embora este tema seja um dos mais trabalhados pelos professores de Matemática porque as atividades a ele 
relacionadas costumam não exigir tanto dos mesmos, haja vista que para saber se houve ou não aprendizagem por parte 
do aluno, utilizam basicamente exercícios de repetição, memorização, uso de fórmulas enfim, exercícios do tipo calcule 
e efetue, ainda persiste a necessidade de se desenvolverem habilidades básicas nos alunos relativas a este tema, a 
exemplo disso e de acordo com o gráfico acima, citamos os descritores/habilidades D18, D21, D28 e D30 que 
compreendem respectivamente às seguintes habilidades: efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as 
operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação), reconhecer as diferentes representações de um 
número racional, resolver problema que envolva porcentagem e calcular o valor numérico de uma expressão 
algébrica. 

Convém ressaltarmos que o pleno desenvolvimento dessas habilidades requer que os alunos dominem 
conhecimentos matemáticos elementares como: saber realizar as seis operações matemáticas – adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação – além de possuírem conhecimento sobre as regras de sinais que 
envolvem números inteiros e racionais, pois sem esses conhecimentos prévios não é possível que consigam assimilar 
satisfatoriamente os novos conhecimentos necessários. 

O quarto tema abordado no simulado diagnóstico foi Tratamento da Informação. Este tema explicita a 
importância de mostrar ao aluno a utilização dos conhecimentos adquiridos em sua vida escolar para interpretar 
informações que aparecem nos jornais e revistas de todos os tipos. 

Para analisarmos o desempenho dos alunos quanto a esse tema foi abordada uma situação-problema envolvendo 
o descritor D36 que se refere à habilidade de Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou 
gráficos. O gráfico abaixo apresenta o desempenho dos alunos quanto ao tema IV e seu respectivo descritor. 
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Podemos observar a partir do gráfico que menos da metade da turma consegue interpretar informações contidas 
em gráficos e a grande maioria tem dificuldades no desenvolvimento desta habilidade. Durante a realização do 
simulado observamos que muitos alunos não compreendiam o que o problema estava pedindo, não conseguiam 
relacionar os dados com a pergunta do problema; por esse motivos nos chamavam para dizer que não estavam 
entendendo o que era para fazer. 

 

 
 

FIGURA 6. Desempenho dos Alunos no Tema IV – Tratamento da Informação. 
 

 
Diante da falta de compreensão dos alunos quanto à situação-problema que envolvia o descritor 36 do Tema 
Tratamento da informação, percebemos que possibilitar o desenvolvimento da habilidade inerente ao descritor assim 
como as demais analisadas no simulado é essencial à formação do aluno para que ele possa atuar de forma crítica e 
ativa na sociedade. 

Neste tema, em particular, essa necessidade é mais vital porque muitas informações no cotidiano do aluno lhes 
são apresentadas por meio de gráficos e tabelas, sendo que o mesmo não possui a habilidade de compreender o que elas 
representam e isso consequentemente o impede de tomar decisões e criar estratégias para resolver as situações-
problemas com as quais se depara. 

 
  
VI. CONCLUSÕES 
 
O presente trabalho ressalta entre outros aspectos, a importância de se fazer um diagnóstico ao iniciarmos o percurso 
investigativo de uma pesquisa. É fundamental que tenhamos uma visão mais ampla de como encontramos os sujeitos e 
o campo onde iremos atuar. Em particular, nesta pesquisa, como pretendemos realizar ações interventivas no processo 
de ensino aprendizagem da Matemática a partir da metodologia da resolução de problemas em uma perspectiva 
interdisciplinar com os campos do conhecimento de Língua Portuguesa, Ciências e Matemática, de modo a torná-lo 
mais significativo para os alunos, entendemos que a realização do simulado diagnóstico foi essencial ao planejamento 
de nossas ações futuras. 

Os resultados obtidos mediante a aplicação do simulado aos alunos do 9º Ano 1 do Ensino Fundamental, 
matutino, da Escola Estadual Arthur Araújo, na cidade de Manaus/AM, sinalizam que eles compreendem bem 
principalmente os conhecimentos matemáticos que envolvem as seguintes habilidades:   Identificar propriedades 

29.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

D36

Desempenho dos Alunos no Tema IV ‐
Tratamento da Informação

Acertos



 Mota, D. M., et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12007 (2014)  
 

12007-13 

comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações; 
Identificar um sistema de equações do 1.º grau que expressa um problema; Identificar a localização de números 
inteiros na reta numérica; Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação). No entanto, apresentam sérias dificuldades em resolver problemas de geometria 
relacionados a habilidades como calcular perímetro, área e volume de figuras geométricas, além de dificuldades em 
operações matemáticas básicas o que compromete o desenvolvimento de outras habilidades também necessárias, por 
exemplo, a que identificamos a partir do simulado: calcular o valor numérico de expressões algébricas. 

Portanto, com base nesses resultados, se faz necessário planejarmos ações que permitam aos alunos o 
desenvolvimento das habilidades necessárias verificadas a partir do simulado diagnóstico, para isso visualizamos a 
metodologia da resolução de problemas no ensino da Matemática em uma perspectiva interdisciplinar como uma 
possibilidade para o desenvolvimento de tais habilidades, pois permitirá que a Matemática seja vista pelos alunos em 
outros contextos, o que ampliará seus conhecimentos acerca dos saberes necessários à tão emergente e essencial 
formação para a cidadania.  
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In the present study, was made an attempt to gather information that would aid in the 
characterization of ideas about Science and in the development of the scientific work of 
students graduating from teaching degree courses in Chemistry, Biological and Natural 
Sciences and Mathematics - Chemistry habilitation in the campi of Cuiabá, Rondonópolis 
and Sinop, in the Federal University of Mato Grosso, Brazil. The methodology involved 
the development and application of a questionnaire containing eight open and closed 
questions, and analyzing the quantitative and qualitative data. The results indicate that the 
researched students have some distorted views of science as: an empirical vision, detected 
by the frequency in which the responses include the words "discover" and "discoverer" and 
elitist visions of the scientist, which was referred to as specially studious and lonely. These 
notions coexist with a vision that emphasizes the social role of the scientific production. 
The recognition of these concepts about science enables the start of a discussion about the 
formation of instructors for the teaching of science. Therefore, the teaching degree 
formation courses in the scientific area are considered to have an epistemological base that 
enables to think over the nature of science. The construction of a view of science more in 
line with the contemporary epistemological proposals passes through enabling to science 
teachers other training opportunities, that would foster change in conceptions and a more 

critical and popular attitude, about science, the scientist and its implications on the society. 
 
No trabalho, aqui apresentado, intentou-se levantar subsídios que auxiliassem na 
caracterização das ideias sobre Ciência e o desenvolvimento do trabalho científico de 
estudantes concluintes dos cursos de licenciatura plena em Química, Ciências Biológicas e 
Ciências Naturais e Matemática – habilitação Química dos campi de Cuiabá, Rondonópolis 
e Sinop, respectivamente, da Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil. A metodologia 
envolveu a elaboração e aplicação de um questionário contendo oito questões abertas e 
fechadas e a análise quanti-qualitativa dos dados. Os resultados apontam que os estudantes 
investigados trazem algumas visões distorcidas da ciência, a saber: uma visão empirista 
constatada pela frequência com que aparecem nas respostas as palavras “descobrir” e 
“descobridor” e visões elitistas do cientista, referindo-se a ele como especialmente 
estudioso e solitário. Essas noções coexistem com uma visão que destaca o papel social da 
produção científica. O reconhecimento dessas concepções a respeito de ciências possibilita 
a abertura de caminhos para um diálogo sobre a formação dos docentes para esse tipo de 
ensino. Considera-se, portanto, que os cursos de formação de professores das áreas 
científicas possuem uma base epistemológica que permite refletir sobre a natureza da 
ciência. A construção de uma visão de ciência mais de acordo com as propostas 
epistemológicas contemporâneas passa por permitir aos professores de ciências, outras 
oportunidades de formação que favoreçam a mudança de concepções e uma postura mais 

crítica e cidadã sobre a ciência, o cientista e suas implicações à sociedade. 
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I .INTRODUÇÃO 
 
O interesse em determinar o que é ciências e como se dá a construção do conhecimento científico permeia a busca que 
faz parte da trajetória humana. Tanto nas organizações sociais mais primitivas quanto na sociedade pós-moderna, o 
homem exibe uma constante procura pela compreensão do mundo e de si mesmo. 

As ideias, produto da existência humana, são representações da forma como o homem vive, de como se relaciona 
com outros indivíduos e de suas necessidades. O conhecimento referente ao mundo, uma ideia que o homem produz 
nas suas diferentes formas, exprime as condições de um dado momento histórico (Andery et al., 2007). 

Dessa forma, ao longo da história da humanidade, esse conhecimento humano pôde ocorrer por meio de diversas 
maneiras, entre as quais destacamos o conhecimento popular ou senso comum, o conhecimento religioso, o 
conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Admite-se que não existe um conhecimento que seja melhor do 
que outro; eles são diferentes, com características próprias e bem específicas (Marconi E. Lakatos, 2003; Araújo, 2006) 
Cada um deles, dentro de seu escopo, procura responder às nossas dúvidas atuais e criar novas dúvidas. Attico Chassot 
(2000) chama cada uma dessas formas de óculos de olhar o mundo. 

Nos dias atuais, é evidente uma exaltação do conhecimento científico, tanto na mídia e no ambiente escolar, 
quanto nos meios sociais, contribuindo para a construção de algumas ideias que a sociedade tem sobre Ciências, como 
ser a fonte de explicação para todo e qualquer evento. Portanto, não se pode negar que a Ciência é um dos instrumentos 
utilizados pelo homem para realizar as mudanças no seu meio, ao longo de toda a história da humanidade. 

Trazemos aqui a ideia sobre o saber científico defendida por Chassot (2008), mesmo perante a admissão do autor 
de ser essa reducionista. Segundo ele, “a Ciência pode ser considerada uma linguagem construída pelos homens e pelas 
mulheres para explicar o mundo natural” (p. 63). No texto, Chassot enfatiza que esse tipo de conhecimento é 
construção humana, não existindo verdades absolutas, mas sim provisórias, entendidas pela razão. Outro ponto 
importante é o destaque da palavra “natural”. Isso nos mostra que a Ciência não tem preocupações com a explicação do 
mundo sobrenatural, somente do mundo orgânico e inorgânico, do mundo visível do qual somos parte. 

Andery et al. (2007) afirmam que “a Ciência caracteriza-se por ser a tentativa de o homem entender e explicar 
racionalmente a natureza” e essas tentativas “tornam o próprio conhecer o mundo numa questão sobre a qual o homem 
reflete” (p. 13). Os autores incrementam que a trajetória do homem “muda o que é considerado ciência e muda o que é 
considerado explicação racional em decorrência das alterações nas condições materiais da vida humana” (p. 12), 
revelando o caráter histórico da ciências. 

Tendo como base as definições acima, afirma-se que a reflexão científica é uma atividade metódica que busca 
conhecer a verdade utilizando-se de ações que podem ser reproduzidas. O método usado não é único e não é inalterado, 
já que reflete as condições históricas concretas. Logo, admite-se método científico como “um conjunto de concepções 
sobre o homem, a natureza e o próprio conhecimento, que sustentam um conjunto de regras de ação, de procedimentos, 
prescritos para se construir conhecimento científico” (Andery et al., 2007, p. 14). 

Dentro desse processo de questionamento sobre o saber científico e sua produção, este trabalho investiga as 
ideias que alunos concluintes de licenciaturas em áreas científicas possuem sobre Ciências e sobre o desenvolvimento 
do trabalho científico. Essa preocupação parte da análise de resultados apontados por pesquisas recentes que indicam 
que os futuros professores tendem a manifestar suas ideologias sobre a natureza das Ciências em suas práticas 
pedagógicas. (Ferraz E Oliveira, 2006; Teixeira, Freire & El-Hani, 2009; Tobaldini et al., 2011). Acredita-se que a 
visão que o docente apresenta sobre Ciência pode influenciar nas suas formas de ensino.  

Entretanto, Acevedo Díaz (2008) destaca que esse processo é muito complexo, uma vez que as concepções 
acerca da natureza da ciência não são transpostas de modo automático à prática docente. As representações que temos 
do mundo e dos fenômenos se caracterizam como um processo pessoal, as quais são influenciadas pelas múltiplas 
referências que recebemos de nossos  pais, da prática social na escola, da mídia, entre outros (Verhaeghe et al., 2010). 
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Nesse contexto, reconhece-se a influência que nós, docentes formadores de professores, exercemos na construção 
dessas ideias. 

Cachapuz et al. (2011) chamam a atenção para a necessidade de termos professores melhor preparados, com uma 
visão mais ampla e fundamentada sobre a Ciência, sua natureza e sua construção. A construção de uma nova 
concepção de ciência, mais adequada com as propostas epistemológicas contemporâneas, permeia o oferecimento de 
oportunidades diferentes de formação que favoreçam a mudança de concepções e representações dos profissionais, de 
forma a compreenderem os problemas científicos associados a outros aspectos da sociedade. 

Diante desse contexto, este trabalho apresenta e analisa algumas reflexões sobre a concepção de Ciências e sobre 
o desenvolvimento de trabalhos científicos de alunos concluintes dos cursos de Licenciatura em Ciências Naturais e 
Matemática – habilitação Química da UFMT/ Campus Sinop (CUS), Licenciatura em Química da UFMT/ Campus 
Cuiabá (CUI) e Licenciatura em Ciências Biológicas da UFMT/ Campus Rondonópolis (CUR). 

Conhecer as concepções dos futuros profissionais pode nos auxiliar a discutir e refletir sobre as ações 
pedagógicas bem como o percurso de formação dos mesmos, ou seja, como a academia tem contribuído para essa 
construção. 
 
 
II. METODOLOGIA 
 
A pesquisa foi realizada no mês de fevereiro em três campi da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), sendo 
eles o campus de Cuiabá, de Rondonópolis e de Sinop. 

Os dados foram coletados por meio de um questionário composto de oito perguntas do tipo aberta e fechada.  
Buscou-se analisar as ideias que os alunos possuem com relação à Ciência, ao trabalho dos cientistas, aos seus 
interesses por assuntos científicos e à indicação de alguns instrumentos que o colocam em contato com conhecimentos 
científicos. 

Lembramos que questões abertas são aquelas em que o respondente oferece suas próprias respostas e as fechadas 
o respondente escolhe uma alternativa dentre as que são apresentadas em uma lista (Gil, 2009). Responderam ao 
questionário três alunos de Cuiabá, onze alunos de Rondonópolis e sete alunos de Sinop. 

Para Gil (2009), questionário é “a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 
submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 
interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado, etc.” (p. 120). 

Foram convidados a participar da pesquisa alunos concluintes dos cursos de Ciências Biológicas – Licenciatura 
Plena da UFMT campus Rondonópolis, identificados pela letra R seguida de um número (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
R8, R9, R10, R11), Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática – habilitação Química da UFMT campus Sinop, 
identificados pela letra S seguida de um número (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) e 3 alunos do curso de Licenciatura em 
Química campus Cuiabá (C1, C2 e C3). 

Destacamos que no campus de Sinop, diferentemente dos outros campi, há três alunos que estão matriculados em 
todas as disciplinas do último módulo, portanto concluintes. Já os outros estudantes cursam disciplinas de diversos 
módulos com um número maior de disciplina do último módulo. 

O curso de Ciências Biológicas, Licenciatura, oferecido pelo Departamento de Ciências Biológicas do Campus 
universitário de Rondonópolis (CUR/UFMT) tem como objetivo principal formar profissionais na área das Ciências 
Biológicas para o exercício do magistério no ensino fundamental, médio e superior, atendendo à demanda da rede 
pública e particular. Já o curso de Ciências Naturais e Matemática – habilitação Química do Campus Universitário de 
Sinop (CUS/UFMT) é direcionado para a formação de docente para Ciências Naturais e Matemática para o ensino 
fundamental e de Química para o ensino médio. O curso de Licenciatura em Química da UFMT/Cuiabá prepara 
profissionais para atuarem na área de Química no ensino fundamental e médio. 
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III. RESULTADOS 
 
Na questão 01, objetivou-se verificar a concepção dos estudantes sobre Ciência. Para isso foram fornecidas três 
alternativas fechadas, que apresentam diferentes características da Ciência. A questão foi formulada da seguinte forma:  

“Com relação à ideia de Ciência, qual das definições abaixo mais se aproxima de suas concepções”. 
A) Ciência é um conjunto organizado de conhecimentos que comumente é abordado em uma disciplina;  
B) Ciência é a atividade que os investigadores desenvolvem quando buscam encontrar respostas aos problemas 

apresentados;  
C) Ciência é o processo por meio do qual, em cada época, procura satisfazer os interesses e as necessidades da 

sociedade.  
Na alternativa A, Ciência é apresentada essencialmente como um saber escolar, um conjunto de conhecimentos a 

ser assimilado e aprendido. Já a alternativa B mostra ciência como uma atividade específica, executada por um tipo de 
indivíduo, com uma finalidade. A opção C incorpora os conceitos de historicidade e valor social às ciências. 

Nessa análise, as respostas dos três grupos de alunos são apresentadas e  analisadas  comparativamente  na 
Figura 1. 

 

 
 

FIGURA 1. Respostas dos alunos à questão 01. 
 
 

Assim, é possível perceber que as concepções de ciências são diversas nos grupos de discentes pesquisados, porém é 
notável a adesão à ideia de ciências como conhecimento escolar e como atividade científica, desempenhada pela figura 
do pesquisador. Isso pode sugerir que os alunos relacionam ciência com algumas áreas específicas do conhecimento, 
como a Física, a Química e a Biologia. Ao manifestar a concepção de ciências como um conjunto organizado de 
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conhecimentos, os alunos ignoram que há um processo dinâmico de construção e de elaboração do mesmo e que esse 
processo é influenciado pelo contexto social, histórico e cultural (Scheid, 2006, Delizoicov et al., 2007). 

As concepções que temos acerca de alguma ideia podem se constituir como um obstáculo a um novo 
aprendizado. 

...em uma perspectiva construtivista, uma melhor compreensão do aluno e de suas estruturas cognitivas parece ser 
indispensável para conduzi-lo a desestabilizar suas representações iniciais e a fazê-las evoluir rumo a modelos de 
inteligibilidade do mundo de melhor desempenho (Verhaeghe et al. 2010, p. 107). 

Para Cachapuz et al. (2011), visões empobrecidas e distorcidas que criam desinteresse e rejeição dos estudantes 
podem se converter em um obstáculo epistemológico. Portanto, é necessário modificar a imagem de ciências que os 
professores possuem e transmitem. A ideia de obstáculo epistemológico foi defendida por Gaston Bachelard e 
apresentada com maior destaque na obra “A Formação do Espírito Científico”, de 1996. Para o autor, a noção de 
obstáculo epistemológico pode ser compreendida no desenvolvimento histórico do pensamento científico. Esses 
obstáculos representam os preconceitos que impossibilitam e travam o surgimento de novas ideias, caracterizando uma 
imobilidade da ciência, freando seu avanço (Bachelard, 1996).  

Na Educação, Bachelard (1996) destaca a necessidade dos educadores considerarem os conhecimentos e as 
experiências anteriores dos alunos e introduz a problemática dos obstáculos pedagógicos, bloqueios que impedem o 
professor de entender o motivo pelo qual o aluno não compreende. Para o autor, a tarefa dos educadores é “derrubar os 
obstáculos amontoados pela vida cotidiana”, desenvolver uma prática educativa criativa capaz de promover rupturas 
com o senso comum e instituir novos saberes. Quando o ensino de ciências é reduzido à apresentação de 
conhecimentos já elaborados, fato que também ocorre no ensino superior, temos que os futuros docentes não 
conseguem se afastar de uma imagem “popular” da ciência e reproduzem os conceitos de ciências que vivenciaram na 
universidade. Logo, a renovação no ensino de ciência requer uma revisão das concepções epistemológicas dos 
profissionais sobre a natureza da ciência e da atividade científica. 

No percurso da análise, sentiu-se a necessidade não só de verificar o entendimento dos alunos sobre os temas 
apontados, mas também de conhecer a evolução dessa concepção e dimensionar a contribuição da trajetória 
universitária nesse processo. Para isso, as perguntas 02 e 05 foram feitas, sendo que nessas questões a ideia foi 
perceber como o estudante vê um cientista e se concebe a hipótese de tornar-se um cientista. As questões foram feitas 
de forma aberta para avaliar a dimensão do conceito abordado.   

Na Tabela I estão transcritas as respostas das questões 02 e 05. 
 

TABELA I. Respostas das perguntas 2 e 5.  
Obs: as respostas foram transcritas da forma como foram escritas no questionário pelos alunos. 

 
 

Pergunta 02: Para você, o que é ser um 
cientista? 

Pergunta 05: Você, graduando, tem 
possibilidade de se tornar cientista? Em caso 
afirmativo, aponte quais os caminhos a serem 
percorridos. Em caso negativo, justifique 

C1 – Cientista é um cidadão que busca solucionar 
os problemas científicos e sociais no cotidiano 

Sim, buscar resolver problemas científicos e 
sociais do planeta são os caminhos a serem 
percorridos 

C2 - São pessoas que através de pesquisa 
conseguem trazer soluções para problemas tanto 
do nosso cotidiano e nos problemas que surgem no 
nosso planeta 

Sim, quero melhorar a nossas análises ambientais 
para encontrar soluções para as poluições e 
contaminações de nosso ambiente. 

C3 – É pesquisar e buscar novos conhecimentos 
para melhorias e tentar solucionar problemas, 
sempre buscando o melhor entendimento. 

Sim. Buscar novos conhecimentos, estudos e 
experiências, buscando melhorias, novos 
entendimentos para possíveis soluções futuras. 

R1 – São estudiosos que procuram as causas dos 
acontecimentos através da ciência, de modo 
racional e objetivo, a realidade. 

Possibilidade tem sim, mas não pretendo. 
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R2 - Ser cientista seria a forma de contribuir com 
a sociedade na elucidação de problemas de 
interesse social, um profissional que acredita em 
tudo e duvida de tudo, sempre atrás da resposta. 

Acredito que somente depois de um tempo, pois a 
ciência no Brasil ainda é tida como necessidade 
secundária (na minha concepção), sendo 
necessário muito estudo, o que não é possível 
quando temos que trabalhar. 

R3 – É ser um profundo pesquisador do 
conhecimento na área que se atua. Hoje em dia 
precisamos cada vez mais dos cientistas na 
corrida da procura da cura de muitas doenças. 

Sim, especialização na área de zoologia e 
ecologia. 

R 4 – Cientista é o indivíduo curioso com os 
problemas que lhe são apresentados, incansável 
na busca das respostas. 

Não, porque os caminhos percorridos são 
fascinante, mas muito demorado. 

R5 – É estar sempre buscando respostas para 
algumas hipóteses levantadas. 

Sim, continuar estudando, levantar uma hipótese e 
buscar resposta. 

R6 – É um ser estudioso que busca o 
conhecimento e desvendar coisas que ainda não 
foram reveladas, de forma que isso possa 
contribuir para toda a comunidade científica e 
também para a sociedade. 

Sim, elaborar hipóteses e tentar respondê-las 
através do estudo e pesquisa. Depois, publicar os 
resultados para que possam ser conhecidos. 

R7 – Um cientista pesquisa, investiga, discuti, 
descobre e sempre está buscando formas de 
melhorar a vida no planeta e resolver os 
problemas da sociedade num geral. 

Sim, pois quando a gente gosta de estudar e 
pesquisar para descobrir algo novo já estamos 
seguindo para um caminho da ciência. E um bom 
pesquisador será um bom cientista. 

R8 – Buscar as respostas para todos os 
problemas. 

Sim, descobrir e descrever algo inédito deve ser 
maravilhoso. 

R9 – É desenvolver pesquisas, propor e 
comprovar teorias, assumir responsabilidades. 

Não, porque não disponho de tempo suficiente 
para me dedicar às pesquisas e estudos. 

R10 – É ser um descobridor, mostrar evidências 
antes nunca vistas ou analisadas; é ser um 
colaborador para o estudo, novas descobertas, 
melhorar os estudos e pesquisas. 

Sim. Para me tornar um cientista tenho que 
terminar minha graduação, passar para um 
mestrado e doutorado, ai quem sabe eu me torne 
uma cientista. 

R11- É ser um investigador, pesquisador, 
questionador, ou seja, procurar ou inventar 
soluções para tudo e para todos. 

Não pretendo ser um cientista e nem um 
pesquisador, pois escolhi viver. 

S1 – É aquele que passa investigar que demonstra 
aquilo que ele quer descobrir como o que está 
acontecendo na ciências. 

Eu não sei porque a possibilidade e você tem que 
interessa de fazer descobertas e estuda muito 
sobre algo que te interessa 

S2 – É a procura de resposta para fatos que são 
explicado  de forma correta 

Sim, basta procura uma linha de pesquisa e seguir 
uma conduta. 

S3 – É o “cara” que faz pesquisas “sozinho” para 
descobrir fatos que serão de benefícios para a 
nossa população mundialmente. Também 
procuram ser reconhecidos para ganharem 
prêmios. 

Sim, pela questão da curiosidade e sempre querer 
fazer história deixar meu nome na história. 

S4 – Cientista é um indivíduo apto criativa e 
intelectualmente a desenvolver “coisas” que 
venham beneficiar a sociedade. 

Creio eu que sim. Focar em algo que, na minha 
opinião, pode trazer contribuição para 
necessidades da sociedade moderna 

S5 – É descobrir, elaborar, investigar novos meios 
que busca encontrar respostas aos problemas que 
temos nos dias de hoje. 

Sim, muito estudo e pesquisa. 

S6 – Um cientista são pessoas que dedicam a 
vidas para encontrar soluções para o mundo e 
novas descoberta que facilita a vivência no nosso 
planeta. 

Não, porque nosso país a pouco incentivo na área 
da educação principalmente na área de pesquisa. 

S7 – Cientista é aquela pessoa que busca, 
investiga e trata de assuntos na qual é de suma 
importância para a sociedade. 

A princípio não. Não tenho interesse. 
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Em um primeiro momento, a análise das respostas de cada grupo de alunos faz-se importante. Para os estudantes do 
CUS o cientista é a pessoa que investiga, procura respostas, faz descobertas, resolve problemas e encontra soluções. É 
indicado também o desenvolvimento das atividades do cientista para atender às necessidades da sociedade. 
Criatividade e capacidade intelectual foram características citadas. Ressalta-se o apontamento sobre o fato de que o 
cientista busca respostas “corretas”, o que vai de encontro ao fato de a transitoriedade das verdades ser uma das 
características da ciência. 

Como destacamos acima, a ciência não se desenvolve de maneira linear e progressiva, mas por saltos e 
revoluções (Bachelard, 2000). Assim sendo, não representa simples acumulação de conhecimentos produzidos ao 
longo da história da humanidade, pois tem como características a polêmica, a reconstrução e inovação (Demo, 1995).  

Como resposta da questão 5, quatro alunos de Sinop acreditam que podem ser cientistas, dois respondem não e 
um não sabe. Um dos estudantes que respondeu “não”, chama a atenção para a falta de incentivo na área de pesquisa 
em educação. Deixando de lado outras análises, percebe-se que esse estudante vê o pesquisador na área de ensino como 
um cientista.  

Pelo olhar dos licenciandos de Rondonópolis, o cientista é um indivíduo que estuda muito - um pesquisador que 
busca o conhecimento para resolver problemas. Inteligência, curiosidade, determinação são termos utilizados para 
caracterizá-lo. Embora esse perfil traçado seja coerente com a representação da comunidade científica, pode indicar 
que esses alunos consideram que os cientistas são detentores de uma capacidade intelectual superior às demais pessoas. 
Nesse sentido haveria uma identificação com uma concepção deformada das ciências, como uma atividade 
individualista e elitista, na qual o conhecimento científico seria resultado do trabalho isolado e solitário de gênios, 
desconsiderando o trabalho em equipe, o intercâmbio e a comunicação (Gil Pérez et al., 2001; Fernández et al., 2002). 
Sobre o tema, acrescenta-se que Reis e Galvão (2006) apontam a ausência de conhecimentos e de concepções 
epistemológicas sobre ciência associada aos estereótipos veiculados pela mídia como responsáveis por essa percepção 
de cientista, adicionando a esse quadro a ausência de reflexão em sala de aula sobre o tema. 

Outra ideia que emerge das respostas dos estudantes do CUR é que a principal finalidade da ciência seria a 
resolução dos problemas da humanidade, sendo os cientistas pessoas dedicadas à evolução do conhecimento e à 
melhoria das condições de vida da população. Essa mesma abordagem também é percebida nos discentes de Cuiabá.  
As palavras pesquisador, pesquisa, teorias, hipóteses, respostas, aparecem registradas em diversas opiniões sobre 
cientista, nos três campi o que evidencia que os alunos estabelecem uma relação da atividade científica com a 
investigação. Nessas palavras encontramos ressaltado o papel da dúvida e do levantamento de hipóteses como 
orientadores e direcionadores da atividade científica. Essa visão é contrária à concepção empírico-indutivista e a 
teórica, na qual se “atribui à essência da atividade científica à experimentação”, ou seja, uma concepção que destaca 
apenas o papel da observação e da experimentação, “esquecendo o papel essencial das hipóteses como orientadoras da 
investigação, assim como dos corpos coerentes de conhecimentos (teorias) disponíveis, que orientam todo o processo” 
(Gil-Pérez et al. 2001, p.129). 

Ainda em relação à questão 05 sobre tornar-se cientista, sete alunos de Rondonópolis indicaram a possibilidade 
de realizar essa atividade e apontaram como elementos necessários: muito estudo, levantamento de hipóteses, pesquisa, 
publicação dos resultados e a necessidade de pós-graduação. Quatro discentes responderam não para a questão 5 e 
entre os fatores evidenciados destaca-se a necessidade de trabalhar para manter-se, não havendo a possibilidade de 
continuar os estudos, a falta de motivação e incentivo.  

Analisando-se um novo questionamento, na pergunta 3, foi solicitado aos estudantes citar o nome de dois 
cientistas que conhecem e indicar de que modo cada um deles contribuiu para o avanço científico. Os nomes citados 
pelos alunos do CUS foram: Galileu, Nicolau Copérnico, Linus Pauling, Robert Boyle, Dimitri Mendeleev, Michael 
Faraday, Mendel, Bohr, Rutherford e Isaac Newton. Os alunos do CUR citaram: Darwin, Pasteur, Mendel, Lamarck, 
Newton, Osvaldo Cruz e Linnaeu. Observa-se uma tendência de os alunos apontarem nomes relacionados à habilitação 
para qual estão sendo formados, o que pode ser uma característica negativa já que pretende-se formar profissionais com 
capacidade de ter conhecimento também em outras áreas, principalmente as relacionadas à sua formação. 
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Os estudantes do CUS passam por um processo formativo de docência em Ciências Naturais e Matemática. Um 
dos objetivos do curso é construir um novo paradigma de formação do professor de Ciências da Natureza e 
Matemática, que resgate a unidade do saber científico ─ numa dimensão inter e transdisciplinar. Espera-se que o 
egresso seja capaz de fazer relações e tenha conhecimento em diversas áreas das Ciências Naturais. Ou seja, o presente 
estudo mostra que as correlações proposta como objetivos do curso de Sinop não estão sendo percebidas nos alunos. Já 
os alunos do CUR podem ter sido influenciados pelo momento em que responderam ao questionário já que no dia iriam 
realizar avaliação da disciplina de Evolução, precisando de maior investigação sobre o assunto. 

Na questão 4, foram colocadas duas figuras as quais ilustram o trabalho de um cientista e pedido aos alunos que 
marcassem qual das figuras era a mais representativa, justificando sua escolha. Na figura A o cientista é uma pessoa 
que trabalha sozinha em laboratório com equipamentos e vestimentas próprias para o ambiente. Na figura B a imagem 
mostra um cientista conversando com diversas pessoas, abordando questões da sociedade. Foi dada aos alunos a 
oportunidade de escolher as duas alternativas como respostas.  As respostas  dos graduandos estão detalhadas na 
Tabela II. 

 
TABELA II. Respostas da questão 4 

 
  Figura CUR CUS Cuiabá 

A 4 4  
B 5 3 1 

A/B 2  2 
Total 11 7 3 

 
 

Ao analisarmos os resultados, percebemos que 09 dos 21 alunos vincula o trabalho do cientista a uma equipe, 08 deles 
fazem a associação com o trabalho isolado e individual e 04 dos respondentes associam a pergunta da questão quatro às 
duas imagens. No entanto, a nosso ver, cabe destacar que as imagens foram usadas apenas como guia para rastrear a 
opinião geral dos alunos. As limitações das figuras se explicam por suas visões exageradas em um único aspecto do 
trabalho do cientista, em detrimento de outros. 

Nesse sentido, Cachapuz et al. (2011) apontam sete visões deformadas da ciência e tecnologia que formam uma 
imagem ingênua, afastada do que supõe a construção dos conhecimentos científicos:1) uma visão descontextualizada; 
2) uma concepção individualista e elitista; uma concepção empiro-indutivista e ateórica; 4) uma visão rígida, 
algorítmica, infalível; 5) uma visão aproblemática e ahistórica; 6) uma visão exclusivamente analítica; 7) visão 
acumulativa, de crescimento linear. 
É possível constatar essas visões deformadas nas duas imagens escolhidas, como por exemplo, a visão elitista, pois em 
ambas, a ciência é apresentada como uma atividade eminentemente masculina. Na primeira imagem temos uma visão 
descontextualizada, aproblemática e empirista-indutivista da ciência, pois não se vê uma relação com a sociedade, não 
indica que esteja investigando algum problema e a atividade parece reduzir-se à observação e experimentação. A 
segunda imagem, apesar de algumas distorções, representa de forma mais clara uma aproximação da atividade 
científica relacionada com os problemas e necessidades da sociedade.  

Assim sendo, percebe-se que os resultados apresentados na Tabela 1 indicam que grande parte dos alunos 
investigados possui uma visão deformada da ciência segundo o conceito de Cachapuz et al. (2011). 

Sobre a justificativa da resposta, dois alunos compreenderam mal a figura B, pois uma das imagens na figura 
dava a entender que o cientista estava pensando em uma bomba, concebendo assim que o cientista desta figura 
representava o mal uso da Ciência.    

As justificativas apresentadas pelos estudantes à questão 04 apontam para uma visão individualista e elitista 
percebida através das palavras ou expressões como inventor, criação e trabalho solitário. Os termos experiências 
incansáveis, análise de amostras, erros e acertos empregados por alguns discentes podem ser interpretados como 
evidências de uma concepção empírico-indutivista (Gil-Pérez et al., 2001). Na opinião desses autores, as concepções 
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dos discentes seriam reflexos de uma visão simplista da ciência, resultado da falta de reflexões sobre a construção da 
ciência e uma educação científica que meramente reproduz conhecimentos já elaborados.  
Durante a trajetória escolar, os estudantes podem ter contato com diversas visões das ciências e muitas vezes durante o 
ensino superior os estudantes não encontram condições e não são capazes de construir uma imagem diferente da 
estabelecida popularmente. 

Para que esses futuros profissionais transformem sua visão da ciência, é necessário que se mude a concepção 
epistemológica desses estudantes, pois a atual visão pode se caracterizar como um obstáculo. Porém, é preciso estar 
ciente de que possuir uma concepção válida acerca da ciência não garante o estabelecimento de um comportamento 
docente adequado, coerente, próxima de uma visão a qual expressa o consenso básico de diversos epistemólogos 
(Praia; Gil-Perez; Vilches, 2007). Os autores apontam que um trabalho coletivo de reflexão crítica permite o 
distanciamento das visões deformadas sobre a natureza da ciência e da atividade científica e tecnológica. 

Vale ressaltar que a ideia de que fazer ciência é uma tarefa de gênios, solitários, desvinculados do mundo e da 
realidade ainda é uma imagem muito disseminada nas escolas, nos materiais didáticos, em filmes e desenhos. A escola 
e a universidade precisam contribuir para a superação dessa visão. Pode ser que esse intuito possa ser alcançado se 
levarmos em consideração os aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos, éticos, ambientais que influenciam na 
construção e desenvolvimento dos conhecimentos científicos e, por conseguinte, o trabalho do cientista. 

A questão 06 traz a seguinte pergunta: “Você tem assistido a programas de TV e/ou realizado leituras sobre as 
Ciências e suas aplicações?” Na sequência, solicitou-se a citação de um programa e/ou uma revista. A intenção era 
verificar se os estudantes têm algum interesse por discussões sobre as Ciências. Percebeu-se que os exemplos citados 
não se referiam a programas ou revistas de divulgação científica. 

Desse modo, dez alunos do curso de Ciências Biológicas, Licenciatura, do campus de Rondonópolis 
responderam que têm interesse por assuntos relacionados às Ciências e apenas um manifestou não buscar 
conhecimentos nessa área. Indicaram como fontes de informações os programas apresentados pelo Discovery Channel, 
National Geographic, Animal Planet, além de citar os documentários apresentados no Globo Ciências, Globo Ecologia 
e Globo Repórter. Em relação a revistas, foram apontadas a Galileu e revista do CRBio. Apenas um discente citou que 
busca conhecimentos em artigos publicados em periódicos, porém não identificou a forma de obtenção dos mesmos. 

Dos alunos do campus de Sinop, seis sinalizaram ter interesse em programa de TV e leituras sobre Ciências e 
somente um afirmou não ter interesse. Nas citações dos alunos foram colocados os programas de TV History Channel, 
Globo Cidadania, Globo Ecologia, Globo Ciências e ainda um programa de entretenimento, Ciência em show. 

Finalmente, com relação aos alunos de Cuiabá, um respondeu não ter interesse e dois responderam 
afirmativamente. Os alunos citaram como fonte de conhecimento Telecurso, TV Escola, Revista Veja e Ponto Ciência. 

Outro questionamento, apresentado na questão 07, foi sobre as ideias que melhor expressam seu interesse por 
programas de TV e/ou leituras relativas às Ciências. As alternativas mais apontadas pelos alunos do CUS foram: por 
tratar de assuntos importantes para o dia a dia; por mostrar como os cientistas trabalham; por apresentar as descobertas 
científicos recentes; por curiosidade; por necessidade de atualização. Os alunos do CUR destacaram: por tratar de 
assuntos importantes para o dia a dia; por mostrar como os cientistas trabalham; por auxiliar na compreensão de certos 
conteúdos tratados em aulas; por apresentar as descobertas científicas recentes; por curiosidade. Já as opções marcadas 
pelos três discentes de Cuiabá foram: por tratar de assuntos importantes para o dia a dia e por auxiliar na compreensão 
de certos conteúdos tratados em aula. Esses resultados podem ser visualizados na Figura 2. 

Por fim, na última questão desejava-se conhecer se os alunos participaram ou não de iniciação científica durante 
a graduação. Dos alunos de Sinop, quatro participaram de programas de iniciação científica e três não. Já no campus de 
Rondonópolis, dos onze alunos que responderam o questionário, sete participam ou participaram de programas de 
iniciação científica, três responderam que não e um discente deixou a pergunta sem resposta. Dos alunos questionados 
em Cuiabá, dois não participaram/participam de iniciação científica durante a graduação, portanto somente um 
participou/participa.  

Massi e Queiroz (2010) destacam o relevante papel desempenhado pela iniciação científica, na formação do 
graduando, especialmente em relação ao desenvolvimento pessoal e à construção de uma nova concepção de ciência. 
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Essas autoras salientam que a iniciação científica permite a compreensão do “fazer ciência”, pela ruptura do mito do 
ato de pesquisar, do entendimento do papel do cientista, da satisfação na produção do trabalho de pesquisa e da 
participação na construção do conhecimento científico.   

 

 
 

FIGURA 2. Repostas da pergunta 7. 
 
 
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A ciência ocupa um lugar privilegiado na sociedade contemporânea e a imagem que os estudantes têm de ciências e 
dos cientistas constitui-se num aspecto a ser considerado na educação científica. 

Acredita-se que a visão que o docente apresenta sobre ciência pode influenciar as suas formas de ensino, porém 
esse processo é muito complexo, uma vez que as concepções acerca da natureza da ciência não são transferidas 
automaticamente à prática educativa. Nesse sentido, é necessário que os professores possuam uma visão ampla e 
fundamentada sobre a Ciência, sua natureza e sua construção. 

Os estudantes investigados trazem algumas visões distorcidas da ciência (Gil-Pérez et al., 2001):uma visão 
empirista constatada pela frequência com que aparecem nas respostas as palavras “descobrir” e “descobridor” e visões 
elitistas do cientista, em que é referido como especialmente estudioso e solitário. Essas noções coexistem com uma 
visão que destaca o papel social da produção científica. 

O reconhecimento dessas concepções a respeito de ciências possibilita, portanto, a abertura de caminhos para um 
diálogo sobre a formação dos docentes no ensino de ciências. Os cursos de formação de professores das áreas 
científicas, excepcionalmente, possuem uma base epistemológica que permite refletir sobre a natureza da ciência. A 
construção de uma visão de ciência mais de acordo com as propostas epistemológicas contemporâneas passa por 
permitir aos professores de ciências outras oportunidades de formação que favoreçam a mudança de concepções e uma 
postura mais crítica e cidadã sobre a ciência, o cientista e suas implicações à sociedade. 
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It is true that Brazil continues towards inclusive education in a multicultural perspective. 
So, it is necessary to prepare the educational system to meet the particular students’ needs. 
According to this context, we can mention the challenge in teaching physics for students 
with Visual disabilities (VD). Besides the lack of teaching resources, teaching methods and 
adequate trained teachers, it emphasizes that the physics teaching is guided predominantly 
an empiricist methodology. This situation creates discomfort for DVs students that are 
already in the Brazilian educational system. Despite the inclusive education 
encouragement, there are few studies that address the issue in order to seek strategies and 
solutions. So, this paper aims to discuss this issue and some strategies used in the teaching-
learning process, with its difficulties and possibilities. This is a report of an experience 
with a high school student attending a private school on an extracurricular. We note that 
the methodology used, although simple, was appropriate to conduct a meaningful learning. 
We conclude that it is possible to teach physics concepts to blind students using different 
methodological strategies. 
 
É fato que o Brasil segue rumo à educação inclusiva numa perspectiva multicultural. 
Assim, se faz necessário que o sistema educacional se prepare para atender as necessidades 
particulares do seu alunado. Inserido neste contexto, podemos citar o desafio em ensinar 
Física para alunos com Deficiência Visual (DV). Além da falta de recursos didáticos, de 
métodos de ensino adequados e de professores preparados, ressalta-se que o ensino de 
Física se pauta predominantemente, numa metodologia empirista. Este quadro gera 
desconforto para os alunos DVs que já estão inseridos no sistema educacional brasileiro. E, 
apesar do incentivo à educação inclusiva, existem poucos trabalhos que abordam o tema no 
sentido de buscar estratégias e soluções. Assim, este trabalho visa discutir esta questão e 
algumas estratégias utilizadas no processo ensino-aprendizagem, com suas dificuldades e 
possibilidades. Trata-se de um relato de experiência com um aluno do Ensino Médio da 
rede particular de ensino em caráter extraclasse. Observamos que a metodologia utilizada, 
apesar de simples, foi apropriada para conduzir sua aprendizagem significativa. 
Concluímos que é possível ensinar conceitos de Física a alunos cegos utilizando estratégias 
metodológicas diferenciadas. 

 
I. INTRODUÇÃO 
 
Diante de um conceito de sociedade inclusiva construída através de inúmeros acordos internacionais, o Brasil admitiu 
caráter de educação inclusiva com a Lei de Diretrizes e Bases curriculares, que defende o acolhimento de todas as 
crianças, indiferentemente de suas condições.  

A Constituição Federal, em seu artigo 208, cita que os alunos possuem diferenciação do ensino escolar para 
melhorar o atendimento a suas especificidades. 
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Ainda o MEC orienta a parte pedagógica da escola, possibilitando, aos alunos a convivência com os seus 
colegas: “[...] direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando [...]” (Brasil, 2008, p. 5). 
Com o crescente estímulo do acesso ao ensino de pessoa com deficiência nas aulas de Física do ensino regular, 
aumenta o número de alunos DV, e este artigo quer refletir sobre os problemas enfrentados pelo o sistema educacional 
e os métodos que podem ser utilizados para facilitar o ensino de Física para alunos nas condições mencionadas. 

Os conteúdos acadêmicos e materiais didáticos privilegiam em geral a visualização nas áreas de conhecimento, 
tornando-se um mundo permeado de símbolos gráficos, imagens, letras e números. (Brasil, 2007). 

Quando nos referimos ao estudo de Ciências, este contexto não é diferente. Anotações gráficas, fórmulas 
matemáticas, fenômenos ópticos, práticas visuais, afastam os alunos com DV, das aulas de Física, trazendo-lhes 
dificuldades durante seu processo de ensino-aprendizagem. 

Um aluno cego deve ter oportunidade de aprimorar todos seus sentidos, pois, suas necessidades psicológicas 
são como as dos seus colegas e o docente como intermediador tem que fazer com que o aluno, dentro de suas 
possibilidades, possa responder ao professor. (Amaral, 1994). 

Além das necessidades na representação do conteúdo, os alunos ainda enfrentam dificuldades quanto à 
adaptação curricular e à ausência de infraestrutura das escolas, que não possuem espaços adequados, para atender aos 
alunos deficientes visuais. 

Os professores -em sua maioria- não apresentam conhecimentos de técnicas necessárias para o trabalho com 
este tipo de alunado, pois durante a sua formação acadêmica não tiveram em seus currículos matéria que abordasse o 
assunto. Tais conhecimentos são repassados apenas em curso de pós Graduação em Educação Especial. Sendo assim, 
os alunos cegos estão sendo inclusos em um sistema despreparado para atender às suas necessidades especiais 
(Camargo, 2007).  

Com o exposto, o presente trabalho faz a seguinte indagação: quais as estratégias mais adequadas para superar 
as dificuldades encontradas pelos alunos cegos nas aulas de Física? 

A igualdade de acesso e melhoria nas condições de sobrevivência são pré- requisitos para o cumprimento da 
política de direitos humanos. A sociedade deve buscar um mundo inclusivo, visando o desenvolvimento social da 
humanidade. (Montreal, 2001). 

Apesar de estar crescendo a preocupação com uma educação que considere as desigualdades, o país não 
apresenta condições para implantar em todas as escolas o atendimento especializado. 

Os estudos em relação à Educação Especial não são significativos, falta acervo bibliográfico para pesquisas, o 
que ocasiona um atraso na questão de desenvolvimento de estratégias pedagógicas. (Glat, 2002). 

Quando nos referimos ao ensino de Física para cegos, os recursos didáticos e não didáticos foram pouco 
investigados, com o aparecimento de mínimas iniciativas, sendo todas pouco representativas (Costa et. al, 2006). 

O ensino de Física para cegos tem sido realizado de uma maneira errônea, cuja solução depende de estudos 
bem fundamentados, estratégias traçadas com o auxílio de observações sistêmicas e bem avaliadas. Diante desse 
desafio, devem ser estimuladas iniciativas que contribuam para solucionar esse problema. (Neves et. al, 2000). 

Diante do apresentado anteriormente, podemos afirmar que é significativa a escrita de trabalhos que discorram 
sobre o Ensino de Física para DV, pois apesar do incentivo às valorizações da diversidade, existem poucos trabalhos 
que abordam este assunto. Por isso, este artigo visa discutir este tipo de ensino, com suas dificuldades e possibilidades 
estratégicas de metodologias que possam incluir a Física na vida de alunos não videntes. 

O estudo será realizado inicialmente através de uma investigação de cunho exploratório que através da 
pesquisa bibliográfica, tem o intuito de recolher informações e conhecimentos preliminares sobre o ensino de Física 
para deficientes visuais, para então aplicar os métodos investigados na prática. Assim, este trabalho visa também relatar 
a experiência e discutir os resultados das metodologias empregadas em um aluno DV do ensino médio de uma escola 
da rede particular da cidade de Paranavaí, estado do Paraná, Brasil. 

Em resumo, este trabalho possui por objetivo geral discutir as questões do ensino de Física para alunos 
deficientes visuais e possíveis metodologias aplicáveis para solucionar o problema. Além de relacionar as principais 
dificuldades encontradas no processo da inclusão e levantar questionamentos sobre possíveis metodologias e técnicas 
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que incluam o deficiente visual nas aulas de Física, proporcionando melhor aproveitamento dos recursos didáticos já 
existentes, na intenção de melhorar o ensino- aprendizagem. Espera-se atingir a aprendizagem significativa dos 
conceitos da Física através de metodologias que possam ser comprovadamente eficientes.  
 
 
II. CONHECENDO A DEFICIENCIA VISUAL 
 
Para avaliar a parte funcional de uma visão e poder classificá-la como cegueira e baixa visão, deve ser analisada a 
acuidade visual. “A acuidade visual é a distância de um ponto ao outro em linha reta por meio da qual um objeto é 
visto. Pode ser obtida através da utilização de escalas a partir de um padrão de normalidade da visão” (Brasil, 2007, 
p.17). 

Se um indivíduo apresenta acuidade visual igual ou menor que 0.05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica é considerado cego. (Honora, 2008). 

Podemos ainda citar a cegueira como sendo congênita ou adquirida. A cegueira adquirida acontece no 
nascimento ou logo após ele, e se relaciona com a expressiva diminuição de vasos sanguíneos na retina- o que 
compromete a visão podendo acarretar até mesmo a atrofia do nervo óptico. (Bazon, 2008).  

A criança que possui defeitos ópticos pode apresentar dificuldades na escola demonstrando rendimento escolar 
muito baixo e cabe ao professor da sala identificar os alunos que estão com aproveitamento subnormal por causa das 
deficiências visuais. Já que, problemas identificados precocemente podem ser tratados com melhor eficácia. (Honora, 
2008). 

 
 

III INSTRUMENTOS E RECURSOS DISPONÍVEIS 
 
Segundo Cerqueira, 1996, os recursos didáticos são aqueles utilizados em atividades que visam a melhor educação, 
facilitando o processo de ensino-aprendizagem de seu alunado. 

Assim diz Rodrigues, 2009, p.39:  
“Para o discente deficiente visual são necessárias opções de recursos que ajudem em seu processo de educação, 

respeitando as suas delimitações visuais, possibilitando alternativas de aprendizado.” 
Como recursos, podemos citar a reglete, punção, gravador e o Soroban. Para crianças que possuem visão 

subnormal, são disponibilizados cadernos com margens mais escuras, livros com letras ampliadas, lupas eletrônicas ou 
não eletrônicas, para que os alunos possam identificar a escrita. (Sá, Campos e Silva, 2007). 

Os avanços tecnológicos ajudam a desenvolver o ensino para cegos. Alguns programas como o Dos Vox, podem 
ser adquiridos em download gratuito na internet; o Virtual Vísion, que é distribuído por um programa do Bradesco, 
também é um valioso auxílio no processo de inclusão. Estes programas auxiliam na leitura e tradução de textos e 
podem, inclusive, ser utilizados durante as aulas (Sá, Campos e Silva, 2007). 

A máquina Braille é o recurso de maior utilização pelos alunos cegos durante as suas aulas, sendo muito 
importante no seu processo de aprendizagem. O sistema de escrita Braille foi inventado por Louis Braille em 1825, na 
França, e é um código de leitura que se organiza em pontos em alto relevo que associados formam números, letras e 
outros símbolos de representatividade. Os pontos estão delimitados a uma marcação chamada de cela. (Brasil, 2007). 

O alfabeto Braille possui 63 combinações, obtidas com a organização de seis pontos, que se situam em colunas 
com três pontos cada como demonstra a Figura 1 abaixo. 

Segundo Britto, 2005, o Braille é escrito com uma reglete e punção ou em uma máquina de escrever Braille. 
Segundo Brasil (2007), a reglete é uma régua onde as celas estão distribuídas de forma horizontal em uma reta. 

Para se escrever são realizadas perfurações dos pontos através do punção, em formato de pera com extremidade 
pontiaguda e metálica, como na figura 02. 
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FIGURA 1. Alfabeto Braile. Fonte:< http: www.gincanas.net> 

 
FIGURA 2.Reglete e punção. Fonte<http://olhosdocoracaoeducacaoinclusiva> 

 
 
A máquina contém seis teclas que correspondem a pontos que, aos serem apertados em tempos simultâneos, formam 
combinações que determinam graficamente uma letra ou símbolo. (Brasil, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 3. Máquina Braille. Fonte:http://www.bengalabranca.com.br 
 
 

Os recursos técnicos citados podem ser utilizados de uma forma que possibilite o ensino de Física para aluno 
DV, sendo essenciais para o desenvolvimento de um processo de ensino para todos. Durante as aulas de Física o 
professor deve adaptar os textos utilizados em sala para a escrita Braille para que os alunos possam acompanhar o 
conteúdo ao mesmo momento que os demais. 
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IV. A VISÃO COMO FORMA DE PERCEPÇÃO E APRENDIZADO 
 
O ser humano utiliza a visão para identificar os objetos e suas cores, formatos tamanhos, distância. De uma forma 
empírica, pode-se dizer que os olhos são a porta para vivenciar o mundo; a percepção visual é um meio de acesso às 
informações, que depois servem para a construção de conceitos.  

A percepção visual é o principal canal de veiculação e acesso às informações que serão, posteriormente, utilizadas 
para construção das representações da criança sobre o mundo. A criança cega, em função de não poder alcançar as 
semelhanças e diferenças dos objetos do ambiente através de imagens visuais, deverá compreender o mundo que a 
cerca pela indicação verbal das suas características, ou pela percepção. (Assim diz Morais, 2009, p.07)  

Uma criança cega é privada do conceito visual e seu aprendizado, em maioria, não ocorre totalmente. Sua 
deficiência pode ocasionar dificuldades em sua vida social, o que proporciona um comprometimento. Além disso, 
existem barreiras como dificuldades ao acesso a escritas impressas por não haver em alguns casos, livros em Braille, e 
a dificuldade na locomoção. 

Conforme Caiado, 2003 p.23, “não se nega que, biologicamente, a cegueira é muito limitadora, porque ela 
impede a pessoa de se locomover, explorar novos espaços e receber informações visuais.”. 

Além de todas as dificuldades biológicas encontradas pelo alunado cego, o recurso de aulas com didáticas 
especialmente visuais utilizadas nas escolas- ocasiona um desestímulo aos alunos cegos ou de baixa visão, que não 
conseguem acompanhar as aulas em sua totalidade. Os recursos destinados ao Atendimento Educacional Especializado 
para cegos são utilizados em situações cotidianas que estimulem a exploração e o desenvolvimento dos demais 
sentidos. A variedade, a adequação e a qualidade dos métodos encontrados devem garantir a integração ao 
conhecimento, à comunicação e à aprendizagem representativa (Brasil, 2007). 

Os alunos deficientes visuais devem ser encarados em sala de aula como seres que, apesar de suas delimitações, 
apresentam necessidades sociais e acadêmicas e devem ser atendidos com recursos que os insiram na convivência 
social da sala de aula e os façam serem alunos ativos na vida escolar. 

 
 
A. O papel do professor no ensino para deficientes visuais 

 
Com a corrente inclusão de alunos cegos nas salas regulares de ensino, o docente deve estar preparado para 
compreender e ajudar o seu aluno deficiente, respeitando a diversidade, tentando descobrir as perspectivas, habilidades 
e dificuldades de seu aluno, assim diz Rodrigues, 2009 p.39: 

“Para que a aprendizagem ocorra de forma efetiva e sistematizada, o ponto de partida deve ser dialogar com o 
aluno, buscando conhecer quem é o aluno, conhecer as suas principais dificuldades, ouvir suas sugestões, dessa forma 
iniciando a identificação dos recursos educativos específicos que ele necessita.”. 

O docente, dentro da educação inclusiva, deve fazer com que seu aluno processe o seu ensino, levando o aluno a 
compreender através de recursos que reduzam as dificuldades encontradas. Assim, o professor deve primar para que as 
explicações sejam descritivas e concretas e, quando possível, possibilitar que o aluno cego manipule objetos e materiais 
que os retratem próximos do real e que facilitem a compreensão e participação nas atividades (Brasil, 2007). 

Para que o ensino diferenciado para os alunos cegos inseridos nas classes comuns ocorra é necessário que o 
professor seja capacitado para atender as necessidades de seu aluno. Segundo a LDB, Artigo 59, é assegurado aos 
alunos deficientes: “professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educando nas classes 
comuns.” 



  Bruna Marques Duarte et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12009 (2014)   

 

12009-6 

No entanto o que se vê são professores que não possuem preparação acadêmica para conviver com um aluno DV 
em sala de aula - isto devido à não complementação dos currículos acadêmicos com disciplinas que instruam sobre a 
educação especial e seus recursos pedagógicos. 

A inclusão de um aluno cego na escola depende também de toda a equipe pedagógica que deve agir em coletivo 
para que ocorra a melhoria educacional nas instituições que tentam se adaptar ao sistema inclusivo (Nascimento, 2009). 

O currículo da escola também tem que apresentar diferenciações que possibilitem a inclusão, assim afirma 
Rodrigues, 2006, p.11: “Se a diferença é comum a todos e assumimos a classe como heterogênea é importante 
responder a essa heterogeneidade em termos de estratégias de ensino e aprendizagem”. 

O sistema educacional apresenta-se despreparado para a inclusão de aluno cego nas aulas de Física. Falta de 
recursos pedagógicos e de profissionais capacitados para realizar uma inclusão verídica e responsável também são 
parte desse despreparo.Cabe ao professor tentar aproximar o aluno cego de suas aulas, fazendo descrições e utilizando 
materiais táteis. 

 
 

V. CONCEITOS FÍSICOS E SUAS ADAPTAÇÕES 
 
Os alunos cegos podem participar de maneira ativa nas aulas de Física através de métodos que tentem aproximar os 
conceitos à realidade do aluno não vidente, assim, os alunos poderão compartilhar da construção de conceitos como 
velocidade, aceleração, eletricidade, óptica, entre outros.  

 
 
A. VELOCIDADE MÉDIA 

 
Segundo Camargo, 2005, p.2. 

“A velocidade é a grandeza que relaciona a distância percorrida com o tempo gasto para percorrer tal distância, 
da seguinte maneira: A velocidade é diretamente proporcional à distância e inversamente proporcional ao intervalo de 
tempo”. 

Quando o professor for apresentar o assunto para uma classe que possua alunos cegos, pode ser utilizada uma 
maquete que contenha uma estrada, onde o aluno possa manipular o carro percebendo que, ao percorrer circuitos iguais 
com velocidades desiguais, o intervalo de tempo é diferente e que, para percorrer um percurso com velocidade maior, 
leva-se um intervalo de tempo menor. 

O aluno também pode ser utilizado como objeto de estudo, em que o professor faz um percurso delimitado em 
sala de aula, com o aluno andando a certa velocidade, cronometrando o tempo gasto. Depois ao realizar o mesmo 
percurso, o professor pode acelerar o movimento, mostrando ao aluno que o tempo para completar o percurso vai 
diminuir. 

 
B. ACELERAÇÃO 

 
Ainda para Camargo, 2005, p.2. “A aceleração é a grandeza que relaciona as variações de velocidade com o intervalo 
de tempo que ocorreu a referida variação, da seguinte maneira: A aceleração é diretamente proporcional à variação de 
velocidade e inversamente proporcional ao intervalo de tempo.”  

Em seu trabalho, Camargo cita como experiência para a explicação de aceleração para um deficiente visual a 
observação auditiva de um carinho com sirene de carro de bombeiro na subida de um plano inclinado, em que o aluno 
poderá observar, através do som, quando a velocidade diminui.  
O docente em sala de aula também pode construir um esquema tátil (mostrado na figura 04, abaixo) que demonstre os 
tipos de aceleração: tangencial e centrípeta, definindo que a aceleração tangencial está relacionada com a variação de 
módulo da velocidade enquanto a aceleração centrípeta relaciona-se com a mudança de sentido da aceleração. 
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.  
FIGURA 4. Aceleração Centrípeta e Tangencial. Fonte: <http://alfaconnection.net> 

 
C. ELETRICIDADE 

 
De acordo com os parâmetros físicos conceituais, as associações elétricas são realizadas ao colocar resistores em série 
(quando a corrente elétrica entre eles é igual) e a tensão é dividida em cada resistência, podendo ser obtida pela soma 
das mesmas ou em paralelo quando a intensidade da corrente é dividida para cada resistor. (Medeiros, 2011). 

Para observação das aulas de Física o professor pode esquematizar em um circuito elétrico os tipos de associação 
em serie e em paralelo, em que o aluno cego, através da percepção tátil, possa compreender o conceito físico de 
associações. Nos dois tipos de associação, a luminosidade é diferente; o aluno, então com a percepção de quente e frio 
das mãos, pode relacionar a luminosidade sentida com o tipo de associação. Como demonstra a figura 05. 

O professor, após a experiência pode apresentar aos alunos videntes e não videntes exemplos de associações em 
série - como as luzes colocadas em árvore de natal - e paralelo- como a instalação feita nas casas- sem receio, pois seu 
aluno cego já abstraiu o conceito físico de eletricidade. 

 
D. FORÇA DE ATRITO 

 
A força é um agente que pode causar alguns efeitos, como movimento e deformação nos corpos. Um exemplo de força 
é a força de atrito. 

Segundo Gaspar, 2009, a força de atrito se opõe ao deslocamento de um objeto. O atrito pode ser estático 
(quando o corpo está em repouso) ou cinético (quando o corpo está em movimento). 

Um aluno cego pode compreender o conceito de atrito através do reconhecimento de superfícies diferentes: 
áspera como uma lixa, outra lisa e uma bem polida. Com auxílio do professor, o aluno pode tentar deslizar um bloco 
em todas as superfícies observando a ação da força de atrito. 

Após o reconhecimento, o aluno seria capaz de conceituar em seu caderno a força de atrito. 
 
 

VI. CONCLUSÕES 
 
Com a evolução da sociedade e o aumento do significado da palavra “incluir”, pode-se propor algumas considerações a 
respeito de atividades educacionais envolvendo o ensino de inclusão, pois o aluno, para ser totalmente inserido, deve 
ser agente ativo nas aulas, opinante e conhecedor do que se passa. Um deficiente visual deve se colocar diante dos 
conceitos físicos da mesma maneira que os demais. 

Incluir não significa apenas “colocar no meio”, mas fazer interagir e levar a compreender. Por isso, estão sendo 
cada vez mais cabíveis mudanças metodológicas na forma de ensino, que deve levar em consideração a diversidade dos 
alunos. 

O processo educativo deve estabelecer medidas de apropriação do modelo sistematizado da rede de ensino com 
profissionais capacitados, infraestrutura organizada e programas de apoio aos alunos com deficiência visual. 
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Na área das ciências- no caso, a da Física que possuem como interesse a investigação e a formação de discentes 
com espírito exploratório, as aulas devem ser adaptadas para uma linguagem corporal, tátil e auditiva para oportunizar 
o conhecimento a todos. 

A observação faz parte da metodologia da Ciência e este método está geralmente associado à expressão visual do 
conceito, sendo primordial que a equipe pedagógica saiba adaptar os conteúdos para que eles possam ser 
compreensíveis pelos DVs, já que estes têm a capacidade de aperfeiçoar seus demais sentidos. 

A Física está associada a uma compreensão da relação entre seres humanos e sua realidade. De fato, a Física 
intriga e desperta o interesse científico dos alunos, e os materiais disponibilizados para os alunos cegos - os programas 
computadorizados, os materiais didáticos, a escrita Braille, e recursos ópticos, entre outros devem estar associados a 
este ensino para melhorar a compreensão do aluno quanto aos fatos científicos. 

As práticas mencionadas neste artigo podem aproximar o mundo físico de fórmulas e investigações teóricas da 
vida do aluno DV, respeitando a sua diferenciação, na tentativa de amenizar os impactos causados por sua deficiência 
no seu processo de ensino aprendizagem de Física. Como provado através do melhor desempenho do aluno nas aulas e 
avaliações de Física. 
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The safety and quality requirements are essential for a good work at the teaching or 
research laboratories. Without safety, there is no quality, and without quality, there is no 
product. These concepts are also related to the learning and teaching since professors and 
students are affected, sometimes harmfully, in case of the lack of obedience to the safety 
and quality principles. Realizing the importance of respecting the good laboratory practices 
(GLP) as working at the industry and official laboratories, we have developed a new 
teaching strategy for integrating the GLP knowledge and practice at the same time, 
evaluating the students learning with Quality parameters. We have used a well-know GLP 
method conjugated with the 5S Japanese philosophy as searching for better results, in 
terms of students compromising and yielding. During this study, we have searched to 
implement the Quality and Safety principles at the UFAM chemical laboratories, focusing 
not on the process or the laboratory structure but on the people who work on it, because we 
realized that the student is the most important parameter. Collecting data from a 
questionnaire and check-lists during the experimental lessons, we have noticed a poor 
knowledge of the most basic principles related to the Safety and Quality, increasing the 
odds for an accident during work and for a product (analysis) that do not attend to 
requirements expected. Reducing data with statistical methods, we have quantified the 
problem and we propose actions to improve the results. The methodology includes the 
application of questionnaires for students as generating data to construct the pareto and the 
statistical process control charts for quantify data. We realized that students which have 
had a prior GLP instruction as being instructed since the beginning of the course showed a 
substantial improvement, in terms of both knowledge and quality of the experimental 
activity. The use of quality tools for teaching and learning seems to be promising as 
pointing out strategies for improving the performance during experimental classes. 

 
Os requisitos básicos de Qualidade e Segurança são essenciais para o bom funcionamento 
de um laboratório, seja ele de ensino ou de pesquisa. Sem Segurança não há Qualidade, e 
sem Qualidade, não há produto. Esses aspectos também estão relacionados ao ensino e ao 
aprendizado, pois alunos e professores são afetados, muitas vezes de forma prejudicial, 
pela inobservância aos princípios da Qualidade e da Segurança. Percebendo a importância 
de se realizar as atividades laboratoriais segundo as Boas Práticas, pois esta é a forma de 
trabalho adotada nas indústrias e nos laboratórios oficiais, iniciamos uma nova estratégia 
de ensino, baseada no conhecimento e na vivência das Boas Práticas, integrando atividade 
e conhecimento, com avaliação dessa aprendizagem segundo os parâmetros da Qualidade. 
Utilizamos os métodos já existentes no mercado como as BPL, juntamente com a filosofia 
Japonesa de 5S, como uma melhor forma de transmitir esse conhecimento e de se ter um 
maior comprometimento e rendimento dos alunos. Durante esse processo, procuramos 
formas de implementar os princípios de Qualidade e Segurança nos Laboratórios de 
Química da UFAM, com foco na pessoa, e não no processo ou na estrutura física, pois 
entendemos que o aluno é o parâmetro mais importante. Através de um levantamento de 
dados a partir de questionários e check-lists nas aulas laboratoriais, observamos uma falta 
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de conhecimento dos princípios mais básicos de Qualidade e da Segurança, o que aumenta 
o risco de acidentes e de se ter um produto (análise) que não atende às expectativas. Com 
base nesses dados e através de um tratamento estatístico, conseguimos quantificar esse 
índice e propusemos estratégias para melhorar os resultados. A metodologia incluiu a 
aplicação de questionários, com a construção de diagrama de pareto e carta CEP para 
quantificação dos resultados. Percebemos que os alunos que receberam um treinamento em 
Boas Práticas e foram orientados desde o início do curso experimental, apresentaram uma 
melhora substancial, tanto em termos de conhecimento, quanto em relação à qualidade da 
atividade laboratorial. A aplicação das ferramentas da Qualidade se mostrou adequada para 
o ensino e aprendizagem, por apontar estratégias que promoveram melhores resultados 
durante as aulas experimentais. 
 

 
I. INTRODUÇÃO 

 
Toda atividade humana apresenta riscos à segurança, e com os laboratórios de Química não seria diferente, por ser 
onde os alunos aprendem a manipular a matéria e suas propriedades, por esse motivo, os princípios de qualidade e 
segurança devem ser respeitados. 

Todo laboratório possui suas próprias regras, seja ele de Química, Física, Química Orgânica e/ áreas afins; 
porém, existem as normas BPL (Boas Práticas em Laboratório), ISO e outras ferramentas como filosofias de 
Qualidade, que são gerais para todos os laboratórios. Elas tornam a convivência e a estadia no laboratório agradável a 
todos que compartilham dele. 

Nos últimos anos o tema Qualidade e Segurança passou a ser muito citado no mercado de trabalho, e filosofias 
de Boas Práticas começaram a ser empregadas pelos profissionais de todas as áreas. Baseados nisso, decidimos 
implementar na formação dos alunos de Química essas filosofias, a fim de melhor prepará-los para o exigente mercado 
de trabalho. Estes profissionais em formação podem ser multiplicadores desse conhecimento. Qualidade e Segurança 
constituem a base para todos os processos produtivos; portanto, colaboradores com essa formação são essenciais para o 
mercado de trabalho. 

A implementação das filosofias de Boas Práticas em sala de aula visa, além da prevenção de acidentes e garantia 
da qualidade, formar profissionais prontos para o mercado de trabalho e com experiência em laboratório. Neste projeto, 
avaliamos o conhecimento prévio dos alunos do que deveria ser Qualidade, Segurança e Boas Práticas, através de 
questionários avaliativos: abertos e de múltipla escolha. Muitos alunos declaram saber pouco ou até nada a respeito do 
tema, e que todo o conteúdo aprendido recentemente havia sido completamente esquecido. Baseado nesses dados, 
começamos a montar um novo método de ensino auxiliar capaz de proporcionar um aprendizado mais integral, visando 
a formação e o preparo para o mercado de trabalho. Aplicando aulas em PowerPoint e exercícios correlacionando 
teoria e prática, teoria e experimentação, aplicamos também provas avaliativas das aulas dadas, exercitando as BPL 
dentro dos laboratório, procurando mostrar como deve ser o comportamento de um profissional dentro do laboratório, e 
explorando os exercícios de prática experimental para aplicar as filosofias implementadas para assim se obter um 
melhor aproveitamento e compreensão do que foi ensinado. Partindo deste ponto, fizemos uma coleta de dados durante 
os primeiros dois meses de aula, e a partir desses dados, com um tratamento em Pareto e Histograma, avaliamos o 
índice de aproveitamento dos alunos, e comparamos com a coleta anterior. Assim avaliamos o quanto foi aprendido, e 
o que pode ser implementado nos ensinos de laboratório. 

 
 
II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Quando se fala sobre qualidade e segurança nos laboratórios de química sempre vem a mente um sistema de gestão, 
acompanhado de inspetores, normas técnicas, cartazes com a periculosidade dos componentes e simbologias químicas, 
quando na verdade, a qualidade começa com estilo de vida e filosofias de boas práticas. Um laboratório de química 
necessita de um sistema de qualidade e segurança muito rígido, e margem de erros pequenas pois trabalha-se com um 
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alto risco de acidentes, porém uma atitude profissional, o comprimento correto das normas e o conhecimento dos 
regulamentos de segurança tornam o trabalho em laboratório tão seguro quanto qualquer outra atividade. Em geral, os 
profissionais de qualquer área não recebem na universidade as instruções completas sobre as normas de segurança do 
trabalho. Na hora de contratar um profissional leva-se em conta somente o conhecimento técnico e raramente seu 
conhecimento das normas de segurança, então cabe ao chefe responsável pelo laboratório explicar aos seus 
colaboradores as técnicas corretas e atitudes a tomar (1). 

De acordo com os especialistas em Qualidade (3-4), não existe processo sem qualidade, nem qualidade sem 
segurança. Desta forma, começamos a implementar, através deste projeto, um sistema que juntasse segurança e 
qualidade em sala de aula. Muitos artigos referentes à segurança em laboratório de química foram publicados nos 
últimos anos, e nos mostram que a maioria dos acidentes em laboratório se deve à imperícia, imprudência e até mesmo 
negligência de técnicos e assistentes dentro do laboratório, por isso, existe uma necessidade muito grande de formar 
profissionais com conhecimento profundo na área de segurança e qualidade, uma vez que atualmente o maior 
investimento do mercado está na formação de profissionais nessas áreas (7-8). 

Profissionais com uma formação baseada nas filosofias de boas práticas e bem viver têm sido procurados por 
empresas para todas as áreas, inclusive nas áreas de química e laboratório. Qualidade e Segurança em Química não se 
resume apenas a normas técnicas e seguir regras de laboratório, mas a um conjunto de filosofias que garantam o 
completo entendimento e aplicação dos requesitos de segurança. A segurança depende de cada um; esse pensamento 
deve ser constantemente lembrado aos alunos que frequentam as aulas laboratoriais, de modo que o conceito de que 
“sou responsável por mim e pelos outros”, esteja sempre claro (9). A filosofia do 5S de autodisciplina se enquadra no 
projeto por que, uma vez que o aluno a pratique, ele estará colocando em prática todas as exigências do laboratório, e 
aprendendo a segui-las, sem se sentir obrigado a isso, e sim como uma prática de bem viver. É necessário que os alunos 
compreendam que as normas de um laboratório são essenciais para o bom funcionamento tanto do laboratório em si, 
como do experimento, e com isso trabalhem com segurança, pois assim estarão gerando produtos com maior qualidade, 
ganhando assim a confiabilidade que o mercado procura. 

 
 
III. MÉTODO 
 
Este projeto foi dividido em duas etapas, sendo a primeira uma coleta e análise de dados adquiridos a partir de um 
questionário avaliativos aplicado aos alunos da área de Química, Engenharia e Petróleo e Gás que estavam cursando ou 
já tinha cursado Prática Experimental. Foram ministradas aulas sobre o tema Qualidade e Segurança e os princípios 
básicos de BPL e utilização de EPI e EPC, e os questionários que foram analisados através de um diagrama de Pareto, 
que quantifica os dados estatisticamente. O gráfico de Pareto é um gráfico de barras que ordena as frequências das 
ocorrências, da menor para a maior, permitindo a priorização dos problemas, procurando levar a cabo o princípio de 
Pareto, isto é, há muitos problemas sem importância diante de outros mais graves. Sua maior utilidade é a de permitir 
uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de 
esforços sobre os mesmos. O Pareto é um indicador muito utilizado no setor de indústria para avaliar índices de 
rejeição em processos produtivos. O Gráfico de Pareto mostra todas as possíveis causas de rejeição em um gráfico de 
barras. 

Junto com o Pareto, utilizamos uma Carta CEP, Controle Estatístico de Processo. A Carta CEP é uma 
metodologia que permite conhecer melhor o processo, mantê-lo sob controle e melhorar sua capacidade. A partir de 
uma Carta CEP é possível prever quais são as causas fundamentais de rejeição em um processo, no nosso caso: Falta 
de conhecimento, falta de segurança, e de todos os problemas ocorrentes dentro do laboratório. De posse desses dados 
começamos a formular nossas aulas em Power Point, duas aulas auxiliares sobre Qualidade e Segurança, e aplicação 
dos princípios básicos de BPL em sala de aula, os quais estão dispostos a seguir: 

 Lavar as mãos ou entrar e sair do Laboratório 

 Não comer ou beber dentro do Laboratório 
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 Manter os cabelos presos (especialmente, as mulheres) 

 Manter o jaleco fechado 

 Não usar: saia, bermuda, camiseta e sandálias dentro do laboratório 

 Ler os reteiros práticas com atenção antes de cada experimento 

 Ler o rótulo do produto, o POP, ou a prática a ser feita na aula de Prática experimental 

 Não correr, brincar ou atender o celular nas aulas de prática experimental. 
Essas são algumas das boas práticas em um laboratório de Química. Observamos a aplicabilidade dessas poucas 

boas maneiras, que são bastante básicas porém fazem muita diferença dentro do ambiente de trabalho, e no convívio 
com os outros em sala de aula. A qualidade do trabalho no laboratório aumentou muito após a aplicação deste método. 
 
 
IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O resultado de nossa primeira coleta de dados foi preocupante, muitos alunos nem ao menos sabiam de que se tratava 
as questões, e só lembraram depois de entregar a avaliação. A figura abaixo mostra um Gráfico de Pareto, montado a 
partir de um questionário avaliativo com questões de múltipla escolha sobre Qualidade e Segurança. Nesse 
questionário, existiam perguntas mais direcionadas pois esses alunos já haviam cursado Boas Práticas de Laboratório, e 
já deveriam conhecer as questões apresentadas. 
 

 
FIGURA 1. Diagrama Pareto para avaliação dos questionários em turmas que não tinham recebido treinamento teórico em BPL 

antes do curso de prática experimental 
 
 

Como podemos observar no gráfico, foram encontradas 3 causas para o alto índice de desconhecimento de 
normas e entre os alunos que já haviam cursado a matéria de Prática Experimental, a menos significativa com 20,45% 
de alunos de tinham conhecimentos específicos mais não se sentiam seguros de realizar a prática sozinhos, os alunos 
que conheciam o conteúdo ministrado nas aulas, realizavam os experimentos com segurança eram somente 29,54%, e 
os alunos que desconheciam o que estava sendo transmitido. Não tinham segurança e não compreendiam o conteúdo 
eram 50,64%, mais da metade dos alunos avaliados. 

A partir dessas análises, vimos que os alunos precisavam de uma aula que fixasse o conteúdo, e colocasse em 
prática tudo que fosse aprendido nas aulas. Então, começamos o semestre com duas turmas de Engenharia de 
Materiais, que começariam Prática Experimental, esse alunos do primeiro período teriam aulas auxiliares sobre 
Qualidade e Segurança e sobre as filosofias de 5S e 6C, que são muito utilizadas no mercado de trabalho. Após estas 
aulas, fizemos um novo questionário avaliativo, diferente do primeiro, porém com o mesmo método apesar de se 
tratarem de alunos sem o conhecimento prévio do assunto e estes alunos tiveram um melhor desempenho depois de 
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algumas aulas. Nossa segunda coleta de dados foi completamente satisfatória e mostra um gráfico muito próximo do 
que se espera em um processo perfeito. 

Se compararmos esses dados com os do período passado, percebemos que o índice de aproveitamento dos alunos 
foi maior. Apesar dessa aplicação ter ocorrido somente com duas turmas de Engenharia de Materiais, o resultado 
obtido mostra que é possível atingirmos o nível desejado de aproveitamento de aprendizado com todas as turmas. Essas 
poucas boas maneiras fizeram muita diferença no decorrer do semestre, observando o desenvolver dos alunos 
percebemos que muitas alunas ja chegavam com o cabelo preso, e alguns incentivavam os outros a manter o jaleco 
fechado, deixar a garrafinha de água na bolsa, e manter o celular no silencioso.  

Nas Cartas CEP é mais fácil observar esse rendimento. 
 

 
FIGURA 2. Diagrama Pareto para avaliação dos questionários dos estudantes após o curso de prática experimental com o 

treinamento em Segurança e Qualidade. 
 

 

 
FIGURA 3. Carta CEP mostrando o desempenho dos estudantes que receberam treinamento em Segurança e Qualidade. 

 
Com esta Carta CEP é possível visualizar melhor o desempenho dos alunos se comparados ao semestre passado.  

Também podem ser vistos onde se encontram os picos de melhor desempenho e os de queda do desempenho dos 
alunos. Os índices Q1, Q2...Q6, são as questões aplicadas, e a linha em azul é nosso índice de aproveitamento. 

Podemos observar uma queda acentuada na questão 5, em que perguntamos qual deveria ser a atitude ao se 
receber uma prática de laboratório: Ler a prática ou perguntar ao professor? Alguns alunos ainda sentiam necessidade 
de perguntar ao professor, por falta de segurança em tomar uma atitude. Porém, percebemos que, com o passar das 
aulas, eles adquiriram maior confiança no desempenho das tarefas, diferentemente do semestre passado, em que, de 
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acordo com o gráfico, os índices de conhecimento são ótimos, porém quando aprofundado o conteúdo, eles não 
souberam responder. 

As questões Q9 a Q11 foram de conhecimentos específicos da área de Qualidade e Segurança, e observamos 
uma queda abrupta no conhecimento desses alunos, e um crescimento gradual de desconhecimento a partir das 
questões Q6 até Q11. 

Como observamos na segunda Carta Cep, os alunos demonstraram conhecimento até um determinado momento. 
Quando as questões se tornaram mais especiíficas, alguns alunos até tinham conhecimento, porém não se 

sentiram aptos a responder o questionário. Porém o índice de alunos que demostram não ter conhecimento aumentou 
considerávelmente, foi esse índice que nos mostrou o caminho a seguir em nossas pesquisas.  

 

 
FIGURA 4. Carta CEP mostrando o desempenho dos estudantes que não receberam treinamento prévio em Segurança e 

Qualidade. 

 
 

V. CONCLUSÃO 
 
Nosso projeto foi inovador, pois buscou ao contrário dos outros, uma inovação da tecnologia de ensino. Um ensino 
voltado para um melhor aprendizado e uma melhor assimilação do conteúdo. 

Como nossos dados mostram, é possível formar profissionais com mais Segurança e Qualidade, também é 
possível que nossos alunos aproveitem melhor o conteúdo e passem aos outros o que aprendem como multiplicadores. 
Formar jovens profissionais com treinamento em laboratório, com consciência de que todos somos responsáveis pela 
segurança do grupo, e pela nossa segurança, não é impossível, requer muito esforço, porém os resultados são 
gratificantes. 

O Projeto obteve o resultado esperado, observamos o desenvolvimento dos alunos durante o semestre e 
percebemos que os mesmo compreenderam o conteúdo e começaram a aplicá-lo dentro do laboratório com ações 
simples, como a de lavar sempre as mãos, antes e depois de um experimento, deixar a garrafinha de água na bolsa, 
manter o celular no silencioso, trabalhar em equipe, não atrapalhar os colegas na horas dos experimentos, as meninas 
mantendo os cabelos presos, e estar sempre atento ao que está sendo feito dentro do laboratório, para evitar que alguém 
se machuque. Acompanhamos essas atitudes dentro do laboratório onde ministramos as aulas auxiliares e percebemos 
que algumas BPL podem ser aplicadas desde as primeiras aulas de Prática Experimental, sendo assim, observamos que 
é possível aplicar essas filosofias em sala de aula, acrescentando essas aulas auxiliares a todos as turmas que tem na 
grade o curso de Prática Experimental. 

Percebemos com esse projeto que aplicar filosofias de Boas Práticas dentro do laboratório de Química não é algo 
difícil, porém requer uma aplicação continuada e muito esforço, tanto dos mestres quanto dos alunos, e o resultado 
desse esforço será jovens profissionais que se compromentam com a sua segurança e a de seus colegas em um 
ambiente de trabalho mais saudável e seguro, que produzam produtos ou serviços com qualidade, que apliquem as 
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filosofias de 5S, senso de utilização, senso de descarte, senso de limpeza, senso de saúde e principalmente de auto-
disciplina, não só no trabalho, mas no dia-a-dia. Nossa meta de formar profissionais preparados e com compromisso 
não é impossível, foi o que percebemos com os resultados desse trabalho. 
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Meaningful learning occurs when new knowledge to be aggregated are grounded in other 
students already possess. In preparing didactic sequences for teaching concepts, one should 
take into account these concepts and knowledge to produce more effective and lasting 
learning, and build new concepts that will become subsumes for subsequent learning. This 
research was developed in a subproject linked to institutional Scholarship Program 
Initiation to Teaching (PIBID) of a Universidade Estadual Paulista. The proposal is based 
on the articulation of the Public School and the University, strengthening the initial 
training of undergraduates, and continued teacher network, improving the quality of 
education. The proposed work is based on interdisciplinary research and teaching by 
investigation. Undergraduates in Biology, Physics, Mathematics and Chemistry jointly 
propose interdisciplinary teaching activities and investigative applied to high school 
students of Public School partner. To survey the views of these students on the theme 
Water, they were asked to draw up an essay entitled "The importance of water", with the 
aim of organizing information for planning a teaching strategy that articulates the 
disciplines of training of undergraduates. In this paper we present a qualitative analysis of 
these essays, performed based on content analysis. The analysis allowed to identify 
existing concepts in students' cognitive structure and classify them into adequate and 
inadequate compared to scientifically accepted concepts. Several misconceptions were 
raised indicating the need to produce didactic sequences that in addition to working the 
concepts presented in the curriculum of disciplines take into consideration the possibility 
of more meaningful learning. This research produced the elucidation of existing concepts, 
indicating where deficiencies were larger. One major contribution was the realization that 
concepts that may be considered by teachers as simple and already acquired by the students 
often come so misguided in their explanations. From the results obtained, integrated 
activities have been planned and implemented, and more relevant to the needs of students 
aiming to recover and enrich the knowledge they possessed, encouraging the use of 
scientific concepts and their application to daily living situations. 
 
A aprendizagem significativa ocorre quando novos conhecimentos a serem agregados estão 
embasados em outros que os estudantes já possuam. Ao elaborar sequências didáticas para 
o ensino de conceitos, devem-se levar em consideração estas concepções e conhecimentos 
para produzir aprendizagens mais eficazes e duradouras, e construir novas concepções que 
se tornarão subsunções para aprendizagens subsequentes. Esta pesquisa foi desenvolvida 
em um subprojeto institucional vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (PIBID) de uma Universidade Estadual Paulista. A proposta baseia-se na 
articulação da Escola Pública e Universidade, fortalecendo a formação inicial de 
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licenciandos, e a continuada dos professores da rede, melhorando a qualidade de ensino. A 
proposta de trabalho fundamenta-se na interdisciplinaridade e no ensino por investigação. 
Os licenciandos em Biologia, Física, Matemática e Química propõem coletivamente 
atividades de ensino interdisciplinares e investigativas aplicadas aos estudantes do Ensino 
Médio da Escola Pública parceira. Para o levantamento das concepções desses estudantes 
sobre o tema Água solicitou-se que elaborassem uma redação intitulada “A importância da 
água”, com o objetivo de organizar subsídios para o planejamento de uma estratégia de 
ensino, que articulasse as disciplinas de formação dos licenciandos. Neste trabalho 
apresentamos a análise qualitativa destas redações, realizada com base na análise do 
conteúdo. As análises possibilitaram identificar os conceitos existentes na estrutura 
cognitiva dos estudantes, bem como classificá-los em adequados e inadequados em 
comparação aos conceitos cientificamente aceitos. Foram levantadas diversas concepções 
equivocadas indicando a necessidade de se produzir seqüências didáticas que, além de 
trabalhar os conceitos presentes no currículo das disciplinas, levassem em consideração a 
possibilidade de aprendizagens mais significativas. Essa pesquisa produziu a elucidação 
dos conceitos existentes, indicando onde as deficiências eram maiores. Uma das 
importantes contribuições foi à percepção de que conceitos que podem ser considerados 
pelos professores como simples e já adquiridos pelos estudantes, muitas vezes surgem de 
maneira equivocada em suas explicações. A partir dos resultados obtidos foram planejadas 
e aplicadas atividades integradas, relevantes e mais adequadas às necessidades dos 
estudantes visando resgatar e enriquecer os conhecimentos que eles possuíam, fomentando 
a utilização dos conceitos científicos, e sua aplicação às situações de vivência diária. 

 

 
I. INTRODUÇÃO 
 
Nunca foi tarefa fácil ensinar Ciências, principalmente na atualidade, onde as mudanças ocorrem muito rapidamente, 
quer nos conhecimentos que se tem que se ensinar, ou ainda nos melhores métodos para fazê-lo, quer no que se refere 
ao aluno a quem se dirige o ensino. Se por um lado, o professor se preocupa em atualizar seus conhecimentos sobre os 
mais diversos temas, por outro chegam até eles o resultado de uma análise educativa que mostram dificuldades de 
aprendizagem por parte dos alunos, e propõem novas formas de atuação docente, nas aulas de Ciências (Aleixandre, 
2010). 

As Ciências são construções sociais que se distanciam do conhecimento cotidiano à medida que as relações entre 
os dados e a maneira com que são explicados, são de natureza distinta das interpretações construídas a partir do sentido 
comum. Ao ensinar Ciências o professor necessita, segundo Espinoza, Casamajor & Pitton (2009) interagir na rede de 
relações que se estabelecem entre os conceitos de um campo de conhecimento, reconhecer uma terminologia, entender 
o significado que “adota” observar, formular perguntas, argumentar, validar. Geralmente, os alunos têm dificuldades 
para interpretar um texto expositivo de Ciências: não entendem, entendem pouco ou de maneira distinta do que 
esperamos. 

É fato que, somente chegamos a compreender o significado científico de um conceito, quando aprendemos a 
explicá-lo. Um modelo dessa aplicação é a explicação do professor, que para chegar a dominar o assunto, tem que 
praticá-lo depois (Aleixandre, 2010). 

O ensino de Ciências tem apresentado tradicionalmente em seu currículo um conjunto de conceitos, que devem 
ser tratados nas aulas de Ciências da Natureza, e que para isto necessitam contemplar a formulação de hipóteses, a 
observação de fenômenos, e compreensão de teorias, que são de difícil apreensão pelos alunos. Para tanto, faz-se 
necessário que além de conhecer as concepções que os alunos trazem para a sala de aula, importantes em todas as 
propostas pedagógicas cujas bases são a relação professor aluno (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980; Vigotsky, 1998), 
que o professor utilize propostas que coloquem o aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem, e levem 
em consideração o seu papel fundamental de mediador desse processo. 
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O professor em sua atividade de ensino é o profissional cuja função entre outras é transformar o conhecimento 
científico em conhecimento escolar, através do seu conhecimento pedagógico do conteúdo. Assim, segundo Espinoza 
et al. (2009) o professor deve ser “[...] o profissional que estabelece um vínculo com o conhecimento escolar, que tem 
uma interpretação acerca da maneira em que o aluno aprende questões que se traduzem de maneira entrelaçada em o 
que, como e porque ensinar (pág. 35)”. 

Assim, o professor deve ser formado de maneira a atender estas demandas. Os Cursos de Licenciatura de uma 
Universidade Pública da cidade de Bauru, São Paulo desenvolvem um projeto vinculado ao Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que se baseia na articulação entre a Escola Pública e a Universidade. Este 
projeto, com o apoio da CAPES1, tem como finalidades primeiras fortalecer, incentivar e articular a formação de 
professores para a Educação Básica, produzindo uma formação inicial sólida aos licenciandos participantes. Para tanto, 
proporciona experiências metodológicas e práticas pedagógicas de caráter inovador, com a utilização de recursos 
tecnológicos, investindo na superação de problemas identificados no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, o 
PIBID é um projeto que vincula a prática docente à pesquisa na área da Educação, visando uma formação completa 
deste graduando para atuar como professor e pesquisador de sua prática pedagógica. Os eixos teórico-metodológicos 
que sustentam o projeto têm por base a interdisciplinaridade (Azevedo, Lima, Bastos & Tenório, 2009) e o ensino por 
investigação (Cañal, Lledó, Posuelos & Travé, 1997). 

A partir de reflexões realizadas pelo grupo de graduandos e docentes, da Universidade, os participantes do 
PIBID estabeleceram uma parceria vinculada à Rede Pública de Educação, com uma Escola localizada na cidade de 
Bauru. Essa parceria teve como objetivo o desenvolvimento e avaliação de práticas pedagógicas de forma multi e 
interdisciplinar, articulando universidade e escola.  

Segundo Azevedo, et al., (2009), ao se implementar a interdisciplinaridade na escola, o professor deve ter por 
objetivos possibilitar aos alunos a construção de conhecimentos mais amplos e específicos, a respeito de determinado 
tema. Assim, através das disciplinas escolares os alunos empregam as informações que as constituem, e que ajudam no 
desenvolvimento das atividades didáticas, para a aquisição de habilidades cognitivas, encaminhando a aprendizagem 
através de interconexões entre estas informações de maneira interdisciplinar. 

Da mesma forma, a realização de experimentos que levam em consideração o desenvolvimento e construção dos 
conceitos específicos assume fundamental importância para permitir a reelaboração das situações originalmente 
apresentadas, e de promover um espaço para o desenvolvimento da interdisciplinaridade.  

De acordo com Cañal, et al., (1997), a atividade experimental, na proposta investigativa, deve ter seu 
desenvolvimento a partir de situações-problema elaboradas previamente pelo professor, e apresentadas aos alunos, que 
deverão atuar no sentido de construir conhecimentos adequados à sua explicação. Assim, uma das atividades essenciais 
relacionadas a esta proposta é a construção de hipóteses explicativas por parte dos alunos. Torna-se muito clara a 
necessidade de delimitação e esclarecimento do problema, para que a participação dos alunos possibilite a formulação 
de suas hipóteses que possam explicar o fenômeno. Além disso, é de grande importância que além da formulação das 
hipóteses, os alunos sejam também expostos à necessidade de testá-las produzindo sua confirmação ou refutação, para 
que possam compreender a Ciência como um processo de construção humana. 

A vivência, os fatos do dia a dia, a tradição cultural, a mídia e a vida escolar dos alunos podem também ser 
utilizados em atividades interdisciplinares, influenciando-os na busca e reconstrução dos conhecimentos. Nesse 
contexto, os PCNEM2 indicam que: 
Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar 
os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um determinado 
fenômeno sob diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de 
recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para responder às questões e aos problemas sociais contemporâneos. 

                                                            

1CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior   
2PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio  
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Na proposta de reforma curricular do Ensino Médio, a interdisciplinaridade deve ser compreendida, a partir de uma 
abordagem relacional, em que se propõem por meio da prática escolar, que sejam estabelecidas interconexões e 
passagens entre os conhecimentos através de relações de complementaridade, convergência ou divergência. (Brasil, 
2000, p. 21). 

Esta é a visão adotada neste trabalho, buscando coletivamente a ampliação de conhecimentos de forma 
interdisciplinar, tanto dos licenciandos quanto dos alunos do Ensino Médio3 e dos docentes formadores. Para tanto, 
entre as atividades desenvolvidas na escola, foi proposta a realização de uma atividade que integrou os conteúdos 
presentes no Currículo Oficial do Estado de São Paulo (São Paulo, 2009) utilizado pela Escola da Rede Pública, que 
sustentasse a abordagem relacional indicada nos PCNEM e ao mesmo tempo contemplasse um tema social relevante. 
Assim, com a participação dos licenciandos, seus orientadores (docentes formadores) e professores da escola foi 
escolhido o tema Água, para o desenvolvimento da atividade com os alunos. O tema é de extrema importância e 
permeia todos os conteúdos de ensino previstos para o 2º ano do Ensino Médio, em diferentes disciplinas, e aprofundá-
lo de maneira interdisciplinar consiste em uma forma de produzir aprendizagens mais significativas para os alunos.  

Apesar de abordado nos cadernos de Química do Ensino Médio, Godoi (2009) afirma que, “[...] o tema água 
apresentado nos cadernos da proposta curricular do estado de São Paulo não se mostra através de conteúdos 
aprofundados. O assunto é tratado superficialmente com textos informativos e perguntas para que os alunos concluam a 
partir da análise de suas idéias. No caderno do professor o tema é um pouco mais elaborado [...] (2009, p. 38)”. 

Por este motivo entendemos a escolha do tema como relevante, uma vez que sua importância para a vida humana 
e para a preservação da qualidade de vida atual e futura é inquestionável. Portanto, aprofundar estes conhecimentos 
através de atividades interdisciplinares pode favorecer a transferência dos mesmos e a utilização dos conceitos em 
diferentes contextos da vivência dos alunos. 

Uma das grandes questões relacionadas ao ensino está na necessidade de levantamento das concepções dos 
estudantes, a respeito do conhecimento a ser discutido durante as aulas. Para Ausubel, et al. (1980) não é possível 
produzir aprendizagens significativas sem que os novos conceitos estejam ligados aos conhecimentos que os indivíduos 
já possuam. Assim, os objetivos das atividades realizadas têm por base esta questão que se relaciona diretamente com 
as interpretações que fazemos do mundo ao nosso redor. 

Segundo Espinoza et al. (2009), a interpretação de um texto é uma construção pessoal do leitor condicionada 
pelos conhecimentos que dispõe sobre o tema, a situação em que se realiza a leitura e a intencionalidade com que se lê. 
Um texto de Ciências só é difícil para um aluno porque o conteúdo é difícil. No existem textos fáceis quando os 
conteúdos envolvidos são novos para o leitor e relevantes no campo das Ciências.  

Com base nestas questões, o objetivo do presente trabalho foi realizar o levantamento de concepções prévias 
sobre o tema Água apresentados por alunos dos 2º anos do Ensino Médio3, de uma Escola Pública vinculada ao 
projeto, interpretando-as para a elaboração de atividades de ensino e produzindo novos conhecimentos. Este 
levantamento serviu de subsídio para o planejamento de uma atividade/estratégia que permitiu trabalhar o tema com os 
alunos, de uma forma articulada através das disciplinas Química, Física, Biologia e Matemática. 

Ao realizar este levantamento percebeu-se a importância do conhecimento destas concepções, não somente para 
o grupo de licenciandos como também para todos os professores que lidam com o assunto em sala de aula. Neste 
trabalho são discutidas as concepções apresentadas pelos sujeitos de pesquisa. 
 
 
II. METODOLOGIA 

 
O público alvo do estudo foram os 150 alunos do 2º ano do Ensino Médio, dos períodos diurno e noturno, da Escola 
Pública parceira. Para iniciarmos as atividades, os alunos foram convidados a elaborar uma redação cujo tema 

                                                            

3ENSINO MÉDIO corresponde ao 10º GRADO DE ENSEÑANZA MEDIA 



 Zuliani et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12011 (2014)  
 

12011-5 

abordado deveria ser a “A importância da água”, a fim de buscar uma avaliação inicial dos seus conhecimentos 
prévios. Estas redações são analisadas com base na análise temática do conteúdo (Bardin, 1995) realizada de forma 
rigorosa, buscando não perder as características heterogêneas do objeto de pesquisa (Rocha & Deudará, 2005). 

As redações foram lidas e desmembradas em unidades que traziam os núcleos de sentido dos textos, ou seja, as 
concepções apresentadas por cada sujeito de pesquisa. Em seguida, foi estabelecida uma série de categorias, onde se 
agrupam os núcleos de sentido semelhantes. Sua manipulação culminou na constituição dos tabelas I e II apresentados 
na discussão dos resultados. As categorias estabelecidas direcionaram uma nova leitura dos textos, o que levou à 
identificação de fragmentos correspondentes às unidades de significados. Estas unidades foram organizadas em dois 
eixos: “concepções adequadas” e “concepções inadequadas”, e suas respectivas categorias, de acordo com os conceitos 
estabelecidos na literatura das diferentes áreas. 

Os fragmentos utilizados como exemplos para as citações dos alunos foram transcritos das redações 
integralmente, respeitando a ortografia apresentada nas mesmas, buscando não perder a essência do conteúdo nem 
alterá-los. Os alunos, sujeitos de pesquisa, não foram identificados nominalmente ou através de letras, por se tratar de 
um grande número de participantes. 
 
 
III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A análise das redações teve por finalidade identificar e elencar os conhecimentos apresentados pelos alunos em relação 
à substância água, bem como a sua importância e utilização pelo homem. 

A leitura destas redações identificando os pontos recorrentes nestes textos serviu de base para a análise do 
conhecimento apresentado pelos sujeitos de pesquisa. Esta análise ponderou o conhecimento geral e também o 
específico, presentes nas redações, a fim de que fosse possível traçar roteiros e planos de aula que contemplassem as 
informações relevantes para estes alunos. O Tabela I apresenta as categorias levantadas na leitura das redações. 

No decorrer do processo de leitura das redações, alguns pontos comuns em todos os textos foram destacados. 
Dentre eles, uma característica muito significativa relaciona-se ao fato de os alunos compreenderem que a água não 
tem utilidade apenas para o consumo, e passam a citar muitas outras. Ressaltam-se também sua disponibilidade, e a 
possibilidade de encontrá-la em diversos lugares. Além disso, pode-se notar pelos textos, que existe certa consciência 
de que nem toda água encontrada, é necessariamente própria para o consumo, uma vez que sua maior disponibilidade 
se encontra nos oceanos, com concentrações salinas inadequadas para o consumo humano. Assim, constatou-se que a 
maioria dos alunos demonstrou perceber a diferença entre água doce e água salgada, assim como reconhecem o 
conceito de potabilidade.  

Em 2000, o Ministério da Saúde, em parceria com a Representação da OPAS/OMS no Brasil, coordenou o 
processo de revisão e atualização da legislação brasileira sobre potabilidade da água, resultando na publicação da 
Portaria MS nº 1469/2000, que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade (Brasil, 2001). Assim, mesmo que não se tenha 
acesso a este documento em sala de aula, percebe-se nos alunos certa compreensão a respeito dos cuidados necessários 
no uso e preservação da água. 

A partir do contexto de consumo, os alunos dissertaram a respeito do desperdício hídrico, que ocorre de várias 
formas, nos mais diferenciados exemplos como “lavar o carro”, “demorar no banho”, “deixar a torneira aberta”, entre 
outros. Isto parece ser consenso em todas as redações que apresentaram quase sempre as mesmas expressões. Os 
alunos discorreram sobre os modos de utilização dos recursos hídricos, insistindo no uso da água no âmbito doméstico, 
que é o âmbito com o qual convivem cotidianamente.  
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TABELA I. Categorias levantadas nas redações dos alunos. Fonte: Próprios autores. 
 

Unidades de 
significado 

 
Categorias 

 
Registro dos alunos 

Porcentagem de 
alunos 

 
 
 

Uso da água 
 

 
 

Consumo 

“Ela é usada para beber, cozinhar 
alimentos, para tomarmos banho, para 
usarmos no dia-a-dia, mas sempre de 
forma moderada (...).” 

 
46,7% 

 
Produção de 

energia 

“Mas a água (...) é utilizada na produção 
de energia elétrica, através das usinas 
hidrelétricas instaladas em nossos rios 
(...).” 

 
3,3% 

  
 

Uso da água 
 

 
Higiene pessoal 

e ambiental 

“A água (...) está na maioria das vezes em 
nosso cotidiano, como: na hora do banho, 
na hora de escovar os dentes, lavar as 
mãos (...).” 

 
46,7% 

 
Propriedades da 

água 

 
Físicas 

 

“(...) sei que a água se encontra em três 
estados, sólido, líquido e gasoso.” 

2% 

 
Químicas 

“Ela também é considerada o solvente 
universal, por dissolver quase tudo.” 

5,3% 

 
Importância da 

água 

 
Seres vivos 

“A água é algo essencial para a 
sobrevivência de todos os seres vivos; o 
ser humano, os animais e as plantas não 
sobrevivem sem a água.” 

 
96,7% 

 
Cuidados com a 

água e sua 
relação com a 

vida 
 

 
 
 

Desperdício 

“Hoje a população paulistana utiliza 220 
litros de água por pessoa, quando o 
necessário são apenas 110 litros”. 
“É de se preocupar, não apenas conosco e 
sim com as gerações futuras.” 

 
98,7% 

 
 
 

Outra característica importante presente nos textos, refere-se ao conhecimento de que não apenas os seres humanos 
necessitam deste recurso, mas também os animais e vegetais do nosso planeta. Menos freqüentes, surgiram alguns 
conceitos mais elaborados sobre a importância da água para os seres vivos, e suas características particulares. Da 
mesma forma, merecem destaque os comentários realizados sobre a presença de elementos químicos presentes na água, 
que foram postos em questão não apenas citando quais fazem parte da sua constituição, mas sua importância para os 
seres vivos. 

Em algumas redações percebeu-se que os alunos apresentaram dificuldade em diferenciar água pura e água 
potável, bem como suas principais características. Alguns alunos afirmaram que mesmo sendo pura, a água não é 
viável para consumo sem, entretanto, especificar ou tentar explicar a justificativa para tal constatação. Assim, as 
concepções dos alunos foram classificadas em adequadas e inadequadas. As concepções consideradas inadequadas e 
apresentadas pelos alunos nas redações foram classificadas e destacadas, no Tabela II. 
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TABELA II. Concepções consideradas inadequadas nas redações dos alunos. Fonte: Próprios autores. 

 

Unidades de 
significado 

Categorias Registro dos alunos 

Porcentagens de 
água 

 

Nosso corpo 
“A água é muito importante para nosso corpo, uma das maneiras de 
provar isso é que mais de 50% do nosso corpo é formado por água.” 

Nosso corpo 
“A água é um dos elementos mais importantes da vida; ela está presente 
em 90% do corpo humano, ou seja, sem ela não sobreviveríamos.” 

No planeta 

“Atualmente a água potável não chega à um terço do total de água em 
nosso planeta, (porque está diminuindo cada vez mais?).” 
“A água pode sim acabar, a água que utilizamos; 97% do planeta é água 
porém somente 0,6 desta água é aproveitável, ou seja a quantidade que 
usamos é 160 vezes menor em relação a que temos.” 

Diferentes tipos 
de água 

 

Pura, potável e 
destilada 

“A água é uma fonte renovada ela possui dois tipos a pura e a potável, a 
pura é sem sais minerais usada em laboratório. E a potável é a que nós 
bebemos a que tem sais minerais, como cloro e é tratada recebendo 
microorganismo.” 
“Existe a água potável e a água pura, a água potável é a água que não é 
100% limpa, e a pura é a 100% limpa sem nenhuma química.” 
“Tem água que não é apropriada para beber e tem as que são 
apropriadas como a água potável (sem cloro) ou a tratada (com cloro) 
pronta para o consumo.” 

 
 

Em relação ao 
oxigênio 

 
 

Fotossíntese 
 

[...] ela ajuda e é essencial também para os animais e para as árvores 
pois sem água não teria árvores e sem árvores não teríamos ar.” 
“Por isso que é importante a água devemos conserva ela, economizar 
ela, sem a água as arvores iriam morrer, cancelando o processo da 
fotossíntese, nós iríamos morrer, porque não ia ter oxigenio.” 

Vida “Sem água nada teria vida além do Sol.” 

Hidratação 
“Sem falar que precisamos de água para beber, claro que existem outras 
bebidas que podem matar a cede, mas a água é a mais saudável e 
apropriada para o nosso corpo.” 

Propriedades da 
água: 

 

Composição “Ela é composta por 1 molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio.” 

Purificação 
“A vários países que já utilizam a salinização pegando a água salgada e 
transformando em potável para poder beber, tomar banho fazer comida 
e etc.” 

Acidez/basici-
dade 

“A água também é fundamental para medir a qualidade de vida dos 
animais marinhos, pois a partir de seu pH recolhido nos rios podemos 
avaliar a quantidade de minério existente nela, (...).” 

 
 
 

Entre as concepções que se destacaram por sua inadequação, podemos citar aquelas ligadas à composição da água. Este 
é um tema que além de muito discutido durante a escolarização, é reiteradamente trazido pela mídia. Sabe-se que a 
água é uma substância pura composta por três átomos, sendo um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio (Godoi, 
2009). Apesar de esta informação ser bastante abordada, pode-se perceber que existe certa confusão, em relação à 
proporção e naturezas desses átomos, através do transcrito a seguir:“Ela é composta por 1 molécula de hidrogênio e 2 
de oxigênio” (registro de um dos alunos). 

Ainda analisando as redações, nesta mesma linha, ligada às propriedades da água, foram constatadas outras 
concepções como, por exemplo, a questão da purificação e pH: 

“A vários países que já utilizam a salinização pegando a água salgada e transformando em potável para poder 
beber, tomar banho fazer comida e etc.”  

“A água também é fundamental para medir a qualidade de vida dos animais marinhos, pois a partir de seu pH 
recolhido nos rios podemos avaliar a quantidade de minério existente nela, (...)”. 
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Para Souza (2006), a dessalinização da água do mar ou da água salobra compreende a retirada do excesso de sais 
presentes na mesma, através da destilação, que se dá por um processo de aquecimento da água salobra, até sua 
evaporação e posterior condensação, quando então está constituída apenas por moléculas de água. Existe ainda, a 
possibilidade de obtenção de água potável por meio de osmose reversa. Um processo também de alto custo, que só é 
realizado em situações onde não há outra possibilidade para obtenção de água potável. 

Todas estes equívocos indicam que existe a necessidade de se produzir aulas que, além de trabalhar os conceitos 
presentes no currículo da disciplina de Química, possam levar em consideração a possibilidade de uma aprendizagem 
mais significativa pelos alunos.  

Segundo Ausubel et al. (1980), a aprendizagem só será significativa se o professor conhecendo a concepção 
inicial dos alunos utilizá-la como subsunçor no planejamento do ensino, a fim de possibilitar a ancoragem do novo 
conceito. Daí a importância do levantamento destas concepções, que se tornaram úteis não apenas para a proposta de 
ensino elaborada a partir delas, mas, também para outros professores que necessitarem trabalhar com o tema em suas 
aulas. 

Outra característica, presente nas citações dos alunos e que parece estar relacionada à Biologia refere-se à 
questão da presença e porcentagem de água no organismo humano e sua quantificação no planeta. Pode-se novamente 
notar os equívocos relatados, por alguns estudantes. Em relação à água presente no organismo humano, os sujeitos de 
pesquisa apresentaram concepções como: 

“A água é muito importante para nosso corpo, uma das maneiras de provar isso é que mais de 50 % do nosso 
corpo é formado por água”. 
“A água é um dos elementos mais importantes da vida; ela está presente em 90 % do corpo humano, ou seja, 
sem ela não sobreviveríamos”. 
Segundo Bruni (1994), o corpo humano é constituído de aproximadamente 65 % de água, e se deve ingerir cerca 

2,5 litros de água ao dia, para manter esta proporção. Entretanto, essa condição não é válida apenas para o ser humano, 
todos os seres vivos necessitam para sua sobrevivência, da ingestão de água em quantidades variáveis. Não haveria 
vida, nas suas formas mais diversas hoje conhecidas, se não fosse possível dispor desta substância tão importante.  

As células são as unidades básicas de estrutura e funções de todos os organismos, ou seja, todos os organismos 
vivos são constituídos de células. As atividades dos organismos baseiam-se nas atividades celulares, onde a água 
participa em muitas reações químicas necessárias para manter a vida. A maioria das células está envolvida por água, e 
estas são constituídas por aproximadamente 70-95 % de água (Campbell & Reece, 2010). 

Em relação à quantidade de água existente no planeta, detectaram-se os seguintes registros: 
“Atualmente a água potável não chega à um terço do total de água em nosso planeta, (porque está diminuindo 
cada vez mais?)”. 
“A água pode sim acabar, a água que utilizamos; 97 % do planeta é água porém somente 0,6 desta água é 
aproveitável, ou seja a quantidade que usamos é 160 vezes menor em relação a que temos”. 
Desta vez, além de indicar uma concepção completamente equivocada em relação à quantidade de água presente 

no planeta, alguns alunos pareceram ter se equivocado também quanto à porcentagem de água potável existente e em 
relação às proporções utilizadas. 

O único acerto de um dos alunos relaciona-se à quantidade de água salgada. Sabe-se que 97,5 % da água 
existente no planeta são de água salgada e que, somente 2,5 % são de água doce. Destas percentagens, 68,9 % estão 
acumuladas nas calotas polares e geleiras, 29,9 % são águas subterrâneas, 0,9 % são de outros reservatórios e 0,3 % são 
de água de rios e lagos (Godoi, 2009).  

Diferenciar e classificar os tipos de água, além da forma como obtê-las, também pareceu ser tarefa difícil para 
alguns alunos. Pode-se notar na escrita de certos alunos, mais uma vez o erro referente aos processos de tratamento da 
água, como destilação e desinfecção. Estes não conseguem perceber que na natureza não existem materiais “isentos de 
elementos químicos”, ou seja, permanecem com a concepção de pureza da água, mas desconectada dos processos 
utilizados na sua obtenção, sejam eles químicos, físicos ou ainda biológicos. Assim alguns estudantes relataram: 
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“Existe a água potável e a água pura, a água potável é a água que não é 100 % limpa, e a pura é a 100 % limpa 
sem nenhuma química”. 
“Tem água que não é apropriada para beber e tem as que são apropriada como a água potável (sem cloro) ou a 
tratada (com cloro) pronta para o consumo”. 
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a água pode ser classificada como potável quando apresentam 

concentrações minerais de até 500 miligramas por litro (mg/L). No Brasil que detém cerca de 8 % dos recursos hídricos 
do planeta, é considerada aceitável como água potável, aquela com teor mineral de até 150 mg/l. Segundo resolução do 
CONAMA, as águas são classificadas segundo os seguintes critérios: 

I - águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 %; 
II - águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 % e inferior a 30 %; 
III - águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 %; (Brasil, 2005). 
Para alguns alunos, reconhecer a importância da água para os organismos de uma forma geral foi algo simples. 

No entanto, eles não apresentaram concepções a respeito da ligação entre a fotossíntese e a respiração, processos 
importantes, que ocorrem nos organismos vivos. A existência de ar aparece condicionada à existência de vegetais. 
Estas concepções foram assim colocadas: 

“[...] ela ajuda e é essencial também para os animais e para as árvores pois sem água não teria árvores 
e sem árvores não teríamos ar”. 
“Por isso que é importante a água devemos conserva ela, economizar ela, sem a água as arvores iriam 
morrer, cancelando o processo da fotossíntese, nós iríamos morrer, porque não ia ter oxigênio”. 

Este “ar” mencionado na primeira citação, provavelmente se refere ao oxigênio, que seria produzido pelas 
plantas, através do processo de fotossíntese. Como demonstrado por Sposito (2001), os estudantes parecem não possuir 
o conhecimento de um modelo de nutrição vegetal, onde as concepções de fotossíntese, respiração e nutrição mineral 
pudessem ser compreendidas de forma coesa e articuladas. Esta afirmação corrobora com as ideias de Morin (2000, 
apud Seniciato & Cavassan, 2004), ao considerar que a Ciência priorizou a análise dos fenômenos separadamente, para 
tentar entendê-los de forma mais didática. Desta forma, cabe ao ensino de Ciências estimular uma aprendizagem 
significativa, que enfatize os procedimentos de síntese e a contextualização dos fenômenos. 

Todas estas informações a respeito das concepções apresentadas pelos sujeitos de pesquisa foram consideradas e 
serviram de base para a elaboração e preparação de atividades, por parte dos licenciandos, de modo a buscar 
desenvolver uma aprendizagem significativa, interdisciplinar e investigativa, partindo da percepção dos próprios 
sujeitos, sobre o tema.  Além disso, trata-se de conhecimento gerado sobre concepções e que podem ser utilizadas 
futuramente por outros professores e pesquisadores. 
 
 
IV. CONCLUSÕES 
 
As atividades desenvolvidas pelos licenciandos abordando o tema Água foram planejadas e elaboradas, no sentido de 
tornar a aprendizagem deste conteúdo mais efetiva, pelos sujeitos de pesquisa, através de atividades práticas e 
experimentais. Essas atividades serviram ainda, para elucidar os conceitos mais trabalhados previamente pelos 
professores, indicando aqueles onde as deficiências eram maiores. 

As concepções apresentadas pelos alunos sobre o tema Água foram significativas para mobilizar os licenciandos 
e professores na elaboração de uma proposta diferenciada de ensino. Para tanto, foram utilizadas seqüências didáticas 
mais significativas, através de recursos diferenciados, a fim de despertar e estimular o interesse dos sujeitos e produzir 
aprendizagens capazes de ultrapassar as concepções levantadas. 
Neste sentido, também se fez necessário adequar o conteúdo a ser ministrado, de forma a contemplar os conceitos 
presentes em todas as disciplinas trabalhadas no projeto, a fim de abandonar a proposta informativa e produzir uma 
melhor formação. Ou seja, além de fornecer novas informações, também se objetivou resgatar e enriquecer as 
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informações que eles já possuíam, de maneira que pudessem utilizar os conceitos científicos, aplicando-os em 
situações de vivências diárias.  

As análises possibilitaram identificar os conceitos existentes na estrutura cognitiva dos estudantes, bem como 
classificá-los em adequados e inadequados em comparação aos conceitos cientificamente aceitos.  

Foram levantadas diversas concepções equivocadas indicando a necessidade de se produzir seqüências didáticas 
que, além de trabalhar os conceitos presentes no currículo das disciplinas, levassem em consideração a possibilidade de 
aprendizagens mais significativas. 

Essa pesquisa produziu a elucidação dos conceitos existentes, indicando onde as deficiências eram maiores. Uma 
das importantes contribuições foi à percepção de que conceitos que podem ser considerados pelos professores como 
simples e já adquiridos pelos estudantes, muitas vezes surgem de maneira equivocada em suas explicações.  

A partir dos resultados obtidos foram planejadas e aplicadas atividades integradas, relevantes e mais adequadas 
às necessidades dos estudantes visando resgatar e enriquecer os conhecimentos que eles possuíam, fomentando a 
utilização dos conceitos científicos, e sua aplicação às situações de vivência diária. 
 
 
AGRADECIMENTOS 
 
Agradecemos a CAPES pelo o apoio concedido para a realização deste trabalho e aos alunos da E E Stela Machado por 
permitirem a realização desta pesquisa.  
 
 
REFERÊNCIAS  
 
Aleixandre, M. P. J. (2010). Aprender a pensar científicamente (Introducción). EM: Enseñar ciencias. Barcelona: 
Editoral Graó. 
 
Ausubel, D., Novak, J. & Hanesian, H. (1980). Psicologia educacional. Rio de Janeiro: Editora Interamerica. 
 
Azevedo, H., Lima, K., Bastos, H. &; Tenório, A. (2009). Interdisciplinaridade escolar: analise do processo de 
planejamento interdisciplinar de licenciandos em um espaço educativo alternativo. Anais do Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências, ENPEC. Acesso em 27 maio, 2011, de 
http://www.fae.ufmg.br/abrapec/viempec/7enpec/pdfs/1468.pdf 
 
Bardin, L. (1977). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. 
 
Brasil, Ministério da Educação e do Desporto. (2000). Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio, parte I. 
Secretaria da Educação. p.21. 
 
Brasil, Diário Oficial. (2000 fev. 22). Portaria MS nº 1469, de 29 dez. 2000: Estabelece os procedimentos e 
responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade, e dá outras providências. Diário Oficial. Seção 1. 
 
Brasil, Ministério do Meio Ambiente. (2005). Resolução Nº 357. Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. 
 
Bruni, J. (1993). A água e a vida. Tempo Social. Rev. Social, 5(1-2), 53-65. Univ. São Paulo. 
 
Campbell, N. A. & Reece, J. B. (2010). Biologia. Porto Alegre: Artmed Editora. 1464p. 



 Zuliani et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12011 (2014)  
 

12011-11 

 
Cañal, P., Lledó, A., Posuelos, F. & Travé, G. (1997). Investigar en la escuela: elementos para una enseñanza 
alternativa. Sevilla: Díada Editorial S. L. 
 
Espinoza, A.; Casamajor, A. & Pitton, E. (2009). Enseñar a leer textos de ciências. Buenos Aires: Paidós. 211p. 
 
Godoi, F. (2009). Considerações sobre a presença e características do tema água nas propostas curriculares para o 
ensino de Química/ 2009, do Estado de São Paulo. Monografia de Conclusão de Curso, Licenciatura em Química. 
Universidade Estadual Paulista, Bauru, São Paulo. 
 
Rocha, D. & Deusdará, B. (2005). Análise de conteúdo e análise do discurso: aproximações e afastamentos na 
(re)construção de uma trajetória. Alea, 7(2), 305-322. Acesso em 09 junho, 2011, de 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-06X2005000200010&script=sci_arttext&tlng=ES#nt04a  
 
Maria Inês Fini, Luis Carlos de Menezes (Coord). (2011). Currículo do Estado de São Paulo: Ciências da Natureza e 
suas tecnologias. São Paulo: Secretaria da Educação. 152 p. 
 
Seniciato, T & Cavassan, O. (2004). Aulas de campo em ambientes naturais e aprendizagem em ciências. Um estudo 
com alunos do Ensino Fundamental. Ciência & Educação, 10(1), 133-147. 
 
Souza, L. (2006). Dessalinização como fonte alternativa de água potável. Norte Científico, 1(1), 84-97. 
 
Sposito, N. (2001). Concepções de estudantes do ensino médio sobre a nutrição vegetal. Dissertação de Mestrado em 
educação para a Ciência. Universidade Estadual Paulista, Bauru, São Paulo. 



 Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12013 (2014)  
 

12013-1 

 

Latin American Journal of Science Education 

www.la-sera.org 

 

Jogos pedagógicos como estrategias facilitadoras para o ensino de 
Ciencias Naturais 

Pereira, Denilson Diniz,a Silva, Eliana Santos,b Souza, George Hoffermann R G dec 

 
 

A	R	T	I	C	L	E				I	N	F	O	
	

A	B	S	T	R	A	C	T	
	

 
Received: 25 Sept. 2013 
 
Accepted: 10 Oct. 2013 
 

Palavras chave:  
Ensino fundamental. 
Jogos pedagógicos. 
Ensino de Ciências. 
Aprendizagem significativa. 

 
E-mail:  
denilsondinizp@gmail.com 
george_hoffermann@hotmail.com 
ranger_124@hotmail.com 
 
 
ISSN 2007-9842 
 
 
© 2014 Institute of Science Education. 
All rights reserved 
 

  
For elementary school, this article proposes to discipline Science Teaching, Games as 
Pedagogical support didactic-methodological, by reading labels and packaging. In order to 
highlight the relationship between the cognitive process of the work playful and problem 
solving by students preparing meanings of contents of their daily lives. The conceptual 
model proposes that the methodology through the use of games is that they built the 
proposal forward to read labels and tags as part of the construction of citizenship of the 
subject, in which it may involve many disciplines of natural sciences, such as Chemistry, 
Biology and Math. The activities should take place in order to involve the group in the 
classroom as a whole. Because it is constructivist method, the shares are properly 
connected and emphasized on the aspects addressed by diary 21, the PCN - Theme Cross 
Environment and principles of Deep Ecology, resulting in learning concepts, developing an 
ethical stance, facing the environmental and social issues. The goal should result in an 
awakening to citizenship, or raise in student curiosity, interest in research, so further 
development characteristic of Investigative Science Teaching. 

Para o Ensino Fundamental, este artigo propõe para disciplina de Ensino de Ciências, 
Jogos Pedagógicos como suporte didático-metodológico, através da leitura de embalagens 
e etiquetas. Com objetivo de destacar a relação existente entre o processo cognitivo do 
trabalho lúdico e de resolução de problemas pelos alunos elaborando significados de 
conteúdos de seu cotidiano. O modelo conceitual que a metodologia propõe através do uso 
de jogos é que se construiu a proposta de avançar na leitura de embalagens e etiquetas 
como parte da construção de cidadania do sujeito, na qual ela pode envolver muitas 
disciplinas das Ciências Naturais, como Química, Biologia e Matemática. As atividades 
deverão acontecer de forma a envolver o grupo, a sala de aula como um todo. Por se tratar 
de método construtivista, as ações estão devidamente interligadas e enfatizadas quanto aos 
aspectos tratados pela Agenda 21, nos PCNs - Tema Transversal Meio Ambiente e em 
princípios da Ecologia Profunda, resultando em aprendizagem de conceitos, 
desenvolvimento de uma postura ética, frente às questões ambientais e sociais. O objetivo 
deverá resultar em um despertar para cidadania, ou seja, suscitar no aluno curiosidade, 
interesse na investigação, para posterior aprofundamento investigativo característico do 
Ensino de Ciências. 

 

 
I. INTRODUÇÃO 
   

O principal objetivo do ensino de Ciências Naturais para as séries iniciais é a capacidade que visa desenvolver no 
aluno, seu pensar frente às situações-problemas do planeta, enfim sua autonomia tendo como objetivo discutir os 
processos de ensino e aprendizagem. A sociedade em que se vive - suas regras, princípios e valores, objeto destas 
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reflexões - que interferem no resultado das relações pedagógicas; defende-se a "criatividade" aliada à "confiança" 
como condições mínimas para estabelecimento de clima afetivo e social adequado ao ensino e aprendizado de Ciências 
Naturais, construindo caminhos para a Pedagogia deste novo milênio. As atividades implícitas nos jogos pedagógicos 
implicam construção que mobilizam a busca do conhecimento, desvinculando do método tradicional de criar conceitos. 
A grande diferença entre estratégias e procedimento, está nos conteúdos significativos para o aluno poder desenvolver 
compreensão. 

Apesar dos jogos didáticos serem bastante conhecidos, eles ainda alimenta o pensamento popular de que faz 
parte de um processo que não é sério e, afinal, tudo que dá prazer é rechaçado pela escola. No entanto aqui o 
importante é não dissociar conhecimentos da escola e da vida. Assim a relevância do tema cria sua própria força. 

O que se pretende é construir situações motivadoras que provoquem o envolvimento do aluno e com isso crie 
nele uma identidade com a Ciência, com o conhecimento – como uma teia de idéias interconectadas que atravessam 
várias áreas.  

A escola atual acende-se para novas tecnologias de ensino. A comunicação e os meios de consumo abriram 
novas formas de se comunicar frente aos novos interesses. Essa multiplicidade se revela nos recipiente dos produtos, a 
qual grande parte da oscilação publicitária trabalha, desenvolvendo etiquetas, embalagens e outros tipos de 
especificações técnica colada à embalagem para melhor comercializar o produto. 

Os novos paradigmas para educação consideram que os alunos devem ser preparados para conviver numa 
sociedade em constantes mudanças, sujeitos ativos desse processo, procuram está desenvolvendo suas habilidades com 
objetivo de ser elementos desta construção. Se mantendo informado e principalmente conhecendo propriedades 
específicas das ciências. Assim ao longo deste artigo, foram propostos determinados aspectos que tornam o jogo um 
meio ativo e efetivo no ambiente do ensino de Ciências Naturais: o interesse do aluno ao jogar, justificado pelo 
envolvimento e participação, vivencia do conteúdo, desenvolvimento da criatividade, interação, facilita a 
ambientalização da melhor qualidade de ensino e aprendizagem em sala de aula.  

Considerado uma ferramenta de grande valor didático, na abordagem construtivista, o jogo se relaciona com os 
conhecimentos a serem construídos, tornando-se uma Aprendizagem Significativa e não Aprendizagem Mecânica, ou 
Arbitrária. Pois muitas vezes um indivíduo pode aprender algo mecanicamente e só mais tarde percebe que este se 
relaciona com algum conhecimento anterior já dominado.  
 
 
II. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A LUDICIDADE 

 
Falar em aprendizagem significativa é assumir que aprender possui um caráter dinâmico que exige ações de ensino 
direcionadas para que os alunos aprofundem e ampliem os significados elaborados mediante suas participações nas 
atividades de ensino e aprendizagem. Nessa concepção o ensino é um conjunto de atividades sistemáticas, 
cuidadosamente planejadas, em torno das quais conteúdo e forma articulam-se inevitavelmente e nas quais o professor 
e o aluno compartilham parcelas cada vez maiores de significados com relação aos conteúdos do currículo escolar, ou 
seja, o professor guia suas ações para que o aluno participe de tarefas e atividades que o fazēm se aproximar cada vez 
mais dos conteúdos que a escola tem para lhe ensinar. Uma aprendizagem significativa esteįa relacionada ą 
possibilidade dos alunos aprenderem por múltiplos caminhos e formas de inteligência, permitindo aos estudantes usar 
diversos meios e modos de expressão. De fato, se analisarmos os princípios da aprendizagem significativa que não 
parece ter lugar a concepção dominante de inteligência única, que possa ser quantificada e que sirva como padrão de 
comparação entre pessoas diferentes, para apontar suas desigualdades.  

A Teoria de Ausubel (1978) prioriza a Aprendizagem Cognitiva, que é a integração do conteúdo aprendido numa 
edificação mental ordenada, a Estrutura Cognitiva, que representa todo um conteúdo informacional armazenado por um 
indivíduo, organizado de uma certa forma em qualquer modalidade do conhecimento. 
O conteúdo previamente detido pelo indivíduo representa um forte influenciador do processo de aprendizagem. Novos 
dados serão assimilados e armazenados na razão direta da qualidade da Estrutura Cognitiva prévia do aprendiz.Esse 
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conhecimento anterior resultará num "ponto de ancoragem" onde as novas informações irão encontrar um modo de se 
integrar a aquilo que o indivíduo já conhece. Essa experiência cognitiva, porém, não influencia-se apenas 
unilateralmente. Apesar da estrutura prévia orientar o modo de assimilação de novos dados, estes também influenciam 
o conteúdo atributivo do conhecimento já armazenado, resultando numa interação evolutiva entre "novos" e "velhos" 
dados. 
 
 
III. JOGOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO DE CIENCIAS NATURAIS 

Com relação ao jogo, Piaget (1998) acredita que ele é essencial na vida da criança. De início tem-se o jogo de exercício 
que é aquele em que a criança repete uma determinada situação por puro prazer, por ter apreciado seus efeitos. Para 
Piaget, o jogo constitui-se em expressão e condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças quando jogam 
assimilam e podem transformar a realidade em cada fase vivenciada.  

Já Vigotsky (1998), diferentemente de Piaget, considera que o desenvolvimento ocorre ao longo da vida e que as 
funções psicológicas superiores são construídas ao longo dela. Ele não estabelece fases para explicar o 
desenvolvimento como Piaget e para ele o sujeito não é ativo nem passivo: é interativo. 

Segundo ele, a criança usa as interações sociais como formas privilegiadas de acesso a informações: aprendem a 
regra do jogo, por exemplo, através dos outros e não como o resultado de um engajamento individual na solução de 
problemas. Desta maneira, aprende a regular seu comportamento pelas reações, quer elas pareçam agradáveis ou não. 
Enquanto Vigotsky fala do faz-de-conta, Piaget fala do jogo simbólico, e pode-se dizer segundo Oliveira (1997), que 
são correspondentes.  

“O brinquedo cria uma Zona de Desenvolvimento Proximal na criança”. (Oliveira, 1977), lembrando que ele 
afirma que a aquisição do conhecimento se dá através das zonas de desenvolvimento: a real e a proximal. A zona de 
desenvolvimento real é a do conhecimento já adquirido, é o que a pessoa traz consigo, já a proximal, só é atingida, de 
início, com o auxílio de outras pessoas mais “capazes”, que já tenham adquirido esse conhecimento.  

“As maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu 
nível básico de ação real e moralidade” (Vigotsky, 1998). 

Piaget (1998) diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por 
isso, indispensável à prática educativa (Aguiar, 1977).  

Na visão sócio-histórica de Vigotsky, a brincadeira, o jogo, é uma atividade específica da infância, em que a 
criança recria a realidade usando sistemas simbólicos. Essa é uma atividade social, com contexto cultural e social. É 
uma atividade humana criadora, na qual imaginação fantasia e realidade interagem na produção de novas 
possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir 
relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos.  

Para Vigotsky, citado por Wajskop (1999, p. 35): a brincadeira cria para as crianças uma zona de 
desenvolvimento proximal que não é outra coisa senão a distância entre o nível atual de desenvolvimento, determinado 
pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 
através da resolução de um problema, sob a orientação de um adulto, ou de um companheiro mais capaz. 

A noção de “zona proximal de desenvolvimento” interliga-se, portanto, de maneira muito forte, à sensibilidade 
do professor em relação às necessidades e capacidades da criança e à sua aptidão para utilizar as contingências do meio 
a fim de dar-lhe a possibilidade de passar do que sabe fazer para o que não sabe. (Pourtois, 1999). 

Vigotsky, citado por Lins (1999), classifica o brincar em algumas fases: durante a primeira fase a criança 
começa a se distanciar de seu primeiro meio social, representado pela mãe, começa a falar, andar e movimentar-se em 
volta das coisas. Nesta fase, o ambiente a alcança por meio do adulto e pode-se dizer que a fase estende-se até em torno 
dos sete anos. A segunda fase é caracterizada pela imitação, a criança copia os modelos dos adultos. A terceira fase é 
marcada pelas convenções que surgem de regras e convenções a elas associadas.  
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“É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança. É no brinquedo que a criança aprende a 
agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências 
internas, e não por incentivos fornecidos por objetos externos”. Vigotsky (1989) 

As brincadeiras que são oferecidas à criança devem estar de acordo com a zona de desenvolvimento em que ela 
se encontra e estimular para o desenvolvimento do ir além; desta forma, pode-se perceber a importância do professor 
conhecer a teoria de Vygotsky. 

No processo da educação infantil o papel do professor é de suma importância, pois é ele quem cria os espaços, 
disponibiliza materiais, participa das brincadeiras, ou seja, faz a mediação da construção do conhecimento.  

A desvalorização do movimento natural e espontâneo da criança em favor do conhecimento estruturado e 
formalizado ignora as dimensões educativas da brincadeira e do jogo como forma rica e poderosa de estimular a 
atividade construtiva da criança. É urgente e necessário que o professor procure ampliar cada vez mais as vivências da 
criança com o ambiente físico, com brinquedos, brincadeiras e com outras crianças.  

O jogo, compreendido sob a ótica do brinquedo e da criatividade, deverá encontrar maior espaço para ser 
entendido como educação, na medida em que os professores compreenderem melhor toda sua capacidade potencial de 
contribuir para com o desenvolvimento da criança.  

Negrine (1994), em estudos realizados sobre aprendizagem e desenvolvimento infantil, afirma que "quando a 
criança chega à escola, traz consigo toda uma pré-história, construída a partir de suas vivências, grande parte delas 
através da atividade lúdica". Segundo esse autor, é fundamental que os professores tenham conhecimento do saber que 
a criança construiu na interação com o ambiente familiar e sociocultural, para formular sua proposta pedagógica.  

Entendemos, a partir dos princípios aqui expostos, que o professor deverá contemplar a brincadeira como 
princípio norteador das atividades didático-pedagógicas, possibilitando às manifestações corporais encontrarem 
significado pela ludicidade presente na relação que as crianças mantêm com o mundo.  

Porém essa perspectiva não é tão fácil de ser adotada na prática. Podemos nos perguntar: como colocar em 
prática uma proposta de educação infantil em que as crianças desenvolvam, construam/adquiram conhecimentos e se 
tornem autônomas e cooperativas? Como os professores favorecerão a construção de conhecimentos se não forem 
desafiados a construírem os seus?  

O caminho que parece possível implica pensar a formação permanente dos profissionais que nela atuam. 
“É preciso que os profissionais de educação tenham acesso ao conhecimento produzido na área da educação e da 
cultura em geral, para repensarem sua prática, se reconstruírem enquanto cidadãos e atuarem enquanto sujeitos da 
produção de conhecimento. E para que possam, mais do que "implantar" currículos ou "aplicar" propostas à 
realidade da escola em que atuam, efetivamente participar da sua concepção, construção e consolidação”. (Kramer 
apud MEC/SEF/COEDI, 1996, p.19). 

O jogo deverá compreender uma sequência coerente de atividades que se agruparão em etapas. Estas etapas 
devem existir para que o professor tenha maior controle do funcionamento do jogo e consiga administrar o tempo 
necessário durante o processo, podendo encerrá-las de acordo com seus interesses. 

As atividades deverão acontecer de forma a envolver o grupo como um todo. Porém, para jogar, sugere-se a 
formação de equipes, estimulando a organização e cooperação entre eles. Uma etapa se encerrará depois que todas as 
equipes participarem de alguma atividade pertinente a ela. 

Por se tratar de um processo construtivista, as atividades propostas, finalizadas como uma “jogada” deverá 
resultar em uma resposta a um desafio apresentado aos alunos. É neste contexto que se podem obter vários graus de 
dificuldade para o mesmo desafio, conforme a idade e o desenvolvimento das crianças que se pretende atingir e das 
competências que se pretende estimular. Este desafio poderá vir do professor ou como "uma jogada" do grupo anterior 
de alunos. 

Na solução destes desafios, os conhecimentos serão construídos e deverão se fundamentar nos aspectos tratados 
pela Agenda 21, Tema Transversal Meio Ambiente, resultando em aprendizagem de conceitos, desenvolvimento de 
uma postura ética frente às questões ambientais e sociais e ampliação do espectro de inteligências.  
Caso haja uma "jogada errada", o erro deverá ser avaliado por outro grupo de alunos e não necessariamente pelo 
professor. O incentivo à discussão é mais proveitoso do que a correção efetiva realizada pelo professor e, no final, as 
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regras prevalecerão apontando para o resultado correto. Se for necessário, o professor poderá dar uma sugestão que 
faça com que o erro seja descoberto, transformando-o em um elemento de aprendizagem.  

À medida que as atividades forem acontecendo haverá o progresso individual, entretanto, o processo deverá 
ocorrer envolvendo o grupo simultaneamente, para existir a troca de experiências entre todos, alunos e professor. A 
dinâmica poderá ocorrer de forma variada, de acordo com o envolvimento dos participantes. Isto significa que, as 
experiências e interesses destes modificarão o andamento do jogo, conforme as atividades forem se desenvolvendo e os 
alunos forem interagindo. 

Não existindo prazo pré-determinado para o seu término, ficará a cargo do professor a evolução dos 
acontecimentos, conseqüência direta dos seus objetivos finais e do interesse e motivação dos alunos em cada etapa, em 
seguida serão apresentados os resultados da elaboração de aulas práticas, que tem por objeto de estudo os jogos 
pedagógicos no ensino-aprendizagem de Ciências. 

Diante do estudo que será realizado verificará se o uso dos jogos pedagógicos é excelente recurso que o 
educador pode utilizar no processo ensino aprendizagem, pois eles contribuem e enriquecem o desenvolvimento 
intelectual e social do educando. Devem ser interessantes e desafiadores, propiciando oportunidades para que todos 
participem e permitindo a auto-avaliação no final de cada jogo. Desenvolvem habilidades de comportamento, pois 
através deles é possível criar situações para que os participantes aprendam a trabalhar em equipe, desenvolvam 
criatividade, bom humor, imaginação, e capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Tais habilidades são muito 
importantes e caracterizam o homem competente para bem viver em sociedade.		

Para Gramigna: 
“além do aperfeiçoamento de habilidades técnicas, o jogo proporciona o aprimoramento das relações sociais entre 
as pessoas. As situações oferecidas modelam a realidade social e todos têm a oportunidade de vivenciar seu modelo 
comportamental e atitudinal. Para atingir objetivos, os jogadores passam por um processo de comunicação intra e 
intergrupal, em que é exigido de todos usar habilidades como: 
 Ouvir, processar, entender e repassar informações; 

 Dar e receber feedback de forma efetiva; 

 Discordar com cortesia, respeitando a opinião dos outros; 

 Adotar posturas de cooperação; 

 Ceder espaço para os colegas; 

 Mudar de opinião; 

 Tratar idéias conflitivas com flexibilidade e neutralidade. (1993, p. 48) 

Como afirma Piaget apud Kamii e Devries (1991), o confronto de diferentes pontos de vista, essencial ao 
desenvolvimento do pensamento lógico, está sempre presente no jogo, o que torna essa situação particularmente rica 
para estimular a vida social e a atividade construtiva do indivíduo. 

Ao tomar decisões usando as regras propostas pelo jogo, os educandos constroem seus limites agindo como 
sujeitos da aprendizagem.  

Deve-se considerar que a prática de jogos só acontece de maneira eficiente quando o professor atua como 
orientador nesse processo. Criando assim um ambiente estimulador, organizado e capaz de atingir os objetivos 
propostos pelo jogo, favorecendo a aprendizagem e contribuir na avaliação do aluno. 

 
 
A. POR QUE ENSINAR A LER ETIQUETAS E EMBALAGENS? 

 
A saúde é direito de todos e dever do Estado. Controlar os fatores de risco que podem levar à transmissão de doenças e 
executar ações que possam eliminar, diminuir ou prevenir estes riscos é atribuição da Vigilância Sanitária orientar o 
consumidor, diminuindo o risco de doenças. 

 
Cuidados gerais na compra dos alimentos: os estabelecimentos que vendem alimentos sejam crus ou prontos, devem 
ser limpos (pisos, paredes, móveis) e sem insetos e roedores. Os funcionários que entram em contato com os alimentos 
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precisam estar uniformizados, com calçados fechados, com cabelo coberto, de mãos limpas e sem enfeites; unhas 
aparadas, sem pinturas e limpas e não podem manipular dinheiro e alimentos ao mesmo tempo. Enquanto manipula 
alimentos, a pessoa não pode fumar. A presença de animais é proibida nas dependências internas do estabelecimento. 
Antes de comprar qualquer alimento, observe suas condições de armazenamento. 

 
Verificação da Rotulagem. 
A leitura do rótulo para avaliação do produto a ser comprado é outro passo importante. O prazo de validade é o período 
no qual o produtor garante a integridade do produto, em condições ideais de armazenamento e de acordo com sua 
composição e data de sua fabricação. Nunca compre ou consuma alimentos (ou outros produtos) fora do prazo de 
validade. 

No rótulo dos alimentos, deverão constar informações sobre o produto, sobre o fabricante, número de registro do 
alimento no órgão competente, o peso ou volume do conteúdo, preparo e instruções de uso, prazo de validade, lista de 
ingredientes, composição de nutrientes, data de fabricação e temperatura máxima permitida para sua conservação ao se 
tratar de alimento perecível que exija conservação sob refrigeração. É comum a impressão do prazo de validade 
diretamente na embalagem do produto. 

 
Verificação da Embalagem: 
Verifique a integridade das embalagens dos produtos. Recuse latas com estufamento, pois indica a presença de gases 
em seu interior, o que ocorre pela fermentação causada por micróbios no produto. Latas amassadas ou enferrujadas 
levam à ruptura do verniz interno que preserva o alimento do contato com o metal, o que é indício de que a proteção 
interior foi danificada.  

Não compre conservas em embalagens de vidro se o líquido estiver turvo ou com espuma, pois indicam a 
presença de fungos ou bactérias (tipos de micróbios). Rejeite também aquelas com tampas enferrujadas (vazamentos). 

Os produtos industrializados de origem animal devem ser registrados e ter o carimbo ou registro do serviço de 
inspeção. 
 
Observações gerais: 
Na compra de qualquer alimento, ou antes, de seu consumo, verifique se ele apresenta modificação de cheiro, sabor, 
cor, aspecto ou consistência própria, o que indica alterações do produto e risco.  

Observe sempre a data de validade e também em quanto tempo o produto deve ser consumido depois de aberto, 
mesmo sob refrigeração. 

As etiquetas e embalagens são portadores de textos que cumprem a função de informar. Dizem a composição do 
produto, que cuidados são exigidos para seu funcionamento e manutenção, data de validade, modo de usar e de 
armazenar o produto... Veiculam textos escritos curtos e utilizam imagens. Ser capaz de compreender esses textos é 
fundamental para o exercício da cidadania e, se bem utilizados na alfabetização, podem trazer contribuições 
importantes também para os avanços dos alunos no processo de aquisição de procedimentos de leitor da escrita verbal e 
não-verbal.  

 
 

B. O PROBLEMA DE PESQUISA 

 
Refere-se a como os jogos pedagógicos podem ser usados para auxiliar o processo de ensino aprendizagem de Ensino 
de Ciências e para o enriquecimento da prática pedagógica e para sensibilizar os educadores e professores sobre a 
importância do uso de jogos no Ensino de Ciências Naturais. 
Foram consultados autores que relatam à importância do uso de jogos em atividades didáticas e em projetos 
pedagógicos do Ensino de Ciências, como: D’Ambrosio (2007), Henning (1998), Nardi (2006), Bastos (2006), Diniz 
(2006), Lima (2007), e Aguiar Junior (2007).  
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A dinâmica da proposta tem por objetivos: 

 Analisar a utilização de jogos como recurso didático no processo de ensino aprendizagem de Ciências 
Naturais; 

 Propiciar situações que envolvam e o uso de jogos no processo de ensino aprendizagem de Ciências Naturais; 

 Verificar a possibilidade de se utilizar jogos como recurso facilitador no processo de ensino aprendizagem de               
Ciências 

 Reconhecer situações em que faz sentido buscar informações nas embalagens e etiquetas; 

 Identificar o tipo de informação possível de ser encontrada em cada texto desses portadores; 

 Identificar as principais informações trazidas nas embalagens e nas etiquetas; 

 Utilizar estratégias de leitura para buscar informações nos textos: antecipar o significado; 

 Utilizar as informações não verbais; utilizar o conhecimento de mundo; auto corrigir-se quando as 
antecipações não forem confirmadas pelo texto. 
 
 

C. COLETA DE DADOS 

 
Os instrumentos para a realização da coleta de dados serão entrevistas com professores e alunos das unidades escolares, 
a confecção e aplicação dos jogos propostos na prática pedagógica. 

O estudo possibilitará reforçar a hipótese da importância e necessidade do uso de jogos pedagógicos no ensino e 
aprendizagem de ciências, representam excelente recurso para o educador diversificar suas aulas. Outro aspecto 
bastante relevante decorrente do trabalho será referente à importância do uso desses jogos visando, também, ao 
desenvolvimento social e afetivo das crianças das séries iniciais da educação básica. 

Poderemos confirmar através do contato com professores das mesmas séries, que tal prática é enriquecedora e 
produz bons resultados na aprendizagem; verificaremos também através das leituras feitas sobre o assunto que o uso de 
jogos é muito significativo para as crianças, pois o fato de brincar desenvolve várias habilidades importantes como a 
criatividade, a cooperação, o bom – humor, tão necessários ao educando e de grande valor para sua formação enquanto 
pessoa. 

Assim ficará evidente também que os professores têm consciência da importância da prática em sala de aula; 
porém há alguns pontos a considerar: têm dificuldades em criar novas formas lúdicas de ensinar – reproduzem 
geralmente os jogos mais comuns, existentes em livros didáticos; têm dificuldades em adaptar os jogos à sua clientela e 
às suas necessidades; ficam muito preocupados com a quantidade de conteúdos da Língua Portuguesa a serem 
trabalhados e não usufrui o quanto poderiam da prática de jogos pedagógicos no ensino aprendizagem, no caso da 
Língua Portuguesa. 

 
 
D. PROPOSTA METODOLÓGICA 

 
Esta seqüência de trabalho centra-se em atividades de leitura baseada numa proposta significativa de alfabetização. 
Visa, com isso, formar leitores e escritores, e não apenas decifradores do sistema. Para organizar essa seqüência é 
preciso considerar: 

 Os conhecimentos prévios dos alunos. Neste caso, o grau de familiaridade com esse tipo de texto, ou seja, é 
preciso saber que conhecimentos os alunos já têm sobre as embalagens e etiquetas; o que imaginam que possa 
estar escrito e onde podemos encontrá-las. 

 Os conhecimentos dos alunos sobre o sistema alfabético; quais alunos já são capazes de ler e quais são capazes 
de antecipar o significado de uma mensagem apoiados em recursos como as imagens, por exemplo.  
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 As características concretas do grupo; como se trata de atividades que os alunos realizarão em grupos, é 
importante conhecer o que se pressupõe como pré-requisito para organizar bons agrupamentos. 

 As diferenças individuais; possivelmente há diferenças no grupo em relação ao conhecimento sobre os textos 
com os quais se trabalhará. Conhecer e levar em conta esse conhecimento é importante para se definir quais 
resultados de aprendizagem podem ser esperados. 
 
 

E. RECURSOS DIDÁTICOS 

 

 Embalagens de produtos diversos; 

 Etiquetas ou reproduções das mesmas (destas que vêm pregadas no interior dos tênis, nas roupas de cama, de 
       mesa e banho e nas vestimentas pessoais); 

 Papel sulfite; 

 Cola.  
 
 

F. CRONOGRAMA 

 
Cada tipo de atividade exige uma determinada organização. 
1ª atividade – pequenos grupos de no máximo quatro alunos. Garanta que cada grupo tenha alunos com 
domínios de mais informações e alunos com menos informações. 
2ª atividade – com a sala toda. Organize um círculo. 
3ª atividade – em pequenos grupos. Podem ser os mesmos grupos da atividade 1. É importante que os alunos 
trabalhem com o mesmo grupo durante um tempo para melhorar o relacionamento com os colegas. 
 

1º dia – 1a atividade 

Leve para a classe embalagens e etiquetas recortadas. Se não for possível, faça reproduções (tire cópias de embalagens 
para manter as características originais do portador). Tente garantir embalagens e etiquetas de produtos que sejam 
comuns onde aos alunos moram, considerando ser importante para garantir a participação dos alunos no entendimento 
do seu significado. Se o produto não for conhecido esta participação ficará prejudicada. 

Organize grupos. Cada grupo recebe uma embalagem ou etiqueta. As crianças devem identificar qual o produto e 
o que deve estar escrito. Entregue a embalagem e peça ao grupo para responder: 

1. Qual é o produto? 
2. Para que ele serve? 
3. O que deve estar escrito na embalagem? 
4. Onde está o nome do produto? (Peça para que apontem). 
5. Quais outras informações devem estar escritas? 
6. Por que existem letras grandes e letras pequenas? 
7. Peça para que colem a embalagem recebida no papel sulfite e apresente para a sala. 
8. Como lição de casa, solicite aos grupos que procurem outras etiquetas e embalagens. 

 
2º dia – 2a atividade 

Vamos achar a embalagem? 
Recolha as embalagens trazidas pelos alunos. Cole-as no quadro-branco. Organize um círculo com os alunos de forma 
que todos possam ver todas as embalagens. Diga à turma que todos vão participar de um jogo. Você diz o nome de um 
produto e as crianças devem procurar onde está a embalagem correspondente. 
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Comece o jogo. Fale o nome do primeiro produto. Você pode também iniciar por dicas: “Serve para escovar o 
dente”; “Usamos quando vamos lavar o cabelo”. Chame os alunos para pegar a embalagem. Explore as informações da 
embalagem. Verifique o prazo de validade e discuta por que essa informação aparece na etiqueta. Leia as informações 
sobre a composição e armazenamento do produto e todas outras informações importantes que estão na embalagem. 

Discuta com os alunos o que pode acontecer com alguém que compra um produto sem ler a embalagem. 
Orientação: Durante o jogo, vá chamando os alunos. Para aqueles com menos informação dê dicas do tipo 

“Começa com a mesma letra do seu nome”, “Tem seis letras”. 
Lição de casa: peças às crianças que perguntem aos adultos, com quem moram, se costumam ler as embalagens 

quando vão comprar algum produto. 
 

3º dia – 3a atividade 

Leve para a sala de aula etiquetas diversas. Em pequenos grupos os alunos devem identificar quais mensagens devem 
estar escritas em cada uma delas. Pergunte onde podem ser encontradas. Explore alguns símbolos muito utilizados por 
essas etiquetas, como indicações de como lavar, como passar etc. 

Você pode também pedir para identificar o tamanho da roupa, se estiver trabalhando com peças de vestuário. 
Como eu posso fazer para ter certeza que a roupa irá me servir, sem vestir a roupa? 

 
 

G. SUGESTÕES PARA O TRABALHO INTERDISCIPLINAR: 

 
As atividades com etiquetas e embalagens permitem fazer conexões com outras áreas de conhecimento. Ao trabalhar 
com embalagens, pode-se classificar os produtos por sua origem, discutir processos de industrialização e uso de 
tecnologia. Outra possibilidade é a conexão com a Matemática. As atividades também podem estar relacionadas com a 
educação para o consumo e podem possibilitar estudos temáticos: alimentação, brinquedos etc. 

 
 

H. AVALIAÇÃO 

 
Observe a produção dos alunos e registre-a conforme sugestão da pauta de avaliação abaixo. 
 
 

TABELA I. Produção dos alunos 
 

Nome 
do 

aluno 

Identifica  
o produto 

nas 
embalagens 

Utiliza as 
imagens e 
o contexto 

para 
antecipar 

o 
significado

Não 
precisa  

das 
imagens 
para dar 

significado
ao texto 

Reconhece 
as 

situações 
de uso das 

embalagens
e etiquetas

Avaliar as 
informações 
nas 
presentes 
Embalagens 
e  
etiquetas 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 
IV. CONCLUSÕES 
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A elaboração das aulas reforçará as teorias e estudos de alguns pesquisadores, como os citados no referencial 
bibliográfico que mostram à importância de se desenvolver o lúdico, a criatividade, a vivência em equipes, enfim; 
aspectos tão significativos e que devem ser valorizados e desenvolvidos em sala de aula; mesmo dentro de conteúdos 
específicos, como no caso, do ensino de Ciências. 

Considerando as dificuldades dos alunos associadas a múltiplos fatores, a função do aprender brincando precisa 
desde o inicio ficar muito clara. A brincadeira com fins didáticos precisa está claramente identificado com o processo 
de compreensão do aluno. Não é somente uma brincadeira, mas uma brincadeira que ensina, promove interação 
envolvimento com as Ciências Naturais. 

Portanto, considerando vários processos é que acreditamos que, para atingir o objetivo de uma aprendizagem 
significativa, o aluno precisa se apropriar do conhecimento, através da aproximação, do link que ele consegue fazer 
entre sucessivos significados, incluindo exemplos simples relacionados a seu cotidiano. Assim consideramos os jogos 
pedagógicos um das possibilidades de avançar para o aprendizado em Ensino de Ciências Naturais. 
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Based on the methodology of inquiry activity, we developed a sequence of laboratory 
teaching investigative discipline of physics in the classroom, a regular class of high school 
in a public school in the city of Queimados in the state of Rio de Janeiro, Brazil. This 
methodology come from aid to Professor of Natural Sciences who wish to use in their 
teaching methodologies with emphasis progressives in which their role is guiding the 
construction of the student's knowledge. Hoping that this student has an active attitude in 
the construction of their own knowledge from the promotion of critical thinking, scientific 
argumentation, the development of group work and the establishment of relationships 
between the result obtained and knowledge through a conceptual systematization. In this 
study, we describe briefly five stages (problem statement, problem resolution using 
experimental activity, presentation of the resolution, the systematization of results and 
production reporting) this teaching sequence built to work the concept of mechanical 
energy. Our goal is to analyze part of a report-questionnaire completed by groups of 
students in the second stage of the same in order to investigate students' conceptions after 
conducting an experiment. We intend to present the poster, and the steps of the sequence, 
some data used in the analysis and partial results of the same, which helped the teacher 
researcher regent in the planning of the later stages of the activity. 
 
A partir da metodologia de atividade investigativa, desenvolvemos uma sequência de 
ensino de laboratório investigativo na disciplina de Física, em sala de aula, numa turma 
regular de Ensino Médio de uma escola pública do município de Queimados no estado do 
Rio de Janeiro, Brasil. Tal metodologia vem de auxilio ao professor de Ciências Naturais 
que deseja utilizar em suas práticas pedagógicas metodologias com ênfases progressistas 
no qual o seu papel é de orientador da construção do conhecimento do aluno, esperando 
que este aluno tenha uma atitude ativa na construção de seu próprio conhecimento a partir 
da promoção do pensamento crítico, da argumentação científica, do fomento ao trabalho 
em grupo e no estabelecimento de relações entre o resultado obtido e o conhecimento 
através de uma sistematização conceitual. No presente estudo, descreveremos, 
sucintamente, cinco etapas (apresentação do problema, resolução do problema utilizando 
atividade experimental, apresentação da resolução, sistematização dos resultados e 
produção de relatório) dessa sequência de ensino construída para trabalhar o conceito de 
energia mecânica. Nosso objetivo é analisar parte de um relatório-questionário preenchido 
pelos grupos de alunos na segunda etapa da mesma, buscando investigar concepções dos 
estudantes após a realização de um experimento. Pretendemos apresentar no pôster, além 
das etapas da sequência, alguns dados utilizados na análise e resultados parciais da mesma, 
que auxiliaram o professor pesquisador regente no planejamento das etapas posteriores da 
atividade. 
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I. INTRODUÇÃO 
 
Atualmente, as práticas de ensino de Física ainda se apresentam, geralmente, com um perfil tradicional, de caráter 
matematizado, em aulas expositivas onde há uma maior ênfase na utilização de expressões matemáticas ao invés de 
discussões conceituais acerca dos conteúdos, e seu aprendizado se efetua, ou não, pela repetição de exercícios a partir 
de exemplos feitos pelo docente. Um tipo de metodologia que mantém o aluno passivo e o professor como transmissor 
e detentor do saber. A desmotivação de professores e principalmente dos alunos pode ser devido a este tipo de ensino 
que junto com a escola não mais responde às necessidades de nossa atual sociedade. 

O perfil de ensino renovado (Martins, 2011) – também conhecido como progressista ou alternativo - apresenta-se 
como proposta para os anseios desta sociedade que busca na escola a formação do aluno como cidadão conhecedor de 
si, da sociedade e do mundo em que habita, crítico e atuante. Nessa escola, este modelo de ensino deverá ser centrado 
no aluno, sendo este participante ativo de seu aprendizado, trabalhando em grupo, buscando as informações a partir de 
seus conhecimentos prévios, aprendendo a fazer, a investigar e a aprender. Um ensino que transgride com a concepção 
de escola que possuímos (Hernández, 1998) modificando também a ação do professor em sua prática tradicional. 

Como auxilio à mudança de perfil de ensino, os professores podem contar com diversas metodologias 
progressistas que podem vir a ser utilizadas em suas aulas, dentre elas a de atividades investigativas, que entendemos 
ser uma prática progressista devido as suas características. Através de atividades investigativas os papéis do professor e 
do aluno são modificados em relação às aulas tradicionais. Nestas aulas os alunos são levados, a partir de um problema 
aberto, a realizarem uma investigação como forma de resolução do problema, individualmente ou em cooperação com 
outros alunos, desenvolvendo uma sistematização conceitual através da apropriação de conceitos científicos e mudando 
suas concepções sobre o fazer ciência. 

A partir da metodologia de atividade investigativa, desenvolvemos uma sequência de ensino de laboratório 
investigativo (Carvalho, 2010) na disciplina de Física, numa turma regular de Ensino Médio de uma escola pública do 
município de Queimados no Estado do Rio de Janeiro. No presente estudo, descreveremos, sucintamente, cinco etapas 
dessa sequência de ensino construída para trabalhar o conceito de energia. Nosso objetivo é analisar parte de um 
relatório-questionário preenchido pelos alunos ao final da segunda etapa da mesma, buscando investigar concepções 
dos estudantes após a realização de um experimento. Essa análise faz parte da própria sequência e será utilizada para a 
elaboração de etapas posteriores a serem desenvolvidas futuramente. 
 
 
II. ATIVIDADES INVESTIGATIVAS E O LABORATÓRIO INVESTIGATIVO 
 
Entende-se por atividade investigativa qualquer atividade em que sua metodologia faça com que o aluno participe de 
um processo de investigação na resolução de um problema. Algumas características de tais atividades são: propor 
problemas abertos, avaliar o conhecimento prévio através do levantamento de hipóteses, promover o pensamento 
crítico e a argumentação científica, fomentar o trabalho em grupo e estabelecer relações do conhecimento com o 
resultado obtido. 

Assim como Gomes, Borges e Justi (2008) comentam, não estamos propondo que os estudantes que realizam 
estas atividades sejam considerados como jovens cientistas, mas sendo as características das atividades investigativas 
similares às do trabalho científico realizado por cientistas, os alunos podem desenvolver um melhor entendimento 
sobre tal trabalho. 

Em uma atividade investigativa o papel tradicional do professor e do aluno é modificado. O professor, de 
transmissor e detentor do saber (seu papel clássico em uma aula expositiva), torna-se orientador da aprendizagem 
auxiliando o aluno na construção do conhecimento, e o aluno, de seu papel passivo de espectador, se torna 
intelectualmente ativo e o próprio construtor de sua aprendizagem, refletindo, discutindo, explicando e relatando, 
dando à sua atividade um caráter científico (Azevedo, 2012). Assim, nesta metodologia, o ensino é centrado no aluno 
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ao contrário do ensino tradicional das aulas expositivas que é centrado no professor. 
Dentre as atividades investigativas existem as realizadas como práticas de laboratório, no qual alguma experimentação 
é necessária para o seu desenvolvimento, e também as que a resolução do problema é feita por lápis, papel, raciocínio e 
pesquisa bibliográfica (Azevedo, 2012). 

É possível produzir atividades investigativas pela modificação de atividades experimentais com ou sem roteiro 
fechado seguindo sequências de ensino sugeridas em certos livros (Azevedo, 2012; Cavalho, 2010). Uma dessas 
sequências de ensino é o de laboratório investigativo (Carvalho, 2010). 

O laboratório investigativo é um tipo de atividade investigativa de caráter experimental, pois há uma etapa que 
consiste na necessidade de planejamento, desenvolvimento e utilização de um aparato experimental manipulável para a 
resolução do problema.  Carvalho (2010) propõe uma sequência de ensino para tal atividade composta por cinco etapas 
visando a enculturação ou alfabetização científica através da aquisição de novas práticas e linguagens pelos alunos, 
sendo elas: a proposta do problema experimental pelo professor; a resolução do problema pelos alunos; a etapa em que 
os alunos apresentam o que fizeram; etapa da procura de uma explicação causal e/ou de sistematização; e a etapa da 
escrita individual do relatório. 

Neste trabalho, utilizando um experimento já construído, foi desenvolvida uma sequência de laboratório 
investigativo de modo a auxiliar estudantes no desenvolvimento da competência em identificar transformações de 
energia e a conservação que dá sentido a tais transformações. 
 
 
III. METODOLOGIA 
 
Os sujeitos participantes desta pesquisa são estudantes de duas turmas do primeiro ano do Ensino Médio regular de 
uma escola pública estadual do município de Queimados, cujo professor regente da disciplina de Física é um dos 
autores deste trabalho. Trabalho este que constitui parte da pesquisa de dissertação para obtenção de grau de mestre em 
Ensino de Ciências e Matemática pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-
RJ). 

As três primeiras etapas realizadas da sequência de laboratório investigativo ocorreram durante 4 tempos de 
aula1 regular da disciplina de Física em sala de aula com duas turmas juntas. O motivo da união de duas turmas foi 
devido à greve de professores da rede no período de realização da atividade, onde uma das turmas teria que permanecer 
em espera, sem aula, até o horário de sua aula de Física, sendo que uma estaria no em seu horário regular, unindo assim 
as duas turmas nas quais a porcentagem de alunos que frequentavam as aulas por turma era de aproximadamente 50%.  
Gerando, deste modo, um contingente aproximado a de uma única turma2. 

Na atividade houve a participação de um total de 34 alunos sendo 17 de cada turma. Foram constituídos 10 
grupos de alunos com 2 a 4 participantes cada, num total de 5 grupos por turma. 

Após a negociação com a turma sobre a realização da atividade, iniciamos a sequência de ensino onde as etapas 
desenvolvidas e as atividades realizadas - etapas 1, 2 e 3 - e a realizar - etapas 4 e 5 - são descritas na subseção III.1. 
 
 
A. A SEQUÊNCIA DE ENSINO 

 
Primeiramente, na etapa 1 foi apresentado o problema a ser solucionado pelos grupos de alunos: como movimentar o 
copo plástico sem tocá-lo nem soprar e sem dar um impulso na bola de gude? Em seguida foi apresentado o material a 
ser utilizado para buscar a solução do problema: uma bola de gude, uma canaleta de pasta plástica com uma abertura de 

                                                            
1  Cada tempo de aula é equivalente a 50 minutos. 
2  Uma turma possui em média 35 alunos. 
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aproximadamente 8 milímetros e um copo plástico com uma abertura3. 
Na etapa 2 foi realizada a montagem do experimento para resolução do problema pelos grupos. Neste momento 
também foi entregue aos grupos primeiramente uma folha - relatório-questionário 1 - no qual, após descobrirem a 
solução para o problema proposto, deveriam desenhar o sistema experimental construído e explicar por escrito como 
foi construído tal sistema e por que foi desenvolvido de tal modo. Ao final desta etapa, foi entregue aos grupos um 
questionário - relatório-questionário 2 (presente no APÊNDICE I) - no qual estes descreveram suas suposições quanto 
a variações do sistema experimental construído pelos mesmos. As respostas obtidas neste segundo questionário foram 
analisadas, como demonstraremos na próxima seção, para guiar etapas posteriores da atividade.   

A etapa 3 consistiu em cada grupo apresentar para o professor e os outros grupos como foi feita a resolução do 
problema por eles. Nesta etapa também foram feitos pelo professor alguns questionamentos sobre o sistema 
experimental construído por eles para a resolução do problema. 

Já na etapa 4, que ainda será realizada, pois será planejada a partir dos dados obtidos do questionário analisado, 
está prevista uma apresentação expositiva do professor para promover a passagem das análises qualitativas dos alunos 
para uma sistematização conceitual, utilizando-se da linguagem utilizada pelos alunos para descrever qualitativamente 
o fenômeno estudado de modo a introduzir os conceitos e as teorias científicas que descrevem o porque que tal 
experimento deu certo. 

Por último, na etapa 5, será requerido que os alunos, individualmente, redijam um relatório no qual descrevam 
como se deu a realização da atividade, a resolução do problema e a explicação do fenômeno observado. Espera-se que 
neste momento os alunos utilizem expressões verbais e algébricas próprias da área de conhecimento da Física 
assimilados durante as etapas precedentes, principalmente na etapa 4. 
 
 
IV. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
De modo a auxiliar o planejamento de etapas posteriores da sequência do laboratório investigativo, questionamos quão 
próximas as previsões realizadas pelos alunos estariam do que ocorreria realmente ao modificar certas variáveis do 
sistema experimental construído por eles, verificando assim se suas concepções estariam de acordo com as aceitas 
cientificamente. 

Os dados para análise das concepções dos grupos de alunos foram obtidos logo após o momento de resolução do 
problema (etapa 2 da sequência) e antes das apresentações da resoluções (etapa 3) através do preenchimento pelos 
mesmos de uma folha (relatório-questionário 2).  

Neste questionário foi apresentado primeiramente um desenho esquemático do sistema experimental produzido 
por eles para a resolução do problema e logo abaixo quatro desenhos de variações do sistema experimental onde havia 
uma coluna com linhas ao lado de cada desenho no qual os grupos deveriam escrever, após chegarem a um consenso, o 
que eles supunham que iria modificar em relação à distância percorrida pelo copo em cada situação alternativa em 
relação ao sistema experimental construído por eles. Tal questionário é apresentado no Apêndice I. 

As situações alternativas apresentadas por desenhos foram: 
SITUAÇÃO A: Bola de gude azul com o dobro da massa da bola de gude verde, sendo ela solta de uma 

determinada altura padrão. Onde a bola de gude verde foi utilizada no experimento manipulado. 
SITUAÇÃO B: Bola de gude solta a uma altura maior que a padrão. 
SITUAÇÃO C: Bola de gude solta a uma altura menor que a padrão. 
SITUAÇÃO D: Canaleta com o dobro de comprimento sendo a bola de gude solta da mesma altura padrão. 
Não foi permitido que os alunos realizassem o experimento com tais alterações para tal ação não influir na 

obtenção de suas concepções prévias. Assim, todo o material do experimento foi recolhido após a conclusão da etapa 2. 

                                                            
3 Tal experimento foi uma modificação de outro disponível em: <http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/> Acesso em: 
28 agosto 2013. 
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A partir das respostas obtidas foi construída a Tabela I na qual apresentamos uma análise da suposição dos grupos - 
G1, G2, etc. -. Na primeira coluna da Tabela I, “maior” significa maior distância percorrida pelo copo em função da 
variável alterada na situação proposta, “menor” significa menor distância percorrida pelo copo, “igual” significa que 
não haveria variação da distancia percorrida pelo copo, “outra relação” significa que houve na resposta a indicação de 
outra variável sem ser a distância percorrida pelo copo, “não ira mover” onde se indica que o copo não iria mover em 
tal situação alternativa e “não houve indicação” para os grupos que deixaram a resposta em branco ou esta era de difícil 
compreensão. As respostas dos grupos ao questionário são apresentadas no Apêndice II. 

 
TABELA I. Suposições dos grupos sobre a distância percorrida pelo copo em relação a cada situação alternativa. 

 

 SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B SITUAÇÃO C SITUAÇÃO D 

maior G2, G3, G5, G6, G10 G5, G6  G2, G5, G6 

menor   G4, G5, G6, G7  

igual    G3, G7 

outra relação 
G1, G4, G7, G8, G9 G1, G2, G8, G9, G10 G1, G2, G3, G8, G9, 

G10 
G1, G9, G10 

não ira mover  G3   

não houve indicação  G4, G7  G4, G8 

 
 
Pode-se verificar na Tabela I que, em relação a situação A, onde, de acordo com o saber científico, é esperado que os 
grupos indiquem uma maior distância de deslocamento do copo, metade dos grupos participantes escreveram que o 
deslocamento seria maior e os restantes realizaram outra relação não requisitada no questionário. Tal resultado 
demonstra que uma metade dos grupos participantes formularam uma suposição de acordo com o que aconteceria 
realmente em tal situação e a outra metade dirigiu sua atenção para outras variáveis contidas no experimento sem ser a 
distância percorrida pelo copo, mesmo sendo ela proposta na folha, e outros aspectos tais como: impulso da bola de 
gude, tempo de duração do fenômeno, velocidade do copo, descrição dos materiais e “impacto”. 

Em relação a situação B, em que se espera, de acordo com o saber científico, que os grupos novamente indiquem 
uma maior distancia de deslocamento do copo, somente dois grupos indicaram tal deslocamento. Já os outros grupos: 
um supôs que o copo não iria mover, dois não realizaram indicações e a metade dos grupos – cinco no total – 
comentaram outra relação não proposta no questionário, porem, a indicação feita foi a mesma em todos os grupos: a 
velocidade que a bola de gude adquire. 

Acordado com o saber científico, na situação C se esperava que os grupos indicassem uma menor distância de 
deslocamento do copo. A maioria dos grupos - seis grupos - mencionaram outra relação demonstrando que a atenção 
estava voltada a outras variáveis do experimento não proposta no questionário, sendo elas: a velocidade que a bola de 
gude adquire, e uma suposta variável sugerida por eles, o “impacto”. O restante dos grupos - quatro grupos - supuseram 
uma relação de acordo com o que provavelmente ocorreria. 

Já para a situação D, onde se esperava, de acordo com o saber científico, que os grupos indicassem igual 
distância de deslocamento do copo, verificamos que há muitas divergências sobre a suposição do que irá ocorrer, pois 
três grupos indicaram ser maior o deslocamento do copo, dois que seria igual, três supuseram outra relação e dois não 
indicaram. Nesta última situação apenas dois grupos indicaram suposições mais prováveis, mas podemos verificar que 
outros três grupos continuaram realizando suposições em relação a um aspecto não proposto: a velocidade adquirida 
pela bola de gude. 

Na Tabela II é apresentada a porcentagem das respostas, de cada grupo, que demonstram proximidade com o que 
realmente ocorreria nas situações alternativas em relação a distância percorrida pelo copo em função da variável 
alterada. Calculando a média das porcentagens das respostas dos grupos participantes cujas suposições eram mais 
prováveis verificamos que apenas 32,5% do total de todas as respostas estiveram mais próximas do que realmente 
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ocorreria. 
Algo não esperado demonstrado nesta análise foi que, em relação às respostas, a maioria dos grupos realizaram 

suposições no qual relacionaram outro aspecto sem ser o proposto no questionário – a distância percorrida pelo copo 
em cada situação –. Com isso, observa-se que devemos tomar cuidado ao orientar os alunos para que sua atenção seja 
dirigida sobre o aspecto relevante proposto na atividade. Talvez tal orientação não tenha sido feita de modo adequado 
mesmo tendo sido indicado no questionário o aspecto relevante no qual deveria se dirigir a atenção dos grupos. 
 

TABELA II. Porcentagens de respostas mais próximas do que realmente ocorreria nas situações alternativas. 

 

GRUPOS 
RESPOSTAS MAIS DE 

ACORDO (%) 
G1 0% 
G2 25% 
G3 50% 
G4 25% 
G5 75% 
G6 75% 
G7 50% 
G8 0% 
G9 0% 

G10 25% 
Porcentagem do total de 
respostas mais de acordo 

32,5% 

 
 
V. RESULTADOS PARCIAIS  
 
Através das respostas dos grupos verificamos que sendo a maioria das previsões distantes do que viria a ocorrer nas 
situações analisadas, tais estudantes possuem concepções longe das aceitas cientificamente. Deste modo propomos 
para o planejamento da próxima etapa da sequência de ensino uma ênfase na introdução de teorias que explicam o 
porquê da diferença da distância do copo em função de variáveis do sistema experimental, generalizando também as 
teorias embutidas nos fenômenos para outros casos. 

Como também verificado na análise, na maioria das questões as respostas dos grupos se voltaram para um 
aspecto não requisitado no questionário. Tal motivo pode ter sido devido a uma má interpretação da proposta do 
questionário ou uma leitura rápida do mesmo, o que através de um melhoramento da apresentação do relatório-
questionário 2 pode facilitar seu entendimento. Além disso, é necessário que haja uma orientação maior do professor 
de modo a auxiliar a atenção dos grupos para o aspecto investigado. 

Uma importante informação que devemos relatar como resultando é que no desenvolvimento da atividade 
investigativa o professor chega a ser tão requisitado pelos grupos que o seu papel de orientação, tão ativo, requer um 
esforço físico e mental maior em sala de aula do que em aulas expositivas. 

De modo a dar prosseguimento a esta pesquisa pretendemos futuramente verificar, se possível, o potencial de tal 
atividade ao analisar o relatório a ser produzido pelos alunos na quinta etapa desta sequência de ensino e o 
relacionarmos com o relatório-questionário 1, já respondido pelos grupos e não apresentado neste trabalho por este não 
ter sido ainda analisado. 
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APÊNDICE I. 
 

Relatório-questionário utilizado para obter as concepções prévias dos grupos de alunos 
 

Colégio ... 
Prof. ...  Disciplina: Física  Data: _____/_____/_____ 
Nome: _______________________________________ Número: ____ Turma: ______ 
Nome: _______________________________________ Número: ____ Turma: ______ 
Nome: _______________________________________ Número: ____ Turma: ______ 
Nome: _______________________________________ Número: ____ Turma: ______ 

 
Atividade investigativa – relatório-questionário 2 

 
FIGURA 1. Esquema do sistema experimental utilizado na atividade. 
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A partir do que foi verificado com o experimento, explique o que se supõe que irá mudar em relação à 
distância percorrida pelo copo em cada variação do sistema experimental utilizado na atividade nos 

esquemas abaixo. 

FIGURA 2. Bola de gude azul com o dobro da massa da 
bola de gude verde. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________ 

FIGURA 3. Altura de lançamento maior. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________ 

FIGURA 4. Altura de lançamento menor. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________ 

FIGURA 5. Canaleta com o dobro de tamanho e altura de 
lançamento igual a do sistema experimental utilizado. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________ 
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APÊNDICE II.  
 

Respostas dos grupos de alunos ao relatório-questionário. 
 

TABELA III. Respostas de cada grupo de alunos que participaram da atividade às questões do relatório-questionário. 
 

 SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B SITUAÇÃO C SITUAÇÃO D 

G1 
A bola azul é mais pesada, 
então o impulso até a base 
copo será maior. 

A base de lançamento é 
maior, então a velocidade 
da bola será mais rápida. 

A base de lancamento e 
menor, então a velocidade 
da bola será mais lenta. 

A canaleta é maior então a 
bola irá rolar com mais 
velocidade. 

G2 

A bola de gude com o 
dobro de massa moce o 
copo a uma distancia maio 

A canaleta com uma altura 
mais elevada, faz a bola de 
gude ganhar mais 
velocidade. 

Com a altura menos 
elevada a bola de gude vai 
com menos velocidade 

Com o dobro da canaleta a 
bola vai descendo com 
mais velocidade fazendo o 
copo ir mais longe. 

G3 

Irá locomover o copo em 
uma distancia maior 

Nesse experimento a bola 
de gude poderá cair e não 
irá locomover o copo. 

A velocidade e o impacto 
será menor. 

Nesse experimento a bola 
de gude irá locomover o 
copo em uma distancia 
média. 

G4 

Por a quantidade de massa 
maior na bola azul o 
processo irá ocorre mais 
rápido 

A altura modifica A 
velocidade da Bola de 
Gude que faz o copo se 
mover mas por causa da 
altura que a Bola de Gude 
é lançada 

A velocidade do copo É 
Bem menor por causa da 
altura a  Percorrida da 
Gude é lenta e faz o copo 
se mover pouco 

Irá ocorre mais lenta a 
ação da Bola de gude 
ocorrida na canaleta e o 
movimento irá ser menor. 

G5 

A bola de gude se moveria 
mais devagar mas a sua 
massa ira fazer o copo só 
mover mais 

A bola se moverá mais 
rapido assim o copo se 
moverá mais 

A bola se movera mais 
devagar e o copo se 
moverá pouco. 

A bola se moverá mais 
rapido e o copo se moverá 
muito mais do que nos 
outros experimentos 

G6 

Por ser mais pesada 
provavelmente o copo sera 
lânçado um distancia 
maior. 

A bola de gude ganhara 
mais velocidade fazendo o 
copo de plástico ser 
lânçado uma distancia 
maior. 

A velocidade da boal de 
gude sera menor fazendo o 
copo ser lânçado uma 
distancia menor 

Por esta inclinado ganhara 
velocidade lentamente, e 
lançara o copo uma 
distância um pouco maior 
por a canaleta ser maior 

G7 

A boal de gude, por ser 
mais pesada, irá deslocar o 
copo com mais 
velocidade. 

 A bola de gude se 
deslocara com menas 
velocidade, porém irá 
mexer pouco copo 

O processo de 
deslocamento será o 
mesmo. 

G8 
1º Esquema usamos dois 
celulares uma canaleta 
Bola de Gude um copo 

A bola deçeria mais rápido 
com mais velocidade. 

Quanto menor a altura de 
lançamento menor o 
Impacto ao Copo. 

 

G9 

Desceria em uma 
velocidade (palavra 
irreconhecível) e daria 
mais impacto no copo. 

A bola desceria mais 
rapida e com mais 
velocidade. 

A bola desceria com 
menos velocidade e 
demoraria mais chegar no 
copo. 

Desceria em uma 
velocidade mais tranquila. 

G10 

Com a Canaleta em cima 
de dois caderno o bolinha 
de gude rola mais rapido 
jogando o copo longe. 

Com o apoio maior, a 
canaleta fica mais alta e a 
bola de gude fica mais 
rapido. 

Com o apoio da canaleta 
menor, a velocidade da 
bola de gude fica lenta. 

Esta figura tem o dobro da 
anterior que aumenta a 
velocidade com a apoio de 
dois livros que aumenta a 
velocidade da figura 
anterior 
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Environment subjects are relevant for people, because the serious changing in the natural 

resources. In this context, there is a permanent concerning to work this theme in early 

childhood education. Our objective was to make children interested about “African conch” 

(Achatina fulica) as invader specie, and research the intelligence stimulated in the 

activities. Therefore, we performed many activities with 54 students from a public 

elementary school in Manaus-Amazonas. The activities we structured by mean of a guide, 

explained in a logical and thematic sequence using banners, exposition, and dialogue 

presentation with slides, videos, ludic activities with conchs and questions. To choose the 

invader specie Achatina fulica aided the students to understand that everything in nature is 

connected. The activities using the “African conch” improved the following multiple 

intelligences: naturalistic (as articulator intelligence); linguistic; logical-mathematic; 

musical; physical-kinesthetic; and spatial. 

 

O tema do meio ambiente é de vital importância para o homem em função das graves 

alterações que vem sofrendo os recursos naturais do planeta. Nesse sentido existe uma 

preocupação permanente para que esta temática seja trabalhada nas escolas a partir da 

Educação Infantil. O nosso objetivo foi chamar a atenção das crianças sobre a problemática 

do “Caramujo Africano” (Achatina fulica) como espécie invasora e investigar quais 

inteligências foram estimuladas durante as atividades realizadas. Para tal fim foram 

desenvolvidas diversas atividades com 54 estudantes da Educação Infantil de uma escola 

da rede municipal de ensino, localizada no Bairro da Cachoeirinha, Manaus-Amazonas. As 

atividades foram estruturadas por meio de roteiro, onde foi exposta e explanada numa 

sequência lógica a temática, por meio de banners, apresentação expositiva dialogada com 

slides, vídeos e atividade lúdica, atividades com os caramujos e a realização de perguntas 

para fixação do conhecimento. A utilização da espécie invasora Achatina fulica serviu para 

que os estudantes compreendessem que tudo está interligado na natureza. As atividades 

realizadas utilizando o "Caramujo Africano" potencializaram as seguintes inteligências 

múltiplas: a naturalista (como inteligência articuladora); a linguística; a logico-matemática; 

a musical; a físico-cinestésica; e a espacial. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O tema do meio ambiente é de vital importância para o homem devido aos inúmeros problemas ambientais que 

atualmente enfrenta a sociedade. O meio ambiente é tratado nos PCNs como tema transversal e é trabalhado nas 

escolas como uma ferramenta de conscientização para mitigar a problemática ambiental. Este assunto por ser de 

extrema relevância para as atuais e futuras gerações vem sendo discutido a todo nível na sociedade contemporânea. A 

humanidade despertou para a necessidade de se preservar o meio ambiente.  

Nas escolas, e principalmente nas de Educação Infantil a temática se faz prioritária, pois já foi sinalizado que é 

nas primeiras fases da vida do individuo que ele deve ser alfabetizado cientificamente e assim tomar uma posição 

consciente com respeito a esta problemática que aflige a humanidade.  

Nas escolas da cidade de Manaus, todos os anos são realizados atividades relacionadas à semana do Meio 

Ambiente. Estas atividades acontecem dentro e fora das escolas e compreendem palestras, oficinas, visitas passeios a 

Zoológicos, Jardins Botânicos, Bosque da Ciência do INPA, Parque Municipal do Mindú, Parque Cidade da Criança, 

entre outros. 

O objetivo desse trabalho foi chamar a atenção das crianças da Educação Infantil na semana do meio ambiente 

sobre a problemática do “Caramujo Africano” (Achatina fulica) como espécie invasora do ecossistema amazônico e 

identificar quais inteligências foram estimuladas durante as atividades realizadas. 

 

 

II. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O Trabalho foi realizado pelo “Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação em Ciências em Espaços Não Formais”-

GEPECENF, no dia 07 de junho de 2013, com 54 estudantes da Educação Infantil de uma escola da rede municipal de 

ensino, localizada no Bairro da Cachoeirinha, Manaus-Amazonas. 

A coleta de 30 exemplares de diferentes tamanhos do “Caramujo Africano” Achatina fulica (Achatinidae) para a 

realização desta atividade deu-se um dia antes no Corredor Ecológico do Mindu (Conjunto Vilar Câmara), por volta 

das 20h com o uso de lanternas e equipamentos apropriados como luvas, caixas de papelão e seixos úmidos, para 

acomodação dos indivíduos. 

No momento da coleta, algo que chamou bastante a atenção foi uma caixa de papel em decomposição usado 

como alimento pelo “Caramujo Africano” (Figura 1), além de variadas folhas e o talo de um “mamoeiro”. 

 

 
 

FIGURA 1. Achatina fulica alimentando-se de papel em decomposição. (Foto: Alencar, 2013). 

 

 

Foram desenvolvidas com as crianças atividades estruturadas por meio de roteiro, onde foi exposta e explanada numa 

sequência lógica a temática, por meio de banners, apresentação expositiva dialogada com slides, vídeos e atividade 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Achatinidae&action=edit&redlink=1
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lúdica, atividades com caramujos vivos e suas conchas, usando-se lupas e luvas com a finalidade de que as crianças 

pudessem manusear os animais, experimentando e expressando sua curiosidade perceptiva, porém com todos os 

cuidados necessários; por fim, deu-se a realização de perguntas para fixação do conhecimento.  

No inicio teve uma explanação do conteúdo na área externa da sala de aula, por meio de banners, logo as 

crianças foram distribuídas em grupos para adentrarem no espaço da sala reservada e preparada para a atividade. Nesta 

sala os alunos eram apresentados à temática, participando das atividades teóricas e práticas através dos materiais 

disponibilizados para tal fim. 

Na apresentação da temática foi explicado às crianças o caminho percorrido pelo “Caramujo Africano”, ate sua 

chegada ao Brasil, como se desenvolveram, quais os cuidados a tomar para evitar a proliferação, contaminação e como 

descartá-los de modo seguro. Foi incentivado para que este aprendizado fosse transmitido aos familiares e amigos. 

Estimulamos a curiosidade das crianças, entregando lupas e luvas para que estas fizessem suas observações pessoais. 

 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trabalho realizado despertou grande interesse nas crianças pelo fato de saírem da rotina de sala de aula. 

Na sequência descreveremos como se deu todo o processo de realização da atividade, onde cada criança pode 

iniciar o processo de alfabetização científica com o tema do “Caramujo Africano”, desde o conhecimento prévio à 

fixação de conhecimento. 

 

 

A. CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ESTUDANTES SOBRE O “CARAMUJO AFRICANO” 

 

No primeiro momento da atividade educativa deu-se a necessidade de levantamento dos conhecimentos prévios dos 

estudantes, com o objetivo de saber se eles já conheciam o animal exótico, e o que conheciam sobre ele. Isto foi 

realizado através de explicação se usando de dois banners sobre o “Caramujo Africano” (Figura 2). Queiroz, Queiroz & 

Fachín-Terán apresenta informações relevantes sobre este animal, que foram apresentadas nos banners: 

[...] o “Caramujo Africano” - Achatina fulica - é um animal exótico, pois veio da África, para ser 

comercializado no Brasil como um prato francês o scargot, mas a aceitação não foi boa, os comerciantes desta 

iguaria libertaram os caramujos africanos na natureza, por falta ou escassez de predadores ele foi se 

proliferando com mais rapidez. (2013) 

Perguntamos se eles conheciam este animal, cerca de 70% já o tinham visto nas proximidades de suas casas e 

5% o conheciam, mas não sabiam o seu nome. Nenhum estudante conseguiu diferenciar o "Caramujo Nativo" do 

“Caramujo Africano”, ou saber se seus hábitos são noturnos ou diurnos. Com relação à alimentação apenas um 

estudante disse que eles se alimentam de folhas.  

Após este dialogo, os estudantes entraram na sala com entusiasmo e vontade de aprender sobre esta espécie. Isto 

predispôs os estudantes a uma aprendizagem significativa, pois segundo a teoria de Ausubel, para que ocorra este tipo 

de aprendizagem são necessários dois requisitos: “[...] o aluno precisa ter predisposição para aprender [...]. Em 

segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo” (César & Santos, 2009, p. 55). 

Acreditamos que a aprendizagem foi significativa para os estudantes, tendo em vista que a maioria dos 

estudantes já tinha alguma informação sobre o “Caramujo Africano”. Quase metade dos estudantes relatou que tinha 

visto caramujos em suas residências ou nas proximidades. Ao final da leitura e conversa sobre os banners com algumas 

informações sobre o caramujo, percebemos que os estudantes estavam demostrando predisposição para aprender sobre 

o animal exótico que seria apresentado mais detalhadamente na sala de aula preparada para essa finalidade. 
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FIGURA 2. Levantamento dos conhecimentos dos estudantes sobre o “Caramujo Africano”. (Foto: Araújo, 2013). 

 

 

B. CONTEXTUALIZANDO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

 

Na sala de aula, após o levantamento prévio dos estudantes sobre o tema que seria apresentado, e antes de adentrarmos 

mais profundamente no tema do “Caramujo Africano”, deu-se a necessidade de contextualização sobre a semana do 

meio ambiente. 

 
 

FIGURA 3. Apresentação do dia mundial do meio ambiente. (Foto: Araújo, 2013). 

 

A professora, em uma exposição dialógica com os estudantes (Figura 3), perguntou se estes conheciam a data da 

comemoração do meio ambiente, e só depois apresentou a data e o seu significado. O Dia Mundial do Meio Ambiente 

é comemorado em 05 de junho. Foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU em 1972 

para marcar a abertura da Conferência de Estocolmo, a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, em 

Estocolmo na Suécia. 

Existem várias significados para o termo meio ambiente, como, o “meio ambiente” é o lugar que se vive é 

referente à vida cotidiana: casa, escola e trabalho. De acordo com a resolução CONAMA 306/2002 Anexo I Das 

Definições, inciso XII: “Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, 

química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Este 

mesmo conceito jurídico para meio ambiente pode ser verificado, também, no artigo 3º, I da Lei 6938 de 31/08/1981. 

A questão ambiental vem sendo considerada cada vez mais urgente e importante para a sociedade, pois o futuro 

da humanidade depende muito da relação estabelecida entre o homem e os recursos naturais disponíveis. À medida que 



 Teixeira et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12015 (2014)  

 

12015-5 

a humanidade aumenta sua capacidade de intervir na natureza para satisfação de necessidades e desejos crescentes, 

surgem tensões e conflitos quanto ao uso do espaço e dos recursos.  

Diante disto, é necessário que a escola promova uma educação preocupada com a formação de cidadãos críticos 

com as problemáticas socioambientais. Com base nesta inquietação é que esta atividade se realizou, ao trabalhar 

problemas a respeito da preocupação com o ambiente em que vivem, e isto, de forma prática, para que conhecendo 

verdadeiramente o seu significado, reflitam e tomem uma postura. 

No processo de construção de conhecimento foi utilizado o vídeo musical “o grito pelo planeta”, dos palhaços 

Teleco e Tecom, aonde estes, vem reafirmar toda a explanação da professora sobre o meio ambiente. Foi enfatizada a 

necessidade pela proteção tanto dos animais, das águas, da floresta quanto do próprio ambiente em que vivem, de 

modo a aflorar sua inteligência naturalista e/ou ecológica. 

Após toda esta contextualização, a respeito da problemática ambiental, numa linguagem apropriada à idade das 

crianças, foi introduzida ao conhecimento dos estudantes a temática do “Caramujo Africano”. 

 

 

C. O CARAMUJO AFRICANO: UMA ESPÉCIE INVASORA NO AMBIENTE AMAZÔNICO 

 

Após a contextualização do meio ambiente, um dos professores apresentou mais claramente o que é uma espécie 

invasora e numa linguagem mais apropriada a faixa etária dos estudantes apresentou o “Caramujo Africano”. Esta 

espécie foi introduzida no Brasil por volta de 1980 em uma tentativa de criação para o comércio gastronômico. É um 

molusco terrestre nativo do nordeste da África e foi introduzido como uma alternativa para a criação de “escargot”. 

Fugas acidentais e o abandono dos animais sem critério algum e também por desconhecimento, em decorrência da 

insatisfação da comunidade em relação à espécie, contribuíram para a dispersão do molusco. Hoje a espécie é 

encontrada em quase todos os estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal (Brasil, 2006, p.5). Encontra-se presente 

inclusive na região amazônica, o que é preocupante porque compete com a fauna nativa e pode causar desequilíbrios 

ecológicos (Brasil, 2006, p.23). 

O “Caramujo Africano” é considerado uma praga em diversos países, dentre eles Índia, Madagascar, Estados 

Unidos, Austrália, e em países do Sudeste Asiático, está entre as 100 pragas invasoras no planeta e vem causando 

sérios prejuízos em culturas agrícolas, à saúde humana como potencial transmissor de doenças parasitárias e ao 

meio ambiente, competindo diretamente com outras espécies. Apesar dos resultados ainda não conclusivos, alguns 

experimentos realizados em laboratório demonstraram efeitos negativos do caramujo invasor sobre algumas 

espécies nativas (Brasil, 2006, p.5). 

Segundo Vasconcellos & Pile “essa espécie, conhecida como caramujo gigante africano, alcança dimensões 

consideráveis, em torno de 20 cm de comprimento de concha” e acrescenta: 

Achatina fulica é considerado uma praga agrícola por promover grandes prejuízos a lavouras e plantações 

comerciais. Invade hortas em áreas domiciliares – seu habitat mais comum –, sendo também encontrado em 

árvores, sobre material em decomposição e próximo a depósitos de lixo. (2001, p. 582). 

Segundo dados biológicos da espécie apresentados em Brasil (2006, p. 6) a coloração da concha é mosqueada 

com tons de marrom claro e marrom escuro, após a morte do caramujo sua concha passa a apresentar uma coloração 

esmaecida. É herbívoro generalista, se alimenta de folhas, flores e frutos de diversas espécies, em algumas situações 

extremas pode se alimentar de outros caramujos como fonte de cálcio. É hermafrodita com fecundação cruzada. Atinge 

a maturidade sexual de 4 a 5 meses. Pode ter até 4 desovas de ovos/ano, variando entre 50 a 400 ovos/desova. O 

tamanho do ovo pode atingir de 5-6 mm de comprimento por 4-5 mm de largura. Geralmente são encontrados em 

bordas de matas, margens de brejos, capoeiras, hortas e pomares, plantações abandonadas, terrenos baldios urbanos, 

quintais e jardins, também pode ser encontrado em árvores e muros. Resiste ao frio (hiberna a temperaturas abaixo de 

10°C), à seca e ao sol intenso. A população prolifera muito na estação chuvosa. 

Do ponto de vista médico, o “Caramujo Africano” tem sua importância, pois a espécie pode ser transmissora da 

angiostrongilíase meningoencefálica, uma doença também denominada meningite (ou meningoencefalite) eosinofílica, 
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causada pelo nematódeo Angiostrongylus cantonensis. Contudo ainda não existem casos confirmados no Brasil. A 

utilização de luvas nas ações de manuseio das espécies possui apenas um caráter preventivo (Brasil, 2006, p. 7). 

Trabalhar no Ensino Fundamental e Educação Infantil esta temática tem sua importância, pois é por meio dela que 

surgirá a compreensão de que a inserção de animais exóticos é prejudicial ao meio ambiente e, principalmente a nós 

mesmos, visto que somos parte integrada de um todo ecossistêmico interligado e que devemos zelar pela diversidade 

biológica em todos os seus ciclos, sejam eles físicos ou químicos, é também zelar por nós mesmos e pelas próximas 

gerações humanas que há por vir. 

 

 

D. A LUDICIDADE POR MEIO DO FAZ DE CONTA 

 

No processo de construção de novos conhecimentos em estudantes da educação infantil, devemos levar em conta a 

atividade lúdica como uma atividade natural, espontânea e necessária para a formação da criança, pois os jogos e 

brincadeiras trabalham e envolvem todos os aspectos cognitivos, afetivos, motores e sociais da criança, por isso são 

fundamentais para o desenvolvimento e aprendizado. Os jogos e brinquedos musicais da cultura infantil incluem os 

acalantos (cantigas de ninar), a par da lenda (os brincos, as mnemônicas, e a par lenda propriamente ditas), as rodas 

(canções de roda), as advinhas e os contos (Brasil, 1998, p. 87). 

Percebe-se a necessidade do lúdico como um método de interação entre os estudantes, para melhor desempenho 

cognitivo dos mesmos. Por meio das atividades lúdicas o estudante explora muito mais sua criatividade, melhora sua 

conduta no processo de ensino aprendizagem e sua autoestima. Com base nessa compreensão, um dos professores se 

intitulou “o mágico” e de forma lúdica brincou com o imaginário das crianças, num faz de conta, levando-as a 

imaginarem o que iria surgir do objeto que estava segurando, e com um "passe de mágica" fez aparecer em dois 

recipientes de vidro tampados, alguns caramujos vivos, estimulando assim, a curiosidade das crianças ao observar os 

caramujos, dentro dos recipientes transparentes, alimentando-se. Foi um momento de descontração ao ouvir suas 

risadas e falas como: “Olha ele tá andando...”, “Ele tá vivo...” (Figura 4). Nesse momento as crianças puderam ver e 

perceber os caramujos se alimentando de frutas e hortaliças e usaram as lupas para observar o formato do animal. 

 

 
 

FIGURA 4. Crianças observando os Caramujos em frascos de vidro. (Foto: Alencar, 2013). 

 

 

 

 

 

E. APRENDENDO COM AS CONCHAS DO CARAMUJO 
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Com uma exposição dialogada, entre professor e estudantes, foi aplicada a relação do caramujo com um ícone do 

desenho infantil “Gary” personagem do desenho infantil "Bob Esponja", para facilitar a compreensão dos estudantes, 

mas enfatizando os cuidados que a criança precisa ter ao encontrar esta espécie invasora. 

Ao término desta atividade as crianças puderam manipular diferentes conchas limpas, onde foi possível trabalhar 

um jogo educativo de separação de conchas pequenas, médias e grandes. Desta feita, foi possível inferir que o ensino 

de ciências na educação infantil propicia a interação com diferentes materiais, observação, elaboração de explicações 

até a construção de conhecimentos e valores pelas crianças (Craidy & Kaercher, 2001). 

Percebemos que a possibilidade de deixá-los utilizar o material prático, trouxe maior interesse, pois seria difícil 

estimulá-los se não utilizássemos a linguagem adequada e os materiais nos momentos precisos. Neste processo de 

manuseio das conchas, os estudantes puderam diferenciar os caramujos africanos dos caramujos nativos. Perceberam a 

diferença no tamanho e forma e, assim, não se confundirem ao visualizarem os animais nas proximidades de suas 

casas. 

 

 

F. APRESENTAÇÃO AO VIVO DOS CARAMUJOS 

 

Em outro momento, o “mágico”, utilizando-se da ludicidade apresentou o “Caramujo Africano”, para outro grupo de 

estudantes, não mais em vidro, mas agora em caixas de papelão (Figura 5), de forma que pudessem observar estes 

animais mais diretamente. Nesta fase tivemos o acompanhamento dos "auxiliares do mágico", que estavam com luvas e 

orientaram os estudantes. Ressaltamos os perigos de contaminação por parasitas através do Caramujo que pode ocorrer 

pelo manuseio dos caramujos, ou por ingestão de alimentos contaminados como hortaliças e verduras. Por isso, 

utilizamos lupas, luvas e álcool para a atividade prática com os alunos. 

 

  
 

 

                                                                            a                                                                                     b 
 

FIGURA 5. Crianças observando os Caramujos em caixas de papelão. (Foto: Araújo, 2013). 

 

 

Quanto ao cuidado e controle desse molusco, indica-se a catação manual dos indivíduos e de seus ovos, colocando-os 

em sacos plásticos, e quebra de suas conchas que podem acumular água, servindo de criadouros em potencial para 

reprodução do mosquito que causa a dengue Aedes aegypti. Recomenda-se a aplicação de cal virgem sobre os 

caramujos mortos, e posterior enterramento em local longe de lençóis freáticos, cisternas ou poços artesianos. 

 

 

 

G. INTELIGÊNCIAS POTENCIALIZADAS NA ATIVIDADE PRÁTICA 
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É importante ressaltar que em todo esse processo didático de construção de conhecimento, algumas inteligências foram 

potencializadas em diferentes momentos. Ou seja, cada uma das metodologias aplicadas serviu como estimuladoras das 

diversas inteligências e/ou habilidades cognitivas que as crianças possuem. De acordo com a visão pluralista da mente, 

o ser humano, em seu estado normal, sem distúrbios ou disfunções cerebrais, é portador de oito inteligências descritas 

na teoria das “inteligências múltiplas” de Howard Gardner, ainda que seja diversificado o potencial desta ou daquela 

(Gardner, 2001). 

Mas o que é inteligência? Inteligência é um potencial biopsicológico, ou seja, tanto biológico como psicológico, 

que agrega valores culturais. É parte de nosso cérebro e de nossa mente para fazer coisas e solucionar problemas 

valorizados em uma cultura ou comunidade (Teixeira, 2013). 

Gardner descreve oito inteligências, sendo elas: 1) Linguística: capacidade de usar a língua, tanto falada como 

escrita, para atingir certos objetivos; 2) Lógico-matemática: capacidade de analisar problemas com lógica, de realizar 

operações matemáticas e investigar questões cientificamente; 3) Musical: capacidade de lidar com padrões musicais, 

podendo ser inata ou adquirida; 4) Espacial: capacidade de compreender o mundo visual e espacial, modificar 

percepções e recriar experiências visuais mesmo sem estímulo físico; 5) Físico-cinestésica: capacidade de usar o 

próprio corpo de maneiras altamente diferenciadas e hábeis para propósitos expressivos assim como voltados a 

objetivos; 6) Interpessoal: é a habilidade para determinar humores, sentimentos e outros estados mentais em outras 

pessoas; 7) Intrapessoal: capacidade para formular uma imagem de si própria; e 8) Naturalista: potenciais existenciais 

não só nos estados acabados como reconhecimento e classificação de numerosas espécies – a flora e a fauna – de seu 

ambiente, mas também em muitos outros padrões, que vão da caça e pesca a lavoura, jardinagem e culinária, etc. 

(Teixeira, 2013). 

Este número não quer dizer que se queira enrijecer a teoria em apenas estas habilidades, mas que se pretende 

mostrar um campo. Tanto é que se estuda a possibilidade de inserção de uma nona inteligência, a existencial, mas por 

falta de estudos mais precisos, por hora, precisamos ter cautela.  

Por entender que as pessoas possuem múltiplas inteligências e saber que as elas não aprendem da mesma 

maneira. Salientamos que uma metodologia de ensino que pode ser boa para um estudante pode não ser para outro. 

Uma boa educação, neste caso, é aquela que priorize o estudante na sua subjetividade, de modo a propiciar por parte 

deste a compreensão do processo do conhecimento pelo qual venha a passar, e não apenas a aquisição de determinado 

conteúdo (Teixeira, 2013). 

A primeira inteligência potencializada, neste processo didático, perceptível foi a inteligência naturalista e/ou 

ecológica, pois toda a atividade estava voltada para a problemática ambiental, tendo em vista que a discussão central da 

atividade deu-se em torno do meio ambiente. Neste caso, esta inteligência foi a articuladora de todo o processo didático 

pedagógico para a potencialização das demais inteligências.  

A segunda inteligência para a estruturação de conceitos foi a inteligência linguística, devido ao processo 

dialógico entre os professores e estudantes, onde os professores utilizaram-se da dialogicidade, numa associação entre 

o estímulo naturalista e o linguístico. Esta inteligência foi estimulada e potencializada, por intermédio da exposição em 

banners, slides e oralmente. 

O vídeo musical utilizado para estimular a percepção ambientalista dos estudantes da educação infantil pode ser 

um bom exemplo de potencialização da inteligência musical, pois Gardner (2001) considera que a habilidade musical, 

como uma das capacidades intelectuais humanas, é importante como processo facilitador de aprendizagem e deve ser 

estimulada desde a tenra infância. Neste vídeo a problemática ambiental foi bastante enfatizada, apropriando-se da 

musicalidade voltada para a temática em discussão e utilizando uma linguagem adequada para a idade das crianças. 

O jogo matemático com as conchas, onde um grupo de estudante pôde calcular a quantidade das conchas, bem 

como, a separação de conchas em pequenas, médias e grandes serviu como potencialização das inteligências logico-

matemática e espacial, pois os estudantes puderam manusear e perceber a estrutura das conchas, além de com o seu 

raciocínio lógico e calcular a quantidade delas. 

Na abordagem final, a equipe de professores continuou a aplicação da temática utilizando-se da técnica do teatro 

de sombras onde as crianças colocavam suas mãos frente à luz do projetor para criar uma imagem de determinado 
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animal que conhecia, neste processo foram potencializadas as inteligências físico-cinestécica e a espacial (Gardner, 

1994). 

Entendemos que estas inteligências tornaram o ambiente favorável para o processo de ensino-aprendizagem, pois 

segundo Teixeira (2009) a inteligência humana pode ser potencializada em ambientes estimulantes, especialmente nos 

primeiros anos de vida. 

Como se percebeu acima, nós possuímos múltiplas habilidades, as quais devem ser estimuladas no processo 

didático-pedagógico, de forma que o estudante compreenda todo o processo de construção de conhecimento pelo qual 

venha a passar. No entanto, o valor maior ou menor que as sociedades emprestam a uma ou outra inteligência se 

subordina à cultura inerente e ao tempo e local em que se vive, evidenciando diferenças individuais e grupais (Brennad 

& Borges, 2010). 

A escola, nesse contexto, é a que assume o papel de central estimuladora da inteligência. Se a criança já não 

precisa ir à escola para simplesmente aprender, ela necessita da escolaridade para segundo Candau (2001, p. 17) 

“aprender a aprender”, desenvolver suas habilidades e estimular suas inteligências. 

O papel da escola no contexto atual não deve ser o de simplesmente transmissor de conhecimento, mas 

construtor do conhecimento, no processo complexo que é a aprendizagem. Pois a inteligência é fruto de carga genética 

de nossos ancestrais, bem como, adquirida pela interação com o meio, não existindo uma inteligência única e geral, 

mas múltiplos elementos de aspectos cognitivos, alguns mais aguçados outros menos. 

 

 

H. FIXAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

A fixação do conhecimento se deu no final da atividade, onde foi realizada a revisão do processo como forma de 

avaliação sobre o aprendizado obtido pelas crianças. O processo da fixação foi desenvolvido de forma mais natural 

possível, permitindo o “pensar e agir”, por meio de conversas informais, onde as crianças deviam relatar, com base nas 

preguntas feitas pelos professores, sobre o que se lembravam do conteúdo exposto em forma oral e visual e o que 

haviam percebido com o manuseio das conchas (Costa; Souza & Ramos, 2012). 

Os relatos mostraram suas vivências sobre o que conheciam a respeito do “Caramujo Africano” quanto ao lugar 

que os tinham encontrado (quintais e terrenos baldios), nos pés de frutas, formas de eliminá-los com sal com ajuda de 

suas mães, enfim, falaram dos seus conhecimentos prévios. 

Nossa revisão foi voltada mais a formação, e não meramente a informação, pois ao realizarmos as perguntas no 

final das atividades percebemos que todos sabiam dizer seu nome, como se alimentam, locomovem, reproduzem e 

ainda diferenciar o “Caramujo Africano” do "Caramujo Amazônico".  

 

 

IV. CONCLUSÕES 

 

É importante ressaltar a importância do tema “meio ambiente”, pois acreditamos que o conhecimento científico deve 

ser difundido. A utilização de material prático trouxe maior interesse sobre o tema do "Caramujo Africano", pois seria 

difícil estimulá-los se não utilizássemos a linguagem adequada e os materiais nos momentos precisos.  

O uso do lúdico como um método de interação entre os estudantes melhora o desempenho cognitivo dos 

mesmos. Por meio das atividades lúdicas o estudante explora muito mais sua criatividade, melhora sua conduta no 

processo de ensino aprendizagem e sua autoestima. 

O papel da escola no contexto atual não deve ser o de simplesmente transmissor de conhecimento, mas 

construtor do conhecimento, no processo complexo que é a aprendizagem. A utilização da espécie invasora Achatina 

fulica facilitou para que os estudantes compreendessem que tudo está interligado na natureza.  
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As atividades realizadas utilizando o "Caramujo Africano" potencializou inteligências múltiplas tais como: a 

naturalista (como inteligência articuladora); a linguística; a logico-matemática; a musical; a físico-cinestésica; e a 

espacial. 
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This paper aimed to investigate High School students’ understanding about the role of 

school in their professional and personal development, as well as their perceptions relating 

to teaching activities and knowledge in Chemistry. It is very important to know the 

representations, images, perceptions, conceptions and ideas that students have about their 

school reality, considering that meanings and senses are built and dealt by the characters in 

an inter subjective place, once these representations can extend our comprehension about 

the school learning. A qualitative research approach was used carrying through data 

collection in loco with a questionnaire applied and semi structured interviews in 26 public 

High Schools of the North region of Brazil, in the following States: Acre, the Amazon, 

Para, Rondonia and Roraima. On this regard, this is a work of merit for its originality, once 

it included the largest region of the country in territory extension. It is worth to highlight 

that this study is part of a research about the previous formation of Chemistry teachers on 

such region and data collection was used only in those States which, at the moment of the 

survey, offered Chemistry graduation courses in higher education public institutions. 

Generally, it was noted that students appreciate the contribution of the school in their lives 

and chemical contents are interesting for providing a comprehension of the world. 

Nevertheless, these contents show understandings related to motivational aspects that 

disturb teachers during their activities in the classroom. The obtained results point out the 

necessity of developing more specific studies with the purpose of knowing the aims, 

expectations and interests of the students, thus helping them to learn Chemistry and so, 

investigating how and what kind of educational activities affect the learning process and 

help to develop a positive attitude regarding the school contents, the school and  teachers. 

 

 

O presente trabalho visou investigar as compreensões dos estudantes do Ensino Médio 

acerca do papel da escola para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, bem como, 

suas percepções em relação à atividade docente e aos conhecimentos químicos. É 

importante conhecer as representações, imagens, percepções, concepções e ideias que o 

aluno faz da sua realidade escolar, considerando que os significados e sentidos são 

construídos e negociados pelos sujeitos num espaço intersubjetivo, pois as representações 

do estudante podem ampliar a nossa compreensão acerca da aprendizagem na escola. 

Adotou-se a abordagem de pesquisa qualitativa, realizando a coleta de dados in loco por 

meio da aplicação de questionário e entrevista semiestruturada em 26 escolas públicas de 

Ensino Médio na Região Norte do país, nos seguintes Estados: Acre, Amazonas, Pará, 

Rondônia e Roraima. Nesse sentido, esta pesquisa tem mérito por sua originalidade, uma 

vez que abrangeu a maior região do país em extensão territorial. Cumpre ressaltar que, este 

trabalho é um recorte de uma pesquisa sobre a formação inicial de professores de Química 

na referida região, e que a coleta de dados foi realizada apenas em estados que no 

momento da pesquisa havia oferta de Cursos de Licenciatura em Química em Instituição 

de Educação Superior pública. De modo geral, observou-se que os estudantes valorizam a 

contribuição da escola em suas vidas e que os conteúdos químicos são interessantes, pois 

proporcionam uma leitura de mundo. Além disso, apresentam compreensões relacionadas a 
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aspectos motivacionais que atrapalham o professor no desenvolvimento de suas atividades 

em sala de aula. Os resultados obtidos apontam para a necessidade de se desenvolver 

estudos mais específicos, que tenham por finalidade conhecer as metas, expectativas e 

interesses dos estudantes para ajudá-los a aprender Química, e, ainda, investigar sobre 

como e quais tipos de atividades didáticas afetam a aprendizagem e ajudam a desenvolver 

atitudes positivas em relação aos conteúdos escolares, à escola e aos professores. 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

O presente texto discorre sobre os valores atribuídos à educação/escola e ao conhecimento químico por estudantes das 

séries finais da educação básica do Ensino Médio. Buscaram-se conhecer as representações, imagens, percepções, 

concepções e ideias que o aluno faz da sua realidade escolar, considerando que os significados e sentidos são 

construídos e negociados pelos sujeitos num espaço intersubjetivo (Souza, 2005). 

Nesse sentido, entende-se que os significados atribuídos pelos alunos tanto à educação como aos conteúdos 

químicos são construídos nas interações entre os atores sociais que vivenciam esses contextos. Cumpre destacar que 

tais representações sociais também estão presentes em outros espaços e contextos, como a família, mídia, entre outros. 

Assim, é importante que nós, professores, tenhamos consciência de nossos valores e concepções acerca da educação e 

dos conhecimentos científicos. 

 

A. REPRESENTAÇÕES E VALORES ATRIBUÍDOS À EDUCAÇÃO/ESCOLA E A INFLUÊNCIA SOBRE A 

MOTIVAÇÃO PARA APRENDER 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.º 9.394/96, a educação escolar deverá estar 

relacionada com o mundo do trabalho, com as práticas sociais e ainda estabelece que a instituição responsável pela 

educação formal é a escola (Brasil, 1996). 

A esse respeito, autores como Zabala (1998) e Hargreaves (2004) destacam que o compromisso social da escola 

necessita ir além da prática cognitiva intelectual, visto que é necessário proporcionar ao estudante situações educativas 

que contribuam para o seu desenvolvimento social e emocional. Para Hargreaves (2004, p. 77), “bons professores 

entendem completamente que o ensino e a aprendizagem bem-sucedidos acontecem quando os professores têm 

relacionamentos de cuidado e solidariedade com seus alunos e quando estes estão envolvidos emocionalmente com sua 

aprendizagem”. 

As representações que os sujeitos possuem acerca da realidade social são constituídas na realização das 

atividades cotidianas. Jodelet (1989 apud Maurício, 2004, p. 50) destaca que a “[...] representação social constitui uma 

forma de conhecimento, um saber prático que se refere exatamente à experiência a partir da qual ele se produz, e que 

serve para agir sobre o mundo”. Sendo assim, a valorização que os estudantes atribuem à educação/escola é construída, 

em parte, mediante vivências na sala de aula – situações educativas. 

Estudos nessa perspectiva mencionam que os alunos percebem a escola como espaço que: serve para ensinar – 

lugar de aprendizado; possibilita melhores empregos – quem estuda tem mais sucesso na vida; serve para se 

sociabilizar; para adquirir diploma (Bruns, 1985; Souza, 2005; Bueno e Sant’ana, 2011; Marques e Castanho, 2011). 

No estudo recente de Marques e Castanho (2011) sobre o que é a escola, a partir do sentido atribuído por alunos 

na faixa etária de sete a 14 anos, os autores destacam que, para a maioria, a finalidade da escola é o aprendizado. Outra 

categoria que foi mencionada, significativamente, pelos alunos, é que a escola possibilita colocação no mercado de 

trabalho e preparo para a profissionalização. Os autores, porém, também mencionaram vários aspectos negativos 

relacionados à representação dos alunos acerca da escola, como: “[...] aulas vagas e sem sentido, muita cópia, falta de 

materiais adequados, falta de professores, professores que não conseguem dar aula nem manter a ordem, autoritarismo, 

desrespeito e falta de investimento público” (Marques e Castanho, 2011, p. 31). 

Os autores ressaltam, ainda, que os alunos observam que os professores não aguentam as condições de trabalho e nem 

todos ensinam de maneira que desperte o interesse deles. Assim, embora depositem esperança de um futuro melhor na 
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escola, não conseguem aprender, e acabam por desenvolver atitudes negativas em relação à escola e aos professores, 

colaborando para a aula não acontecer e resultando muitas vezes em fracasso escolar (Marques e Castanho, 2011). Essa 

situação pode ser compreendida como um descompasso entre as atribuições dos alunos e seus interesses pelos estudos 

mediante a percepção dos professores. Por outro lado, de acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009), a maioria dos 

professores aponta a falta de motivação dos estudantes para aprender como o principal fator do fracasso escolar: 

Para muitos professores dos anos finais dos ensinos fundamental e médio, este é o principal problema que 

enfrentam. Os alunos não estão interessados na ciência, não querem se esforçar e nem estudar e, por conseguinte, 

dado que aprender ciência é um trabalho intelectual complexo e exigente, fracassam (Pozo e Gómez Crespo, 2009, 

p. 40). 

De certa forma, a falta de motivação é um dos problemas mais graves do aprendizado em todas as áreas do 

conhecimento, pois sem “motivação não há aprendizagem escolar” (Pozo e Gómez Crespo, 2009, p. 40). Faz-se 

necessário, porém, considerar que a falta de interesse do estudante pelo conhecimento, pelo esforço intelectual ou pela 

educação em geral, segundo muitos professores os alunos dão pouco valor, não pode ter responsabilidade atribuída 

apenas ao estudante. Assim, cumpre destacar que a falta de motivação é mais uma variável a ser considerada diante da 

complexidade que envolve o processo educativo (Tapia e Fita, 1999; Pozo e Gómez Crespo, 2009). 

Nessa perspectiva, Tapia e Fita (1999) destacam que alguns fatores condicionantes do trabalho do professor – 

muitos alunos por sala; falta de materiais didáticos adequados; influência negativa da família; gravidez na 

adolescência, entre outros – delineiam uma visão pessimista da possibilidade de motivar os alunos. Diante de tal fato, 

os autores enfatizam a necessidade de nós, professores, nos questionarmos acerca do que pode ser feito para que os 

estudantes se interessem pelo que pretendemos ensinar, de modo que empreguem esforço e dedicação necessários para 

aprender. 

Tapia e Fita (1999, p. 14) destacam que, para motivar os alunos, “[...] precisamos saber de que modo nossos 

padrões de atuação podem contribuir para criar ambientes capazes de conseguir que os alunos se interessem e se 

esforcem por aprender e, em particular, que formas de atuação podem ajudar concretamente a um aluno”. 

Além disso, é necessário considerar as características dos alunos, pois a motivação ou falta dela surge na 

dinâmica da interação de determinadas características do aluno com o contexto da aula. 

Esses dois importantes aspectos, ressaltados pelos autores – as características dos alunos e o contexto das aulas –

, são condicionantes que necessitam ser considerados como determinantes na prática educativa do professor, pois 

influenciam diretamente na motivação para aprender. Além disso, também existem condicionantes de contexto – início 

da aula; organização das atividades; interação professor/aluno; e avaliação da aprendizagem – que afetam os 

condicionantes pessoais da motivação para aprender, ou seja, influem nas metas, expectativas, capacidades e 

habilidades dos estudantes. Nesse quadro de análise dos autores, estão incluídos no condicionante “início da aula” a 

curiosidade, interesse e importância dos conteúdos (Tapia e Fita, 1999). De acordo com Tapia e Fita: “A curiosidade é 

a atitude, manifesta na conduta exploratória, ativada pelas características da informação tais como sua novidade, 

complexidade, caráter inesperado, ambiguidade e variabilidade, as quais o professor pode utilizar para atrair a atenção 

dos alunos” (1999, p. 38). 

Enquanto que: 

[...] o termo interesse se faz referência ao fato de manter a atenção centrada em algo – neste caso, o 

desenvolvimento de uma explicação ou de uma tarefa, na medida em que a informação que se recebe pode 

relacionar-se com o que já se sabe. Trata-se, pois, de um processo diferente da curiosidade, [...] (Tapia e Fita, 1999, 

p. 40). 

Ainda a esse respeito, é importante enfatizar a necessidade de destacar para o aluno a importância dos conteúdos 

que serão aprendidos ou das atividades que irão realizar, pois estes podem afetar positiva ou negativamente o processo 

de aprendizagem. Nesse sentido, Tapia e Fita (1999, p. 41) mencionam que “todo aluno enfrenta a atividade escolar 

com a seguinte pergunta – explícita ou implícita: “Para que necessito saber isso?”, buscando assim o significado – 

instrumental ou de meta – da tarefa”. 
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Portanto, segundo Zabala (1998), as atividades didáticas devem proporcionar uma concepção e um interesse preliminar 

pela tarefa. Dessa forma, o professor poderá ajudar os alunos a encontrar sentido no que estão fazendo, para que 

conheçam o que têm que fazer, sintam que podem fazê-lo e que é interessante fazer o que lhes foi proposto. Assim, 

cumpre destacar que, na formação inicial de professores, as competências e habilidades relacionadas ao saber preparar 

atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva necessitam ser consideradas, uma vez que uma das atribuições 

do professor é zelar pela aprendizagem do estudante (Brasil, 1996). 

 

 

B. CONTRIBUIÇÕES DOS CONHECIMENTOS QUÍMICOS NA FORMAÇÃO DOS SUJEITOS NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

No que tange à contribuição dos conhecimentos químicos no desenvolvimento das capacidades dos estudantes, alguns 

autores (Driver e cols., 1999; Santos e Schnetzler, 2003; Pozo e Gómez Crespo, 2009) relacionam a importância de 

aprender Química, objetivando a melhor compreensão e interação do indivíduo com o mundo. De modo geral, os 

objetivos da aprendizagem em Ciências configuram como: aprender conceitos e construir modelos; desenvolver 

habilidades cognitivas e de raciocínio científico; desenvolver habilidades experimentais e de resolução de problemas; 

desenvolver atitudes e valores; e construir uma imagem da ciência (Pozo e Gómez Crespo, 2009). Diante dessa 

compreensão, Driver e cols. destacam que 

[...] aprender ciências não é uma questão de simplesmente ampliar os conhecimentos dos jovens sobre os 

fenômenos – [...] – nem desenvolver e organizar o raciocínio do senso comum dos jovens. Aprender ciências 

requer mais do que desafiar as ideias anteriores dos alunos mediante eventos discrepantes. Aprender ciências 

envolve a introdução das crianças e adolescentes a uma forma diferente de pensar sobre o mundo natural e de 

explicá-lo; é tornar-se socializado, em menor ou maior grau, nas práticas da comunidade científica, com seus 

objetivos específicos, suas maneiras de ver o mundo e suas formas de dar assertivas do conhecimento. (1999, p. 

36). 

Todavia, conforme mencionado anteriormente, na aprendizagem dos conteúdos científicos é apontado pelos 

professores de Ciências/Química, que vivenciam o cotidiano nas salas de aula, a falta de interesse em aprender e a 

desvalorização dos conteúdos científicos por parte dos alunos (Pozo e Gómez Crespo, 2009).  

Nesse sentido, na literatura educacional pertinente ao ensino de Ciências/Química, é possível verificar as 

dificuldades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos científicos (Carraher e cols., 1985; 

Beltran e Ciscato, 1991; Cachapuz e cols., 2004; Pozo e Gómez Crespo, 2009). Dentre elas destacam-se: o caráter 

acadêmico e experimental que marcam os currículos; ênfase exagerada dada à memorização de fatos, símbolos, nomes, 

fórmulas, reações, equações, teorias e modelos que ficam parecendo não ter quaisquer relações entre si; ausência de 

atividades experimentais bem planejadas; dogmatização do conhecimento científico; utilização cega de livros-texto; 

dificuldades dos alunos na compreensão de conceitos, entre outras.  

Pozo e Gómez Crespo (2009) salientam que as dificuldades de aprendizagem de conteúdos científicos pelos 

estudantes manifestam-se nos três conjuntos de conteúdos: conceituais – fatos, leis, princípios; procedimental – 

habilidades; atitudinal – valores morais e éticos. 

Dessa forma, para atingir os objetivos atribuídos ao Ensino de Ciências/Química é preciso superar a forma de 

apresentação dos conteúdos. Para Cachapuz e cols. (2004), é necessária a mudança na forma de ensinar a Química nas 

escolas, para que esta atinja sua real importância no currículo escolar e possa contribuir para a leitura de mundo. 

Finalmente, os aportes teóricos expostos visam conduzir a uma análise que busca a compreensão acerca das 

representações do estudante do Ensino Médio, relacionadas à escola e ao conhecimento químico. 
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II. A PESQUISA 

 

Participaram neste estudo estudantes da 3.ª série do Ensino Médio (EM) de 26 escolas públicas localizadas em oito 

municípios de cinco Estados da Região Norte do país: Rio Branco (AC); Manaus, Parintins e Tefé (AM); Belém e 

Marabá (PA); Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR). Esses dados estão relacionados à pesquisa desenvolvida acerca da 

formação inicial de professores de Química na Região Norte do país. Para tanto, utilizou-se a abordagem qualitativa, 

adotando-se como fonte de coleta de dados questionário e entrevista semiestruturada (Tabela I). 

Para a escolha das escolas buscou-se aquelas que fossem representativas da diversidade dos contextos sociais 

locais. A coleta de dados foi realizada in loco, considerando na realização da entrevista semiestruturada as orientações 

de Fraser e Gondim (2004). Assim, optou-se por entrevistar três alunos de cada escola, nos turnos em que houvesse a 

referida série de ensino, resultando num total de 81 estudantes entrevistados. Em relação ao questionário, a aplicação 

abrangeu todos os estudantes do referido nível de ensino das escolas participantes, o que resultou em 5.067 

respondentes. 

 

TABELA I. Instrumentos de coleta de dados aplicados aos estudantes da 3ª série do ensino médio na Região Norte do 

Brasil. 

 

Questões do questionário aplicado aos estudantes 

1. Em sua opinião, para o nosso futuro, a escola é: 

(    ) nem um pouco importante    (    ) pouco importante    (      ) importante     

(    ) muito importante 

2. Quantas horas dedicam aos estudos semanalmente fora da escola? 

(    ) menos de 1 hora      (    ) ± 2 horas    (    ) ± 3 horas    (     ) ±5 horas   

(    ) mais de 5 horas 

3. O que você aprende em Química é? 

(   ) pouco interessante (  ) interessante (  ) muito interessante 

Roteiro da Entrevista Semiestruturada 

1. Comente sobre o que representa a escola. 

2. Quanto tempo você dedica em sua casa estudando Química? 

3. Você gosta de Química? 

 

 

Segundo Minayo (2000), a pesquisa é denominada qualitativa quando o estudo deriva da compreensão que as pessoas 

constroem a partir do contato com a realidade, nas diferentes interações humanas e sociais, sendo necessário buscar 

fundamentos para analisar e interpretar o fato que revele seu significado atribuído por aqueles que dele compartilham. 

Nesse sentido, na análise dos dados, optou-se pela metodologia proposta por Bardin (2009) – Análise do 

Conteúdo –, entendendo que esta se constitui por um conjunto de orientações que, por meio de descrições objetivas e 

sistemáticas do conteúdo das mensagens indicadores, permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção das mensagens. 

 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados foram coletados nos anos de 2008 e 2009 em municípios que sediam cursos de Licenciatura em Química 

ofertados por IES públicas, coincidindo com o período de coleta de outros dados de um projeto de doutorado, que tinha 
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por objetivo estudar a formação de professores de Química na Região Norte sob a ótica das diferentes concepções das 

IES públicas e de professores e estudantes do Ensino Médio. 

Dos cinco Estados da Região Norte que participaram na pesquisa, o Estado do Amazonas foi o que apresentou o maior 

percentual de pesquisados, 31% do total de 5.067 respondentes, apresentaram percentuais variando de 23 a 12% de 

estudantes que responderam o questionário. 

Em relação à distribuição dos pesquisados por turno escolar, nos cinco Estados o maior número de 

participantes concentrou-se no período diurno. É importante, porém, assinalar que, em face da abrangência da pesquisa, 

em termos da amostragem da população participante, as seguintes situações foram constatadas: escolas que tinham 

Ensino Médio regular somente no período diurno; outras somente no período noturno; e aquelas com o referido nível 

de ensino nos três turnos de funcionamento. Apenas no Estado de Roraima as três escolas convidadas a participar da 

pesquisa não tinham turmas de Ensino Médio regular no período noturno e, assim, 100% dos estudantes que 

participaram são do turno diurno. 

 

 

A. ENTENDIMENTOS SOBRE O VALOR DA ESCOLA E DO CONHECIMENTO ESCOLAR 

 

Percepção do estudante sobre a escola 

 

A partir dos resultados obtidos relativos à “questão 1” do questionário (Tabela I) –Em sua opinião, para o nosso futuro, 

a escola é – foi possível depreender que os alunos percebem a escola como um espaço social importante nas suas vidas, 

pois dos 5.067 respondentes do questionário, apenas nove (0,18%) deixaram a questão em branco e a maior quantidade 

de repostas, 4.448 (88,31%), concentra-se no item “muito importante” (Figura 1). 

A segunda alternativa mais apontada foi “importante”, correspondendo a 543 escolhas (10,78%). Para as alternativas 

“nem um pouco importante” e “pouco importante”, pode-se observar baixo índice de respostas na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Importância atribuída à escola pelos estudantes da 3.ª série do ensino médio. 

 

 

Os resultados evidenciam que o estudante na Região Norte acredita que a escola é uma instituição de grande relevância 

para sua vida e que de alguma maneira pode contribuir para que tenha um futuro melhor. Nos cinco Estados da Região 

Norte que participaram deste estudo, essa compreensão do papel da escola é muito semelhante. Em relação ao turno de 

estudo, também não foi possível observar diferenças acerca da opinião do estudante sobre a importância atribuída à 

escola. 

No entanto, é importante enfatizar que essa questão do questionário é fechada. Isso limita o conhecimento 

sobre as representações sociais dos sujeitos, conforme o entendimento destacado por Maurício (2004) e Souza (2005) 
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sobre as representações sociais. Nesse sentido, a entrevista semiestruturada (Tabela I) ajudou a elucidar quais 

atribuições de valores são representadas pelos sujeitos da pesquisa. Assim, corroborando com o resultado obtido a 

partir do questionário, dos 81 estudantes entrevistados, ao manifestarem suas opiniões sobre “o que representa a 

escola”, 98,77% (80 estudantes) afirmaram que a escola é uma instituição necessária para a sociedade. A afirmação é 

feita ora colocando-a como total responsável pela manutenção e desenvolvimento da sociedade, ora compartilhando 

essa responsabilidade com outras instâncias sociais, como a família. Isso pode ser observado nos seguintes trechos das 

entrevistas: 

A escola é o alicerce de tudo. Para a nossa formação como pessoa, como cidadão, pra gente saber os nossos 

direitos e deveres [...] (Escola 9, Aluno 3). 

A escola, principalmente, tem um papel fundamental na vida de qualquer pessoa, eu acredito assim. Porque a 

família é base de sustento, [...] são responsáveis pelas construções dos pilares, vamos dizer assim. Porque se 

você tem uma base sólida, essa base sólida vai lhe elevar cada vez mais, então a escola surge com o papel de 

um colaborador junto com a família [...] (Escola 1, Aluno 3). 

Sumarizando, as atribuições de valores são construções sociais dos sujeitos. Dessa maneira, embora os relatos 

dos estudantes sejam simples, foi possível observar que suas expectativas residem numa representação social de escola 

como espaço que visa promover a formação integral do indivíduo e ajudar os estudantes a desenvolver suas 

capacidades para que possam superar os problemas que surgirão em diferentes campos (pessoal, social e profissional). 

Esses resultados encontrados mostram-se similares aos resultados apresentados na literatura, em que os alunos do 

Ensino Fundamental entendem que a escola é espaço de aprender, fazer novos amigos (sociabilizar-se), adquirir 

conhecimentos para ter um emprego (Bruns, 1985; 2011; Marques e Castanho, 2011). Com base nesse entendimento, 

pode-se recorrer ao que defende Zabala (1998), que educar é muito mais que formar cidadãos, pois os indivíduos não 

estão parcelados em compartimentos estanques, em capacidades isoladas, assim educar pressupõe uma formação 

integral do indivíduo em diferentes campos de sua vida. 

Por fim, também foi possível encontrar nos relatos um estudante (1,23%), que se mostrou insatisfeito com a 

sua vivência escolar. Este afirmou que a escola não tem importância, apontando como motivo o seu descontentamento 

com situações que ocorrem em seu ambiente escolar, como ir para a escola e não ter aula, ou, ainda, explicações do 

professor que não consegue compreender. Embora, dentre as 81 entrevistas, a situação acima tenha se configurado em 

apenas um relato de estudante do período noturno, situações como essa são características da falta de motivação para a 

aprendizagem escolar (Tapia e Fita, 1999), e contribuem para elevar as taxas de baixa frequência em um primeiro 

momento e, posteriormente, de evasão escolar e abandono, principalmente no período noturno. 

 

Hábitos de estudo 

 

Conforme observado no final da sessão anterior, um estudante destacou sua falta de interesse pelos estudos. Segundo 

Pozo e Gómez Crespo (2009), esse é um problema apontado pela maioria dos professores como o principal fator do 

fracasso escolar. Dessa forma, na tentativa de propiciar uma compreensão sobre o problema em questão buscamos 

conhecer, por meio da “questão 2” do questionário (Tabela I) – “quantas horas dedicam aos estudos semanalmente fora 

da escola”. Foram obtidas 99,07% de respostas, pois 47 alunos deixaram a questão em branco e/ou assinalaram mais de 

uma alternativa, o que invalida a resposta.  

O resultado mostrou que os estudantes dedicam poucas horas aos estudos, uma vez que as respostas mais 

recorrentes foram correspondentes às alternativas “menos de 1 hora”, “mais ou menos 2 horas” e “mais ou menos 3 

horas”, cujos índices foram 24,10%, 30,30% e 21,86%, respectivamente (Figura 2). Em relação aos índices das 

alternativas “mais ou menos 5 horas” e “mais de 5 horas”, que figuram como os maiores tempos de dedicação aos 

estudos por semana, somente 10,72% e 12,09% dos participantes assinalaram as referidas alternativas, 

respectivamente. 
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Como pode ser observado pelo resultado do questionário aplicado, os alunos do 3º ano do Ensino Médio na 

Região Norte dedicam poucas horas por semana aos estudos. Para contribuir para o entendimento dessa questão, 

perguntou-se aos participantes na entrevista sobre “o tempo que ele(a) dedicava em sua casa estudando Química” 

(Tabela I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Horas semanais que os estudantes dedicam aos estudos. 

 

 

Mesmo que a pergunta seja, especificamente, relacionada aos conteúdos químicos, esperava-se que a fala do estudante 

nos permitisse inferir sobre os motivos dessa situação. As respostas foram agrupadas nas seguintes categorias: sem 

resposta; quando tem avaliação; entre 1 e 3h; mais ou menos 5h e mais de 5h. 

Dos 81 entrevistados, um estudante não respondeu à questão, enquanto que 6,17% responderam não estudar 

Química e que apenas assistem às aulas. Nesse sentido, o Aluno 3 (Escola 6, p. 2) relatou que: 

Nenhum tempo. Trabalho o dia inteiro, chega na hora de vir pra escola, aí venho direto pra escola. 

Outros 14,81% afirmaram estudar esporadicamente, associando o tempo destinado ao estudo com atividades 

avaliativas, como ilustra o trecho abaixo: 

Química? Química, quando o professor(a) passa um trabalho de aula ou então quando eu vou fazer uma 

prova. Ou então quando eu não entendo o assunto. Eu bastante assim... Eu fico bastante mesmo ali, pra 

poder entender, então quer dizer, eu fico mais ou menos umas cinco horas estudando pra que eu fique 

sabendo mesmo. Conhecendo o assunto (Escola 4, Aluno 1, p. 2). 

A maioria dos participantes afirmou estudar aproximadamente 1, 2 e 3h; por esse resultado ser parecido com as 

alternativas do questionário, resolveu-se agrupar numa categoria, que corresponde a 53,09% das respostas dos 

participantes. Conforme relata o Aluno 2 (Escola 8, p. 2), 

É uma carga horária assim, mais ou menos de umas três horas pra ler o assunto, responder aos exercícios, 

essas coisas todas. 

Foi possível observar também entre os sujeitos da pesquisa aqueles que afirmaram estudar Química 

aproximadamente 5h e até mais de 5 horas por semana, 24,69%. Como sugere a afirmação do Aluno 3: Assim de umas 

duas a três horas, eu estudo. Principalmente agora, nesse período de fase de vestibular (Escola 9, Aluno 3, p. 2). 

Questionou-se ainda o aluno se o tempo mencionado era por semana, e o Aluno 3 fez a seguinte afirmação: Não, 

por dia. 

As respostas destacadas pelos estudantes, que responderam dedicar algum tempo ao estudo dos conteúdos 

químicos, estão diretamente relacionadas às tarefas escolares ou metas a serem atingidas na aprendizagem dos 
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conteúdos, como, por exemplo, resolver exercício (tarefa) e estudar para o vestibular (meta). Esse questionamento feito 

ao estudante sobre as horas dedicadas aos estudos de modo geral, ou especificamente, ao estudo dos conteúdos 

químicos, proporciona uma compreensão sobre o envolvimento do estudante em tarefas escolares, sendo este 

relacionado diretamente à motivação para aprender (Tapia & Fita, 1999). Portanto, para que o aluno se interesse e se 

esforce para aprender, é necessário que ele opte por realizar uma atividade de aprendizagem ao invés de qualquer outra 

concorrente, ou seja, necessita estar motivado. 

Em suma, pode-se inferir dos relatos dos estudantes que uma parcela dos entrevistados possa ter desenvolvido 

durante suas aulas de Química algum interesse pela disciplina. Além disso, no momento da pesquisa, alguns alunos 

dessa etapa final da Educação Básica estavam dedicando-se aos estudos para o exame de vestibular. Diante desse 

entendimento, Tapia e Fita (1999) defendem a necessidade de nós, professores, conhecermos as metas, que influenciam 

os estudantes a realizarem as tarefas escolares, para que essas possam ser potencializadas e aproveitadas de forma 

positiva na motivação para a aprendizagem. 

 

 

B. PERCEPÇÃO E INTERESSE DO ESTUDANTE EM RELAÇÃO AOS CONHECIMENTOS QUÍMICOS 

 

No intuito de verificar qual a percepção dos alunos acerca dos conhecimentos químicos, perguntou-se: “O que você 

aprende em Química é?” (Tabela I). Como pode ser observada no gráfico (Figura 3), a distribuição das respostas 

mostrou-se semelhante nos cinco Estados participantes do estudo, concentrando-se nos itens “interessante” e “muito 

interessante”. Apenas 19 estudantes deixaram de responder à questão. 

Observando a Figura 3, foi possível depreender que a maioria dos respondentes considera que os conteúdos 

estudados em Química são no mínimo interessantes, uma vez que a soma dos percentuais dos itens mais frequentes 

corresponde a 90,62% (interessante/muito interessante), contra 9,00% da alternativa “pouco interessante”. 

Esse resultado se contrapõe a dados encontrados na literatura da área de Ensino de Ciências, que apontam que 

os estudantes não se interessam em aprender conteúdos científicos (Beltran e Ciscato, 1991; Pozo e Gómez Crespo, 

2009). Por outro lado, os resultados apresentados na sessão anterior demonstram poucas horas dedicadas aos estudos, o 

que pode implicar na falta de interesse e motivação para estudar. 

Assim, para elucidar a questão sobre a percepção que os estudantes têm sobre os conteúdos químicos e contribuir 

na compreensão sobre esses resultados aparentemente incoerentes, perguntamos ainda se “eles gostam de Química”. 

Constatou-se que aproximadamente 82,7% dos 81 entrevistados afirmaram “gostar dos conteúdos químicos” e/ou os 

consideram “interessantes” (Figura 4). Apenas dois entrevistados (aproximadamente 2,4%) posicionaram-se de forma 

contrária a tal afirmação e os demais não afirmaram seus posicionamentos, já que apenas mencionaram alguns fatores 

condicionantes dos seus interesses pelos conhecimentos dessa ciência. 

Os estudantes destacaram os seguintes fatores como condicionantes dos seus interesses pelo conhecimento 

químico: atividades desenvolvidas nas aulas; compromisso do professor com o ensino; assuntos relacionados ao 

cotidiano e compreensão que o conhecimento químico pode proporcionar acerca do meio que nos cerca. Alguns desses 

relatos podem ser verificados nos seguintes trechos: 

Sim. Gosto, eu gosto de Química. Eu gosto, no caso, de saber o porquê das coisas, por exemplo, uma 

composição, ou então por que que isso acontece, vamos supor, por que que os alimentos se decompõem 

depois de um certo tempo, por que isso, por que aquilo, eu gosto de saber o porquê das coisas, 

entendeu? (Escola 22, Aluno 1). 

Sim, eu gosto. É bastante interessante, porque ensina assim, como eu já falei, experimentos do nosso 

cotidiano. É muito legal! (Escola 3, Aluno 1). 
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FIGURA 3. Percepção dos estudantes em relação aos conteúdos estudados em Química. 

 

No caso dos estudantes que afirmaram não gostar de Química, eles atribuíram seus posicionamentos à falta de 

algum dos fatores condicionantes já mencionados, conforme o seguinte relato: 

Não [gosto]. Não consigo aplicar Química pro meu dia a dia, talvez seja a forma que eu estudo. [...] Eu 

não tenho essa dificuldade [em aprender Química], eu não vejo aplicação. Eu não vejo utilidade na 

minha vida, então eu acho péssimo eu ter que estudar, meio que desmotivante (Escola 18, Aluno 1). 

Embora os relatos dos estudantes não tenham todo o conjunto de entendimentos como encontrado na literatura, 

foi possível constatar que as compreensões expressas vão ao encontro do que vários autores apontam como importante. 

Tanto as respostas positivas como respostas negativas dos alunos acerca de gostarem dos conteúdos químicos nos 

permitem construir um olhar riquíssimo sobre o ensino dessa disciplina. Tapia e Fita (1999) destacam que 

condicionantes de contexto, como início da aula – curiosidade, interesse e importância dos conteúdos –, organização 

das atividades, entre outros, podem influenciar positiva ou negativamente na motivação para aprender. Tais 

condicionantes foram possíveis de serem observados na fala dos alunos como fatores determinantes de gostarem ou 

não de Química. Ainda a esse respeito, os autores defendem a necessidade de destacar para o aluno a importância dos 

conteúdos que serão aprendidos ou das atividades que irão realizar. 

Além dos mencionados acima, os estudantes destacaram outros fatores condicionantes da motivação para 

aprendizagem, como boa explicação, boa interação professor/aluno e relacionar a Química com o cotidiano, entre 

outros; esses fatores também podem ajudar a desenvolver o interesse pela Química. Esses aspectos são defendidos por 

Zabala (1998), Tapia e Fita (1999), Hargreaves (2004) e Pozo e Gómez Crespo (2009), visando à aprendizagem 

significativa. Outro aspecto importante destacado pelos estudantes é o compromisso ético e moral que o professor deve 

expressar em relação a sua profissão. Nesse sentido, foi possível observar na fala do aluno que existem características 

importantes para um bom professor e que esse é responsável por zelar pela aprendizagem dos seus alunos (BRASIL, 

1996). 

É importante destacar para o aluno a importância da aprendizagem dos conteúdos de Química. Relacionar esses 

conteúdos com o cotidiano do aluno para que esse conhecimento possa ganhar significado na sua vida, e assim 

conduzir a uma aprendizagem efetiva. Como um sujeito da pesquisa destacou, ele não consegue perceber a utilidade 

dos conteúdos de Química na vida dele. Assim, é preciso que nós, professores, utilizemos formas de ensinar, atividades 

didáticas, que ajudem os alunos a desenvolver suas capacidades e que desperte no aluno o interesse em aprender, 

visando superar os problemas de aprendizagens, Zabala (1998), Driver e cols., (1999), Hargreaves (2004), Santos e 

Schnetzler (2003) e Cachapuz e cols. (2004). 
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FIGURA 4. Interesse do estudante pelo conhecimento químico. 

 

 

IV. CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados contribuem para o entendimento de que o estudante, embora com compreensões simples 

acerca de temas complexos, percebe a importância da escola na qualidade de instituição formadora em prepará-lo para 

enfrentar os desafios que podem configurar-se ao longo de sua vida. Nesse caso, sua percepção aponta para uma 

compreensão que vai além de prepará-lo somente em relação às suas capacidades cognitivas, mas de proporcionar uma 

formação que contemple os campos pessoal, social e profissional. Por outro lado, alguns estudantes também entendem 

que essa responsabilidade não é somente da escola. 

Esta pesquisa possibilita sustentar a hipótese de que o ensino de Química necessita utilizar atividades didáticas, 

que favoreçam o aluno ser mais ativo e possa ser motivado para aprender, pois, conforme salientado por Pozo e Gómez 

Crespo (2009), alguns dos maiores problemas de aprendizagem é a falta de motivação e de interesse do estudante em 

aprender, conforme relatado por professores. A esse respeito, pode-se destacar que os aspectos positivos relativos à 

percepção dos estudantes diante da educação/escola foram significativos neste trabalho, pois eles destacam que a 

escola é determinante para o seu futuro (99,09%). Em relação aos aspectos negativos, estes também foram observados 

nas representações dos estudantes tanto no baixo envolvimento nas tarefas – relacionado ao baixo número de horas 

dedicado ao estudo – como quando alguns estudantes mencionam não gostar e/ou não acharem interessantes os 

conteúdos químicos (marques e Castanho, 2011). Logo, dar “voz” ao estudante e proporcionar atividades em que 

possam desenvolver outras capacidades, trabalhando tais atividades para além do foco nos conteúdos, é imprescindível 

para que o aprendiz possa ser sujeito ativo na própria aprendizagem. 

Nessa perspectiva, autores como Santos e Schnetzler (2003), entre outros, defendem a necessidade de mudanças 

no ensino de Química, para buscar a superação de problemas como a falta de interesse em aprender a Química. Como 

pode ser observado nos resultados, os estudantes demonstraram compreender que o conhecimento químico os ajuda a 

fazer a “leitura de mundo”. Por outro lado, também demonstraram gostar de Química, adjetivando o que se aprende 

como interessante. No entanto, cabe ressaltar o que eles relacionaram sobre fatores condicionantes para essas 

compreensões: atividades desenvolvidas nas aulas; compromisso do professor com o ensino; assuntos relacionados ao 

cotidiano, entre outras. Essas compreensões, que os estudantes apresentam, vão além somente de mudanças nas 

atividades didáticas e o explicar bem a matéria, pois eles apontam o compromisso do professor com a sua profissão 

como um fator importante que influência diretamente na aprendizagem. 

O presente trabalho aponta para a necessidade de se desenvolver estudos mais específicos, que tenham por 

finalidade conhecer as metas, expectativas e interesses dos estudantes para ajudá-los a aprender Química, e, ainda, 

investigar sobre como e quais tipos de atividades didáticas afetam a aprendizagem e ajudam a desenvolver atitudes 
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positivas em relação aos conteúdos escolares (conceituais, procedimentais e atitudinais), à escola e aos professores. Os 

resultados de pesquisas como esta podem contribuir para a melhoria do ensino de Química, especialmente quando 

realizadas em parceria entre universidade e escola, envolvendo professores universitários que trabalham com a 

formação de professores, licenciandos e professores de Química das escolas. Além disso, políticas públicas de apoio ao 

trabalho docente podem ajudar em muito na superação das dificuldades que professores encontram para trabalhar 

questões relacionadas à motivação para a aprendizagem, questões essas estreitamente relacionadas com as mudanças 

que se pretende efetivar no que ocorre em sala de aula. 
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The present proposal intends to discuss the potentialities and contributions that a didactic 

sequence, built with a group of teaches and based in the theoretical axis of Science 

Communication and in the Socioscientific Issues, had to the problematizing formation of 

senior students form a São Paulo state public school. Considering formation as a way of 

interaction among subjects and the world, enabled by questioning the reality and facing the 

problems of the society and the direct intervention in world, the Science Communication 

problematization in the regular teaching allows us to propitiate discussions which 

represents a possibility of a relation with its general content, of the focused Scientific 

knowledge and others resorts of the lived world (economy, politics, critics to the society, 

Science and Technology) with the student reality. In this perspective, we propose that the 

publications about Science by Science Communication texts be used in didactic sequences 

in a formative and problematizing scope, since the nature of these materials does not 

foresee its potentialities in the regular teaching, because the construction scenario speech 

of the Science Communication is compound by ideological tensions, selling marketing 

aspects and dominant reproduction values. Because of this fact, potentiate the usage of the 

Science Communication in a problematizing context in the classroom transforms itself in a 

rich experience for the development of the formation here recommended. In our case, such 

situation enabled the treatment of knowledge related to the concept of atomic models 

which were developed from the discussion about pesticides. By the problematization of the 

Science Communication texts, we directed to an organization of the classroom practices, 

which privileged the engagement in the controversy themes, the controversy establishment, 

the reality problematization, the development of a critical approach in relation to Science 

and its relations with the society and other relations with the world. At the end, we could 

emphasize the potentialities of the interdisciplinary planning in relation to the presented 

proposal, once the possibility of a more complex and complete formation needed the 

exhaustion of the theme. 

 

A proposta apresentada busca discutir as potencialidades e contribuições que uma 

sequência didática, construída por um grupo de professores e baseada nos eixos teóricos de 

Divulgação Científica e de Questões Sociocientíficas, teve para uma formação 

problematizadora de alunos do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola da rede 

pública do Estado de São Paulo. Considerando formação como meio da interação entre 

sujeitos e com o mundo, viabilizada pelo questionamento da realidade e enfrentamento dos 

problemas da prática social e intervenção direta no mundo, a problematização da 

Divulgação Científica no ensino formal permite proporcionar discussões que representam a 

possibilidade de relação de seu conteúdo geral, do conhecimento científico tematizado e de 

esferas do mundo vivido (economia, política, crítica à sociedade, Ciência e Tecnologia) 

com a realidade do aluno. Nessa perspectiva, propomos que as publicações sobre Ciência 
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por meio de textos de Divulgação Científica sejam utilizadas em sequências didáticas em 

um âmbito formativo e problematizador, visto que a natureza deste tipo material não prevê 

suas potencialidades no ensino formal, pois o cenário da construção do discurso da 

divulgação é composto por tensões ideológicas, aspectos mercadológicos de venda e a 

reprodução de valores dominantes. Justamente por este fato, potencializar a utilização da 

divulgação num contexto de problematização na sala de aula se transforma numa rica 

experiência para o desenvolvimento da formação aqui preconizada. Em nosso caso, tal 

situação viabilizou o tratamento de conhecimentos relacionados ao conceito de modelos 

atômicos que foram desenvolvidos a partir da discussão da temática sobre agrotóxicos. Por 

meio da problematização de textos de divulgação direcionamo-nos para uma estruturação 

de práticas de sala de aula que privilegiaram a polemização de temas, a instauração de 

controvérsias, a problematização da realidade, o desenvolvimento de um posicionamento 

crítico frente à Ciência e suas relações com a sociedade e demais relações com o mundo. 

Ao final, pudemos enfatizar as potencialidades do planejamento interdisciplinar frente a 

proposta apresentada, uma vez que a possibilidade de uma formação mais complexa e 

completa necessitou o esgotamento de discussão sobre o tema. 

 

 
I. INTRODUÇÃO 

 

A área de Ensino de Ciências possui hoje uma estrutura consistente que foi construída e desenvolvida durante algumas 

décadas, apresentando certa peculiaridade e especificidade. Para Nardi e Almeida (2007), particularmente no Brasil, ela 

possui características marcantes tanto de inter ou multidisciplinaridade como de pesquisa em desenvolvimento, o que 

justificaria sua classificação da área como Ciências Humanas Aplicadas. Dessa forma, muitas das pesquisas desta área 

buscam relações com outras disciplinas tais como, política, economia, saúde e jornalismo. Este é o caso da linha de 

pesquisa de Divulgação Científica (DC), que está em constante expansão e se apresenta na área com destaque. 

Nesse contexto, este trabalho busca analisar de que modo os aspectos e questionamentos a respeito da Ciência e 

suas relações com tecnologia, sociedade e ambiente são relevados quando se propõe práticas de Ensino de Física que 

explorem tal relação. Desta forma, identificamos que recursos midiáticos de divulgação da Ciência como revistas, 

jornais, televisão, internet e outros, muitas vezes são as únicas vias de acesso ao conhecimento científico uma vez que a 

população não tem acesso ao ensino formal por toda sua vida. 

Diante disso, analisar as possíveis implicações entre a Divulgação Científica e práticas em sala de aula se faz 

necessário, uma vez que o impacto dessa comunicação do conhecimento científico é notório quando nos referimos às 

práticas sociais de seus leitores. Dessa forma queremos pensar em um ensino de Física como apropriação do conteúdo 

científico, porém de uma forma não desvinculada das outras esferas da sociedade que implicam formação dos 

estudantes para uma construção crítica da leitura do mundo, congregando a esfera científica com outras dimensões da 

vida humana, e evidenciando as relações que configuram a indissociabilidade entre elas. Sendo assim, a proposta 

metodológica de inserção de textos de divulgação no ensino formal gera necessidade de se refletir sobre quais são 

potenciais abordagens para tal pretensão, e, nesse sentido, atribuímo-nos a tarefa de desenvolver e realizar sequências 

didáticas baseadas na construção de uma questão sociocientífica. 

Diante desse panoramadedicamo-nos a compreender a seguinte questão: Quais foram as contribuições de uma 

sequência didática baseada em questões sociocientíficas visando ao ensino do conceito de modelos atômicos para o 

desenvolvimento de uma formação probletizadora de alunos do ensino Médio? Dessa forma, buscaremos evidenciar as 

tensões da Divulgação Científica e sua inserção no ensino formal, assim como sua relação com as questões 

sociocientíficas quando estruturadas em uma sequência didática. 

 

 

II. O SIGNIFICADO DO TERMO DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E O JORNALISMO CIENTÍFICO 
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Ao discutirmos a respeito da Divulgação Científica deparamo-nos com a necessidade de explicitar as limitações que 

imprimimos ao termo, posto que há grande discussão e conflitos, na academia, sobre suas definições, abrangência e 

limites. Em busca de limitações sobre o termo, os resultados nos aproximaram de outras variáveis como o público alvo, 

o discurso, a linguagem, recursos de comunicação, tema em discussão, o meio de comunicação. Diante desse cenário, 

elegemos como pertinente para a discussão a definição apresentada por Bueno (1988). Ao discutirmos a respeito da 

Divulgação Científica deparamo-nos com a necessidade de explicitarmos as limitações que imprimimos ao termo, 

posto que há ande discussão e conflitos, na academia, sobre suas definições, abrangência e limites. Elegemos como 

pertinente para a discussão a definição apresentada por Bueno (1988).  

Para esse autor, a Divulgação Científica apresenta uma linguagem acessível, possibilitando a veiculação das 

informações para o grande público, sendo definida como o “uso de recursos e processos técnicos para a comunicação 

de informação científica e tecnológica para o público em geral” (Bueno, 1988, p.22). Assim, na tentativa de delimitar e 

caracterizar com mais clareza aspectos da natureza da DC, Lionnais (1958, apud Jané, 2003) argumenta que o ato de 

divulgar é uma explicação e difusão de conhecimentos, da cultura e do pensamento científico e técnico a um público 

amplo, porém essas explicações devem ocorrer fora do contexto de educação formal e não devem ter por finalidade 

formar especialistas em temas científicos, mas sim auxiliar na complementação da cultura dos indivíduos. 

Como um objeto histórico-cultural, a DC, então, possui pretensões e finalidades. Sendo assim, ao pensarmos 

sobre a comunicação da Ciência devemos ter critérios de análise sobre como é realizada tal ação. Devido a 

acessibilidade das informações por meio da DC, é possível inferir duas dimensões principais, a linguagem e o público 

alvo. Quanto ao público alvo é notório que há um distanciamento das atividades sociais e corriqueiras com as 

atividades científicas e laboratoriais e por consequência disso o modo de como a informação chega a esse público é de 

extrema preocupação aos divulgadores. Como foco dessa preocupação a linguagem acaba representando uma 

reformulação, recriação ou criação de um discurso que é construído em esfera não científica. 

Nesse sentido, Zamboni (1997), em seus estudos sobre DC, argumenta a favor que esta apresenta um discurso 

novo e reformulado, constituindo a formação de um novo gênero discursivo que desloca a Ciência de seu campo de 

destinação e a difunde para vertentes leigas da sociedade. Ao fazer esta conclusão a autora delimita características para 

a DC que não necessariamente correspondem o modo de como a Ciência é construída e desenvolvida adotando novas 

concepções linguísticas, interferidas por condições de produção diferentes da Ciência discutida além de 

corresponderem a ideologias, pretensões e alcances muitas vezes diversos. 

Sobre tal pluralidade de atividades da DC Albagli (1996) define como dois meios de comunicação básica da 

divulgação, a mídia e os museus de ciências. Neste trabalho, especificamente, discutiremos apenas os aspectos sobre 

mídia, sua grande abrangência e influência na formação do cidadão seja ela no âmbito social, político e científico. 

Nesse sentido, correspondem como parte da mídia, impressa e eletrônica, programas de TV, documentários e 

filmes, internet de forma geral, anúncios publicitários, jornais, revistas, etc. Todos esses meios de comunicação trazem 

consigo a crença e a convicção que seus telespectadores e leitores têm a capacidade de interpretar e compreender os 

fatos e as informações contidas na reportagem ou no texto. Ainda, é necessário ressaltar que grande parte da 

transmissão de informações científicas estão associados ao Jornalismo Científico (JC) como veículo de comunicação 

da DC. 

Assim devemos considerar que tanto Divulgação Científica quanto a sua especificidade, o Jornalismo Científico, 

possuem características próprias. Na iniciativa de caracterizar o JC Bueno é enfático na discussão sobre a participação 

do JC na divulgação: 

O jornalismo científico se constitui em um caso particular de divulgação científica e refere-se a processos, 

estratégias, técnicas e mecanismos para veiculação de fatos que se situam no campo da ciência e da tecnologia. (...) 

O conceito de jornalismo científico deve, obrigatoriamente, incluir o de jornalismo, apropriando-se das 

características enunciadas por Otto Groth: atualidade, universalidade, periodicidade e difusão (1985, p. 11-14). 

 



 Luis Eduardo Birello Arenghi et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12017 (2014)  

  

12017-4 

  

Concluímos deste excerto que, para o autor, o Jornalismo Científico é concebido dentro da DC. Bueno ainda enfatiza 

que as delimitações do JC dependem do processo comunicativo com o público alvo gerando uma vertente de 

divulgação específica. Todavia, para Moreira & Massarani (2001), as condições de produção do texto jornalístico, com 

suas especificidades, variam de acordo com concepções sobre o fazer da Ciência, com interesses ideológicos, 

econômicos e políticos, com a ética da pesquisa científica envolvida, com os meios disponíveis para difundir essa 

pesquisa, com os valores e representações sociais da ciência, com a cultura subjacente. Desta forma, concluímos que, 

para delimitarmos as características do JC, precisamos olhar para o contexto no qual essa prática se constrói. 

 

 

III. A NATUREZA DO JORNALISMO CIENTÍFICO: FUNÇÕES E PAPÉIS 

 

Hernando (1990) apresenta como papéis do JC a alfabetização científica, o que entende como democratização dos 

saberes produzidos pela ciência, a qual proporciona o desenvolvimento cultural e a preparação da sociedade para uma 

maior participação e intervenção política e para a tomada de decisões sobre aspectos relacionados ao desenvolvimento 

da ciência e tecnologia. Consideramos este último aspecto fundamental, na medida em que possibilita o combate à 

perpetuação da desigualdade e desequilíbrio social. Nesse sentido, relevamos o fato de que o autor considera o 

jornalismo científico como uma forma de mediação cultural, na qual o divulgador/jornalista é o mediador e não um 

mero transmissor neutro de informações. Nesse sentido, o autor ainda vai além e argumenta sobre os motivos e a 

validade de divulgar a ciência: 

A partir dos estudos desses aspectos, desdobramentos e pesquisas acerca das funções da DC e do JC foram 

iniciadas. Para Albagli (1996) a atividade de divulgar a ciência engloba três funções. A primeira é a educacional que 

está relacionado com a responsabilidade de compreensão do grande público a respeito das atividades científicas. A 

segunda é o papel cívico da divulgação e está relacionado ao desenvolvimento de uma opinião pública sobre os 

impactos sociais do desenvolvimento científico e tecnológico, possibilitando ampliação do conhecimento da população 

e intervenção em questões políticas, sociais, econômicas e ambientais associadas ao desenvolvimento da ciência. Por 

fim, o último papel desempenhado pela DC é da mobilidade social. Este consiste em ampliar a participação da 

sociedade no processo de elaboração e discussão de políticas públicas e nas tomadas de decisões. 

Nesse sentido, é observado que demandas educativas acabam por gerar expectativas em torno da capacidade de 

formação básica provinda da DC. Assim, a mídia, por meio do JC, possui uma metodologia que não corresponde com a 

da educação formal. 

Enquanto a primeira (a mídia) tenta transformar a ciência num tema de interesse popular, a segunda (a educação 

formal) toma os assuntos científicos como base para transmitir conhecimento. Mas, pelo sim ou pelo não, a mídia 

acaba educando ou ‘deseducando’ constantemente (IVANISSEVICH, 2001, p. 76-77). 

Dessa forma, a discussão sobre a DC e especificamente o caso do JC extrapola os limites dos estudos de suas 

características e funções e caminha para a discussão dos obstáculos e problemas em divulgar a ciência, assim como os 

interesses intrínsecos na divulgação. 

 

 

IV. O JORNALISMO CIENTÍFICO COMO PRODUTO DA INDÚSTRIA CULTURAL: UM OLHAR SOBRE 

A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O primeiro ponto de embate que se refere às funções do JC corresponde a quem é destinado o ato de divulgar a 

informação científica, ou seja, de quem é a responsabilidade, de jornalistas ou de cientistas? Ambas as figuras devem 

compartilhar do mesmo objetivo, o de divulgar o trabalho científico, prestação de serviços à sociedade, descrever e 

detalhar os fatos científicos (Hernando, 2002). Entretanto, os problemas se iniciam justamente da busca de interesses 
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adjacentes ao ato de divulgar. Primeiramente, jornalistas e cientistas compõem setores diferentes da sociedade e logo 

possuem divergências ideológicas, intelectuais, epistemológicas, etc. 

Para iniciarmos as discussões sobre a validade da DC e da mídia veiculadora da informação científica a seguir, 

devemos então conceber o JC como um produto interessado no retorno econômico, ou seja, que possui interesse de 

venda e de lucro. Compreendendo a mídia como meio de veiculação das informações, “não se pode esperar que ela 

divulgue ciência por motivos altruístas” (Ivanissevich, 2005, p. 21). Devido a este caráter “mercantil”, o JC atual busca 

modos de veiculação da informação que satisfaçam a necessidade de venda e compreendam ao máximo os interesses 

dos leitores. Como consequência disso percebemos uma gama de problemas e situações que põe em risco a validade e a 

credibilidade da informação veiculada.  

Segundo Melo (1982), o JC atual possui um caráter ideológico próprio, que se apresenta por meio de duas 

características. A primeira delas é o sensacionalismo, que consiste em um recurso utilizado pelos autores e editores 

para despertar as emoções, em seu sentido literal, do público visando a vender a notícia, por exemplo, quando a notícia 

traz, essa inovação pode salvar sua vida um dia ou cuidado com o que você come. Ao apresentarem críticas ao modo de 

produção de filmes, Horkheimer e Adorno (2002) se aproximam desta concepção no sentido em que há a tentativa da 

DC e dos filmes em se apresentar de forma próxima ao leitor e espectador, buscando construir uma relação íntima entre 

os fatos e a experiência vivida. 

A velha experiência do espectador cinematográfico para quem a rua lá de fora parece a continuação do espetáculo 

que acabou de ver [...]. Quanto mais densa e integral duplicação dos objetos empíricos por parte de suas técnicas, 

tanto mais fácil fazer crer que o mundo lá fora é simples prolongamento daquele que se acaba de ver no cinema 

(Horkheimer e Adorno, 2002, p. 15). 

A segunda característica é a atomização, que consiste na fragmentação do conteúdo em divisões estanques, o que 

proporciona uma dificuldade na compreensão do todo, na medida em que exclui qualquer possibilidade de relação com 

outras áreas de importante conhecimento – politica, economia, bem estar, lazer, esporte. Hernando (2002) apresenta a 

denúncia de que o “conhecimento apresentado não é o conhecimento”, pois este exclui a complexidade das 

características multidimensionais do processo de desenvolvimento da Ciência. O fato de o JC ser produto dessa 

ideologia do jornalismo na sociedade capitalista caracteriza alguns processos típicos de interesses comerciais, dentre 

eles a sacralização e a neutralidade da ciência (Melo, 1982). 

A sacralização ou mitologia da ciência reforça a concepção de que os resultados de pesquisas científicas são 

verdades absolutas e valem para quaisquer situações, o que eleva o status da ciência e reforça as estruturas de poder na 

sociedade, consequentemente dificultando a democratização do conhecimento. Isso pode ser relacionado ao 

pensamento dos teóricos críticos, que denunciam uma “pseudodemocratização” que é apresentada pelos meios de 

reprodução cultural. Tais meios estão em sua grande maioria nas mãos de instituições monopolizadoras que 

estabelecem o que válido ou não para a sociedade, visando apenas a aumentar o consumo, seja de conhecimentos ou de 

outros tipos de valores. 

Nesse viés, Horkheimer e Adorno (2002) trazem o termo “Indústria Cultural” para denunciar que a produção e 

reprodução da cultura seguem os passos de produção e reprodução de qualquer mercadoria. Assim, para os estudiosos 

da escola de Frankfurt, a Indústria Cultural se dá ao processo de mercantilização da cultura na sociedade capitalista, 

cuja natureza tem um caráter sistêmico, ou seja, o industrialismo e a racionalidade da produção transformam o processo 

de criação da cultura, gerando uma espécie de homogeneidade de padrão que perpassa os diferentes veículos culturais. 

A neutralidade, por sua vez, consiste na redução da apresentação da ciência a fatos e resultados, não tendo 

importância aí os processos e a construção do conhecimento correspondente. Ao desconsiderar esses fatores, a 

atividade científica é percebida como autônoma e independente de outras instâncias da sociedade, além de não mostrar 

que a ciência em sua natureza também política. Nesse sentido, podemos relacionar a mera transmissão de fatos com um 

fator consequente da grande demanda por novas informações e atualizações das notícias, a qual faz com que, cada vez 

mais, o público alvo se envolva com as “novidades” apresentadas. Esse fato por sua vez pode ser relacionado com uma 
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análise que os teóricos críticos fazem dos filmes como produtos da Indústria Cultural. Horkheimer e Adorno (2002) 

afirmam que: 

Eles (filmes sonoros) são feitos de modo que a sua apreensão adequada exige, por um lado, rapidez de percepção, 

capacidade de observação e competência específica (devido ao montante de informações) e por outro é feita de 

modo a vetar, de fato, a atividade mental do espectador [...] (Horkheimer & Adorno, 2002, p. 16). 

Assim, para os dois frankfurtianos a atrofia dos recursos de reflexão dos espectadores é o reflexo da mistificação 

produzida pela mera transmissão dos fatos, sendo que a qualidade da informação é suprimida em detrimento da 

quantidade. Relacionamos esses pensamentos com a denúncia realizada por Freire (2011), que tratando da educação 

caracteriza a mera transmissão de muitas informações como “educação bancária”. 

Ao discutir sobre a educação bancária, Freire (2011) ainda denuncia que esta constitui uma das manifestações 

instrumentais que mais representam uma ideologia opressora. Tal tipo de educação busca apenas narrar fatos e 

fenômenos, não apresentando argumentos sobre a validade deles, nos quais os educandos são responsáveis por receber 

e arquivar tais pacotes de conhecimento em suas consciências vazias como receptáculos.  

Ao nosso ver essas denúncias até aqui apresentadas apontam a concepção de reprodução de valores interessados 

a classes dominantes visto que a própria edição das informações proporciona a reprodução de tais valores. Em outras 

palavras, todos os agentes da Indústria Cultural tentam impedir a reprodução de valores não condizentes com a mesma. 

Desta forma, a função crítica do JC é minimizada ao passo que o próprio debate e discussões polêmicas se transformam 

em modos comerciais, de apelo popular, assegurando uma audiência e o potencial de venda do produto. Consequência 

disso é a formação e “produção” de sujeitos que meramente manifestam aquilo que já foi produzido pela Indústria 

Cultural. 

Ainda, embora a DC, sobre o enfoque do JC apresentem papéis e funções importantes para o desenvolvimento 

como sujeito, algumas características dos modos de veiculação das informações apresentam-se como ferramenta de 

reprodução de ideologias dominantes. Nesse sentido, podemos considerar que tal tentativa de dominação se dá aos 

moldes da dominação da natureza inerte (Horkheimer, 1991). 

Estes argumentos vão ao encontro à denúncia do processo reprodutivo de ideologias sistêmicas, contribuindo 

para a legitimação do poder, hierarquização e da indústria cultural, apresentando uma dicotomia entre as demandas 

econômicas, lucrativas e o que de fato importa para a formação do sujeito. Sendo assim aproximamos ao conceito de 

opressão proposto por Freire em sua obra. 

 

 

V. O JORNALISMO CIENTÍFICO COMO FERRAMENTA DE OPRESSÃO DAS MASSAS 

 

Até o momento, defendemos que a DC e o JC possuem papéis e funções importantes para a formação do sujeito. 

Entretanto sua característica mercantil e as influências da Indústria Cultural acabam por tornar esses papéis distorcidos, 

reproduzindo valores de classes dominantes. A transformação do produto cultural em um produto da Indústria Cultural 

se dá ao passo que a divulgação de conhecimento e informações seja interessada a fins capitalistas. Nesse processo, a 

individualidade e a identidade do indivíduo, aos poucos, vai se perdendo ao modo que o mesmo tenta se adequar aos 

padrões impostos pela indústria cultural (Zuin, 1995).  

Ao passo que as ideologias engendradas na divulgação são assimiladas e consumidas pela sociedade, os 

indivíduos caminham em direção à uma domesticação, vetando a vocação humana do sujeito e os tornando alienados. 

Freire (2011) aponta que a negação da vocação dos homens é decorrente da exploração e opressão. Sendo assim, para a 

manutenção do status quo, que permite a reprodução e venda dos produtos da Indústria Cultural, o discurso da DC deve 

ser apresentado como fonte acessível e confiável de conhecimento de forma a valorizar seu produto e expressando 

desta forma uma falsa “generosidade”. 

Sendo assim, os objetos pseudodemocráticos da Indústria Cultural para a veiculação de informação e 

conhecimento acabam por manifestar elementos de uma realidade opressora e as condições para tanto residem também 
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no discurso apresentado no JC. A realidade construída por este tipo de discurso caminha em direção a prescrição, uma 

vez que a opinião de um estudioso letrado acaba por suprimir o direito de questionamento da informação. 

Freire (2011) argumenta que tal realidade prescritiva prejudica o poder de reflexão, pois “toda prescrição é a imposição 

da opção de uma consciência a outra. Daí o sentido alienador das prescrições que transformam a consciência 

recebedora no que vimos chamando de consciência “hospedeira” da consciência opressora. Por isto, o comportamento 

dos oprimidos é um comportamento prescrito” ( p.46). 

Diante dessas características e discussões é importante salientarmos que embora a DC e o JC possam se 

apresentar como ferramenta de opressão e domesticação ainda neles existe o poder libertador. Entretanto, para tal 

situação é necessária melhor formação dos indivíduos no que se diz respeito à “compra” acrítica das informações 

veiculadas. Assim, DC seja no âmbito impresso deve abrir possibilidades para discussões, fóruns abertos, entre outros, 

para que a reflexão exigida para a formação do sujeito seja cumprida. 

Desta forma, embora as denúncias, cabe a nós pesquisadores e educadores refletir sobre os fatos e anunciarmos 

possíveis respostas aos problemas aqui apresentados. Em sua obra, Freire defende a constituição de um diálogo 

problematizador e horizontal frente aos problemas encontrados na prática social, e que esta situação é o início do 

desvelamento do mundo, identificação da realidade opressora e a possível libertação do sujeito diante sua condição 

alienada.  

Tal constituição e superação não é uma tarefa fácil. Segundo Adorno e Horkheimer (1985) “só é suficientemente 

duro para romper os mitos o pensamento que pratica violência contra si mesmo” (p. 20), entretanto a partir de uma 

prática problematizadora intercalada com dada ênfase aos papéis da DC tal situação nos parece possível. Nesse sentido, 

para o JC o papel do professor é de extrema importância, pois cabe a ele a função de mediar essas relações ideológicas, 

funções cívicos e educacionais, visto que esse tipo de divulgação não é caracterizada exclusivamente para o ensino, 

seja ele formal ou não.  

De forma geral, concluímos que embora sejam nefastas e problemáticas algumas características da divulgação 

ainda temos possibilidades de enfrentamentos destes problemas. As pesquisas na área de Ensino de Ciências ainda têm 

muito a contribuir com o desvelamento desses problemas e discussão sobre práticas que determinam uma melhor 

relação entre as tensões aqui apresentadas e desta forma os estudos dos pressupostos freireanos assim como da sua 

concepção educacional nos mostra de extrema importância para a superação da realidade denunciada. Nesse sentido, 

buscamos nas leituras de Freire caminhos para a discussão sobre a necessidade de formação do homem. 

 

 

VI. A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO HOMEM: OS CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

PRÁTICAS CONTRA-HEGEMÔNICAS 

 

Na tentativa de anunciar perspectivas contra as denúncias apresentadas, buscamos em Freire como se apresenta então a 

necessidade de transformação do homem diante aos processos dominantes que sofre durante sua imersão no mundo. 

Nesse sentido, para validar o potencial transformador e emancipatório, o autor busca esclarecer as diferenças entre 

homens e animais no que se refere o sentido de tais potenciais. 

Os animais, diferentemente dos homens, são seres dependentes do meio ao qual estão inseridos, ou seja, não 

conseguem se distanciar de suas atividades vitais, da sua luta pela sobrevivência biológica, o que consequentemente 

acarreta na impossibilidade de transformação da natureza segundo pressupostos da sua própria transformação (Freire, 

2011). Em contrapartida, os homens, constituindo seres conscientes, por meio da linguagem, pela capacidade de andar 

com postura ereta além de possui a característica do polegar opositor, conseguiram se posicionar no mundo, adquirindo 

consciência de si mesmos como sujeitos que possuem capacidade de transformação da natureza, conferindo a esta 

características humanas e como consequência disso abriu as possibilidade de transformação de um lugar estático, um 

ambiente selvagem, em mundo, um espaço histórico no qual os homens constroem sua própria identidade e conferindo 

esta identidade à natureza que o cerca. 
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Nesse sentido, as decisões não são mais condicionadas por herança biológica para fins de sobrevivência e não se 

encontrar fora do ser, mas sim no reconhecimento do homem como sujeito e no estabelecimento de relações com 

outros homens. Desta forma, os homens não são considerados determinados e acabados, com ações previsíveis, e esta 

característica de incompletude possibilita a própria consciência de seu inacabamento que por sua vez os mostra a 

capacidade de transformação do mundo, superando situações limites que buscam impor a concepção de completude, 

como por exemplo, os sistemas de educação científica e os modos de divulgação da ciência. 

A partir do pressuposto de inacabamento e incompletude dos homens, é possível identificar que a capacidade de 

escolha, de decisões, de transformações, de humanização, de luta por ideais, conferem em um processo rico de 

construção de uma formação que coaduna com uma educação problematizadora que visa a libertação dos homens. 

Segundo Freire (2011) tal processo constitui como uma vocação ontológica dos homens de serem mais, de se 

humanizar e humanizar o mundo. 

Nesse sentido, ao refletirmos sobre uma educação problematizadora constituída de pressupostos humanizadores, 

devemos questionar os moldes de como se dá as inserções da DC e do discurso da Ciência no que concerne suas 

implicações opressoras. Para Freire (2011), esta situação é de suma importância a luta dos homens pela sua 

emancipação. Assim, como docentes, nos vemos como parte integrante desse processo de compreensão e desvelamento 

da realidade para uma educação com fins libertadores e humanizantes. 

Neste processo educativo idealizado, reconhecemos que tanto o docente quanto o educando se apresentam como 

sujeitos ativos de todo processo, realizando reflexões críticas sobre os problemas e fatos a fim de compreendê-los de 

diversas formas e sobre diversos vieses de modo com que as diferenças interpretativas sejam confrontadas e debatidas. 

Além disso, tal educação consiste que em sua prática de reflexão ocorra a superação de qualquer realidade opressora 

que opera entre os homens, entre os fatos e os homens, entre os problemas e os homens. Ela é a favor da mudança, nas 

tentativas de problematização da realidade e busca construir, por meio do diálogo, processos que dão suporte para tal 

transformação. 

Para Freire (2011), a construção do diálogo, ou a dialogicidade, representa o cerne da educação 

problematizadora, tendo na linguagem o fruto as relações humanas que dão significado a sua existência. O ato da fala, 

para o autor, possui as dimensões da ação e da reflexão que compõe a práxis. A práxis em sua essência refere-se às 

reflexões sobre ações refletidas que o homem faz sobre o mundo na intenção de transformá-lo. 

Ao falar da construção do diálogo, devemos compreender também as possibilidades formativas da constituição 

deste. É por meio do diálogo que é possível o reconhecimento das condições opressoras e a mobilização para a reflexão 

sobre tal situação. A partir destas condições, ações podem ser mobilizadas de modo a considerar a premissa da 

reflexão, excluindo a possibilidade do ativismo puro. 

Entretanto, não devemos nos limitar ao reconhecimento da realidade opressora, devemos nos atribuir desta e 

validar os meios de superação de tal situação. O simples reconhecimento configura apenas nas intenções reflexivas dos 

problemas, sem a pretensão ativa, logo podemos considerar este reconhecimento como não verdadeiro. Assim, 

consideramos que o ponto alto do desenvolvimento de práticas pedagógicas libertadoras se apresenta no momento de 

ação (não excluída da reflexão), pois é este o momento da tentativa de transformação do mundo.  Tais ações podem ser 

reconhecidas por tentativas de argumentações em busca de um consenso sobre um problema e mobilizações para 

mudança de um panorama local. 

A partir disto, nos recaímos sobre discussão trazida por Freire acerca da categoria da conscientização. O autor 

relata sobre a necessidade desse conceito como a representação de uma defesa contra a ameaça da mistificação da 

ciência e da tecnologia. Nesse sentindo, recordamos à característica nefasta da DC quando reconhecemos ela como 

fruto da Indústria Cultural e ferramenta que contribui para a opressão. Nesse sentido, a conscientização para Freire faz 

parte de um processo onde é constituída em comunhão entre os homens por meio do diálogo e não por doação de 

conhecimento e poder. Assim, á conscientização deve ser conquistada pelos homens da tentativa de reconhecimento e 

construção de sua identidade, intervenção no mundo.  
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Como parte de final deste processo, acreditamos que a formação problematizadora do sujeito se concerne nessas 

bases teóricas de pensamento, de ação, de reflexão, de interação com outros sujeitos e com o mundo, de 

questionamento da realidade, de resolução dos problemas da prática social e intervenção direta no mundo. Confere ao 

tipo de formação aqui evidenciado a capacidade de articulação entre a realidade e o conhecimento apropriado no 

ambiente escolar, tanto para professor quanto para alunos. Além disso, busca pela formação requer que as relações 

propostas sejam estreitadas e dirigidas à congregação das várias dimensões da vida, possibilitando a construção de uma 

visão de mundo mais complexa e completa. 

 

 

VII. AS QUESTÕES SÓCIOCIENTÍFICAS E A RELAÇÃO COM A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Diante dos argumentos que descrevemos balizados pelas características da DC e do JC direcionamos nossas reflexões 

para as possíveis intervenções em sala de aula que tenham potencialidade para uma formação problematizadora. Nesse 

sentido, torna-se muito importante possibilitar discussões sobre ciência que se aproximam de problemas do contexto 

social dos alunos. Assim, faz-se válido apresentar temas presentes na DC por meio de questões que tenham base 

científica e que apresentam um impacto na sociedade. Estas questões são chamadas de sociocientíficas. Sendo assim, 

“a discussão de questões sociocientíficas em sala de aula pode ser um passo importante para a formação de cidadãos 

que entendam a natureza da ciência, suas aplicações e as implicações sociais, econômicas e políticas do conhecimento 

científico” (Guimarães, 2011, p.6). 

Ao refletir sobre a elaboração de práticas de ensino estruturadas com base na DC, identificamos que certos textos 

que reforçam visões cientificistas podem ser muito úteis para o desenvolvimento de visões científicas e sociocientíficas 

sobre um tema. O que devemos fazer para isso? A que nos referimos exatamente quando falamos de questões 

sociocientíficas? 

As questões sociocientíficas dizem respeito a um assunto divulgado pela mídia envolvendo ciência e tecnologia, 

polêmicas ou consensos sobre impactos sociais e/ou ambientais negativos, podendo ser de alcance local, regional, 

nacional ou mundial. Além disso, induzem a busca de informações sem porém acarretar necessidade de “solução”, 

requerendo portanto posicionamento crítico em relação às informações levantadas. Por essas razões, apresentam 

elevado potencial para trabalho educacional em diversas disciplinas (biologia, química, matemática, física, português, 

inglês, geografia, sociologia, história...), exigindo compromisso para debates no campo ético e moral e sugerindo ações 

cidadãs e políticas (Ratcliffe & Grace, 2003; Martinez Pérez & Carvalho, 2012; Carvalho, 2011). 

Dessa forma, propomo-nos a criar um ambiente favorável ao debate de questões sociocientíficas que permita aos 

envolvidos compreender fatos, analisar e argumentar criticamente, e, a tomar posição frente ao problema apresentado. 

Esse processo de debate e construção de argumentos deve envolver a compreensão de conceitos científicos envolvidos 

e suas linguagens próprias, justamente pelo fato de que o conhecimento científico pode influenciar as tomadas de 

decisões. 

Diante dessas possibilidades, as questões sociocientíficas podem apresentar algumas possibilidades formativas 

que vão ao encontro da formação problematizadora: práticas argumentativas (que envolvem: formação de opinião, 

verbalização, comunicação, compreensão sobre debates...); formas de trabalho não convencionais compatíveis com a 

natureza interdisciplinar das QSC; maior interação entre professores, alunos e professores, escola e comunidade; 

trabalho com projetos envolvendo diversas tecnologias na metodologia de produção e difusão; valorização da 

interpretação de textos (impressos, narrados etc.) e de representações (gráficos, tabelas...) para a formação de dados, 

informações etc.; formas diferenciadas de divulgação de resultados de trabalhos com QSC; desenvolvimento de 

posicionamentos críticos em relação à C&T; sintonia entre o trabalho com as QSC e as diretrizes curriculares; 

convivência com a controvérsia, polêmica, incerteza, etc.; preparo para a refutação de opiniões; formação de bases para 

avaliação de riscos e benefícios envolvidos em QSC; valorização da subjetividade (Reis & Galvão, 2004). 
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A partir disso, constituiu-se para nós em um desafio elaborar atividades que correspondessem a tais 

características e que possibilitassem fazeres e formação problematizadores. Tal desafio também foi elaborado segundo 

alguns preceitos metodológicos que, a nosso ver, iam ao encontro dessa proposta, e, nessa perspectiva desbruçamo-nos 

nos planejamentos de atividades e na construção de uma sequência didática. 

 

 

VIII. AS COMPREENSÕES SOBRE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

O uso frequente em diversas pesquisas, práticas escolares e didáticas, do termo sequencia didática pode acarretar certo 

esvaziamento teórico do mesmo. Nesse sentido, propostas de sequências didáticas que são apresentadas meramente 

como uma série de conteúdos específicos, procedimentais e atitudinais estruturados e organizados para se atingir 

objetivos preteridos pouco se refletem sobre a condição dos sujeitos que se submeterão a esse arranjo organizacional. 

A partir dessa consideração, podemos indagar como é possível desenvolver sequências didáticas que 

congreguem conteúdos de ciências, desenvolvimento do raciocínio moral dos estudantes e envolvam questões sobre 

posicionamento e participação em questões sociocientíficas? Para isso, resgatamos algumas compreensões de 

sequência didática presentes na literatura na área de Educação para que possamos discutir as convergências, 

divergências, desdobramentos e intencionalidades das diferentes perspectivas. 

Zabala (1998) apresenta uma concepção de sequência didática que não implica um método único e ideal, mas 

que impõe necessidade de constante busca por ações que se adaptem a novas necessidades formativas vislumbradas 

pela expectativa de melhoria da prática. Isso só é possível com o apoio em bases teóricas que possibilitem ao professor 

refletir sobre sua prática e atuar conforme suas intenções e saberes profissionais. O objetivo central das sequências 

didáticas, segundo este autor, não é avaliar a validade de determinados métodos, em detrimento de outros, mas oferecer 

instrumentos que permitam o professor “introduzir nas diferentes formas de intervenção aquelas atividades que 

possibilitem uma melhora de nossa atuação nas aulas” (Zabala, 1998, p. 54). Dessa forma, refletimos sobre o valor 

educacional da sequência didática e sobre a necessidade de adaptações ou mudanças, conforme intencionalidades 

específicas e/ou gerais de ensino. 

Estas atividades devem ser capazes de provocar um conflito cognitivo e promover atividades mentais no aluno, 

possibilitando-o a estabelecer relações entre os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos e que sejam 

motivadoras em relação à aprendizagem dos novos conteúdos. Assim, o aluno pode perceber, seu próprio 

desenvolvimento, compreendendo que seu esforço valeu a pena, permitindo também o seu desenvolvimento da 

autonomia com relação à aprendizagem (Zabala, 1998). 

Por outro lado, para Delizoicov (2001), a sequencia didática pressupõe construção de uma ideia de 

problematização focada no Ensino de Ciências. Nesta perspectiva, a atividade em sala de aula é estrutura em três 

momentos pedagógicos, a problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento.  

Entendemos que proposta é pertinente, na medida em que adota um viés que se preocupa com a estruturação do 

trabalho docente, as intencionalidades envolvidas e a necessidade de se argumentar a favor de uma metodologia em 

detrimento de outra. 

De modo geral, na compreensão dos diversos pensamentos sobre sequências didáticas, ressaltamos os seguintes 

aspectos: a proposta de uma estrutura e uma organização para a ação docente em sala de aula, a intencionalidade do 

ensino, o respeito à pluralidade e ao contexto dos sujeitos, e a importância de uma base teórica que permita uma 

reflexão do professor sobre sua prática (Santos et al., 2011). Quanto ao aluno, todas as perspectivas defendem que o ele 

deve estar em constante atividade, desenvolver a autonomia com relação à aprendizagem, se reconhecer em seu 

contexto real, modificar o seu agir conforme apropriação de novos conhecimentos e formar-se enquanto cidadão 

participativo. 
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IX AMBIENTAÇÃO DA PESQUISA E A ESTRUTURAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Dirigidas as intenções metodológicas para as ações em sala de aula, nos debruçamos no trabalho de reconhecimento da 

realidade local, da realidade da escola e da realidade dos alunos para iniciarmos a elaboração de uma sequência 

didática. 

Sendo assim, todo esse labor foi realizado em grupo de professores de uma escola da rede pública de ensino do 

Estado de São Paulo, em uma cidade na qual sua principal atividade é a produção de alimentos. Sabendo disso, 

procuramos identificar alguns elementos dessa realidade local na escola, observando que a maioria de estudantes de um 

determinado período escolar trabalhavam em funções relacionadas à agricultura. Sendo assim, iniciamos a fase de 

problematização no grupo de professores, chegando a conclusão de que desenvolver atividades práticas relacionadas a 

esta realidade poderia proporcionar uma formação para os alunos. Dessa forma, a escolha para problematizar a 

realidade e construir questões sociocientíficas foi direcionada ao estudo da temática de agrotóxicos. 

Definidos o tema de trabalho, as discussões passaram a ocorrer em torno da construção e desenvolvimento de 

uma sequência didática que, por um lado, buscasse congregar os pressupostos desta pesquisa com os pressupostos que 

subjazem o campo escolar e, por outro, que fosse composta de uma busca por interlocução entre a divulgação 

científica, a formação dos alunos, as componentes curriculares e o conhecimento científico. 

Balizados por esses parâmetros, foi feita uma vasta pesquisa em bancos de dados, bibliotecas e páginas de 

internet, com a intenção de buscar textos de divulgação científica que se referissem à temática “agrotóxicos” e que 

representassem revistas e jornais de grande circulação e tiragens na região e no Brasil. Dessa forma, vários artigos 

foram encontrados, em forma digital e de forma impressa, das mais diversas revistas. 

Por meio da leitura de vários textos encontrados, diversos posicionamentos foram identificados, permitindo 

distinguir em relatos feitos nas reuniões de grupo, representações dos professores sobre a cidade e especificamente o 

tema. As considerações analisadas possibilitaram a conclusão sobre uma possível desconfiança quanto às 

consequências do uso de agrotóxicos na produção de alimentos e ainda sobre as possibilidades do uso discriminado de 

tais substâncias. Sendo assim, o grupo caminhou para o desenvolvimento de uma QSC: Agrotóxicos: toxidade versus 

custos.  Frente a tal situação, optou-se por inserir na sequência didática diversos textos que representassem o paradoxo 

exposto na QSC. 

Segundo análise do Currículo de Física do Estado de São Paulo, surgiu a possibilidade de desenvolver conceitos 

de modelos atômicos na sequência didática. Durante planejamento e devido às preocupações da pesquisa, um problema 

metodológico surgiu como de preocupação de toda construção da sequência didática: Como congregar as 

possibilidades formativas da divulgação científica e a introdução do conhecimento científico relacionado a modelos 

atômicos sem que tal inserção recaísse sobre os modelos tradicionais de ensino de Física? 

Em conformidade com as intenções de pesquisa, usamos a proposta de desenvolvimento de leitura, realizada 

pelos alunos reunidos em pequenos grupos, de um texto com certo viés sobre o tema “agrotóxicos” que que 

apresentasse uma opinião favorável ao uso de agrotóxicos e que excluísse a citação dos vieses concorrentes. O artigo 

que se encaixou a este perfil foi publicado em Janeiro de 2012 na Revista Veja com o título de “A verdade sobre os 

agrotóxicos”. Neste texto o viés é fundamentado em argumentos que enfatizam que os problemas relacionados ao uso 

de agrotóxicos somente existem devido a negligências de regras sanitáris, além de evidenciar uma discussão sobre um 

relatório publicado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que acenava para o excesso de 

agrotóxicos em alguns alimentos. A estruturação do texto é baseada em perguntas e respostas, como se fossem 

parâmetros de “perguntas frequentes”. Nesse sentido, o objetivo da reportagem é (re)interpretar os dados da ANVISA e 

alertar ao leitor sobre o fator de menor risco em relação ao consumo de alimento. 

O outro texto proposto para discussão dos alunos faz parte da Revista Galileu Online. Em oposição ao texto 

anterior, esse artigo apresenta uma entrevista realizada com um pesquisador em saúde pública e tem um viés cauteloso 

com relação ao uso de agrotóxico e se baliza em dados que evidenciam que, embora todos cuidados sejam tomados ao 
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utilizar agrotóxicos, não existe uso que não agrida de alguma forma a saúde humana. Este texto possui a mesma 

estruturação do artigo da outra revista. 

Após tais escolhas, optamos também por dividir o planejamento em partes, cada uma compreendendo duas aulas, 

uma vez que estas eram “duplas” (duas aulas no mesmo dia). Naquele momento, decidimos realizar nas primeiras aulas 

uma exploração da história dos alunos com a intenção de problematizar a realidade local. A nossa expectativa foi a de 

que os alunos comentassem algo sobre agrotóxicos, o que poderia constituir uma oportunidade para a inserção do texto 

da Revista Veja. A fim de sustentar o processo de estudo do texto, os alunos deveriam se reunir em grupo com média 

de 4 alunos, sendo que cada aluno ficaria responsável pela leitura de um parágrafo do texto. Após cada parágrafo os 

pontos relevantes apresentados pelos alunos seriam discutidos no grupo. Após a leitura, os grupos apresentariam para 

toda turma uma síntese dos pontos relevantes, seguidas de suas considerações e opiniões, para assim iniciar uma 

discussão sobre o tema, sobre as pretensões da DC e da Ciência, etc.  

Para as duas aulas seguintes, seguindo a mesma proposta, apresentamos o texto da Revista Galileu Online com a 

pretensão de provocar nos alunos um conflito entre as ideias propostas no primeiro texto e os argumentos deste 

segundo. Os modos de leitura continuariam os mesmos, com a presença nossa (dos dois professores de física) na 

participação nos grupos. Ao término da leitura do segundo texto a plenária foi aberta para discussões e buscamos 

direcionar os argumentos para o embate com as ideias do outro texto. Ainda na intenção de sempre favorecer a 

atividade dos alunos no hiato do tempo de aulas entre uma semana e outra, assim, foi proposto a confecção de um 

artigo de opinião feito pelos alunos em casa para ser entregue nas aulas seguintes. 

Após essas discussões, chegou a hora da inserção do conhecimento científico. A grande dúvida ainda se 

concentrava em como realizar tal processo sem recair no ensino tradicional, o que desvalorizaria toda a discussão 

anterior. Nesse sentido, buscamos elementos didáticos que permitissem a discussão do conteúdo de modelo atômicos 

por meio da problemática do tema “agrotóxicos”. Sendo assim, analisando os materiais, identificamos a potencialidade 

de desenvolver atividades leitura e interpretação de uma bula de um agrotóxico, uma vez que esta possui valores, 

quantidades de volumes, reconhecimento de unidades de medida, além de apresentar explicitamente, termos físicos que 

aproximavam da discussão sobre o conteúdo de modelos atômicos, como por exemplo, densidade e concentração da 

substância. A densidade, neste caso, tem o papel de relacionar o conteúdo previsto no estudo da bula com os modelos 

atômicos, visto que o tamanho molecular determina a densidade. Além disso, decidimos realizar uma leitura conjunta 

com os alunos, objetivando reconhecer diferentes aspectos do conhecimento científico, inserindo assim processos de 

construção do conceito de átomo. 

Desta forma, nossos objetivos principais para estas aulas foi o de iniciar uma problematização do tema por meio 

de uma ancoragem nos conhecimentos científicos que foram propostos para serem desenvolvidos em toda sequência 

didática. Seguindo esta proposta, durante o processo de construção do conhecimento científico, os elementos da 

discussão seriam trazidos novamente, a fim de congregar valor humano ao conteúdo da Ciência, além de possibilitar 

um relação entre os valores sociais, éticos, políticos, científicos, etc. 

Para o planejamento das próximas atividades, propomos que alunos resolvessem uma situação problema descrita 

abaixo: 

Um agricultor com uma pequena produção de pimentão tinha um lucro de R$2000,00 por colheita. Observando 

produtores vizinhos obtendo mais lucros e maior produção, tal agricultor decidiu plantar maior quantidade de 

pimentões. Sua produção, que anteriormente não apresentava problemas com pragas, começa a sofrer com o 

aparecimento de ácaros. Diante disso, o produtor opta por utilizar agrotóxicos em sua produção. Com maior 

produção o produtor fica feliz com os resultados da utilização do produto. Entretanto, quando calculados os 

lucros desta nova colheita, o mesmo percebeu que não havia aumentado o rendimento financeiro. Quais 

hipóteses, em relação ao lucro da produção, podem ser elaboradas para identificar o problema de rendimento 

financeiro do produtor? 

Tal atividade foi prevista para ser desenvolvida em grupo. Nossas pretensões com isso foram problematizar os 

conteúdos científicos que já haviam sido discutidos, além da retomada de elementos presentes nas discussões 
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anteriores, a partir da problematização dos textos e também congregar a discussão do conhecimento científico em torno 

das questões. Esta proposta proporcionaria a relação entre os modos de construção da Ciência e como se dá comporta a 

atividade acadêmica frente aos problemas enfrentados. Em outras palavras, cada grupo obteria uma solução diferente 

para o problema e o confronto de soluções representaria grupos de pesquisa acadêmicos, com diferentes hipóteses de 

resolução para o mesmo problema. Nesse sentido, além do questionamento do conhecimento científico, a 

problematização em relação à História e a Natureza da Ciência foram evidenciados, uma vez que a construção da 

Ciência se dá, em muitos casos, de forma semelhante a esta construção. Frente a esses elementos, a confecção de um 

material instrucional referentes ao tema “agrotóxicos” foi pretendido para ser entregue pelos alunos após duas semanas. 

A problematização do conhecimento científico, objetiva iniciar a construção de conceitos relacionados aos modelos 

atômicos. Assim, tal construção teria como agente principal os estudantes. Tal proposta também teve como objetivo a 

possibilidade de esclarecimento sobre as componentes estruturais para a confecção do folder. Desta forma, a 

articulação entre as concepções sobre a Ciência, a Divulgação Científica, o conhecimento científico e as outras esferas 

da vida foram ressaltados na composição dessas duas aulas. 

De acordo com toda a proposta da sequência didática, viu-se a necessidade de avaliar como houve a construção 

da formação dos estudantes segundo todos os aspectos discutidos, refletidos e relacionados durantes as aulas. Devido 

ao tempo, novamente recorreu-se ao professor da disciplina de química que prontamente apoiou a pretensão de 

utilização de suas aulas para a apresentação dos trabalhos. 

 

 

X. CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa teve como o problema inicial a proposta de articular os elementos da Divulgação Científica e o Ensino de 

Física por meio das questões sociocientíficas no que se refere ao desenvolvimento formativo de alunos do Ensino 

Médio. Refletindo sobre esta proposta, foi elaborada a sequência didática que teve como pretensão congregar os 

pressupostos teóricos, o conteúdo científico compreendido pelo Currículo do Estado de São Paulo e também 

possibilitar a formação dos estudantes no que se refere a sua atuação no mundo. 

A sequência didática realizada em sala de aula apresentou diversos vieses que nos parecem interessantes para 

colocar em discussão. Em um primeiro momento cabe salientar a importância dada pelos alunos quanto ao conteúdo. 

Tal fato não apenas se deveu à disposição deles, mas também residiu na preocupação de todos os envolvidos em 

problematizar a própria realidade.  À medida que dávamos valor às histórias de vida, às relações do cotidiano e ao 

conhecimento adquirido, a proposta foi se tornando mais clara e objetiva para os alunos, permitindo-lhes entrega e 

envolvimento. 

O estabelecimento de tal situação proporcionou um “aceite” de um convite, por parte dos alunos, para a 

discussão aberta sobre o tema pretendido. Nesse sentido, ao se conceber a sequência didática como um processo de 

aceitação inicial para futuros debates e embates de ideias, a proposta encaminhou-se para o momento culminante em 

que a controversa foi instaurada a partir da leitura do segundo texto apresentado aos alunos. 

A polemização do tema, em si “polêmico, mas não polemizado”, proporcionado pelas reportagens, gerou um 

desconforto na medida em que a discussão passou a fazer parte da atividade dos alunos. Assim, o “ato de liberdade” 

dos professores quanto ao direito de fala dos alunos, constituiu em um dos momentos que julgamos de maior 

aprendizado. Cabe enfatizar que este aprendizado não somente se refere à apropriação de conteúdos científicos ou 

exclusivamente de conteúdos oriundos da DC, mas também no que concerne ao processo de aprendizados de atitudes, 

de participação social e de possibilidades de aprendizagem. Esta última merece ênfase a partir do reconhecimento, por 

parte dos alunos, da incompletude dos recursos em mãos, no caso da DC, e também na criação da necessidade de novos 

esforços para melhor entendimento sobre o tema discutido. 

Fato interessante ocorreu no momento de reflexão pessoal dos alunos, ou seja, quando foi exigida deles a 

confecção de um artigo de opinião em casa.  Notamos que, embora a discussão sobre os textos em sala de aula tenha 
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sido muito relevante para a participação dos alunos, nos artigos de opinião eles mostraram maior identificação com o 

problema e buscas para sua possível solução com os elementos disponíveis. Dessa forma, a reflexão sobre tal 

acontecimento leva-nos a problematizar sobre a maneira de apresentar exigências aos alunos durante o processo de 

aprendizagem e também sobre o quanto o ambiente escolar representa ou não para eles um local meritocrático cujas 

atribuições se resumem apenas a dar respostas em troca de algo valioso para o momento. 

Quanto ao primeiro desses dois fatores, concluímos que a exigência dada para a confecção dos artigos de opinião 

foi direta e objetiva, o que soou para os alunos como um convite irrecusável para se posicionarem frente ao problema 

exposto. Nesse sentido, os elementos para argumentação e defesa do ponto de vista tomado pelo estudante residiram na 

própria experiência de vida. Em outras palavras, diante do problema o aluno era chamado para buscar elementos da sua 

vida para justificar a escolha, o que permite identificação pessoal com as questões tratadas. 

Ao discutirmos aspectos do sistema escolar atual é necessário reconhecer as limitações impostas por um regime 

opressor que atinge as várias instâncias, desde o secretário de educação até o aluno. Diante disso, notamos que 

inicialmente as discussões eram voltadas para responder questões pontuais feitas pelos professores. Além disso, as 

soluções e respostas se apresentavam com simples, práticas, mas que nem sempre contribuíam para a discussão do 

tema. Entretanto, cabe ao professor ter consciência desse panorama e articular suas propostas em sequências didáticas 

que vão de encontro a realidade imposta. 

Ainda, quando propomo-nos a analisar este último fator, não podemos excluir o papel das reportagens a respeito 

de como seus pressupostos e conteúdos contribuíram para a discussão e debate em sala de aula. Sendo assim, 

reconhece-se, a partir dos estudos e reflexões sobre os referenciais presentes feitos nesta pesquisa, a insuficiência da 

DC, por meio do JC, em relação ao conteúdo em discussão (o tema “agrotóxicos”), ao conteúdo científico (Ciências), 

ao conteúdo epistemológico (conhecimento) e o conteúdo formativo (disposição e empenho pessoal no que se refere à 

discussão sobre um tema). 

Reconhecendo o conjunto de fatores em jogo e, consequentemente, a interdependência entre eles e as limitações 

da DC diante do todo, comprendemos que a sequência didática realizada ganha novamente importância na medida em 

que se percebe que também a própria discussão do conteúdo se tornou insuficiente para que os alunos resolvessem o 

problema proposto. Assim, as atribuições de relações do conteúdo com outras esferas da vida se fez necessário e o 

amadurecimento das discussões e a complexidade das relações propostas pelos estudantes se tornam mais evidentes 

com o decorrer das atividades. 

Com a evolução das discussões, e a partir da problematização da Ciência e do tema, o questionamento sobre 

aspectos da DC também se fez presente, uma vez que foram estabelecidas relações entre o conteúdo, a política, o poder 

e a mídia. Nesse momento a própria insuficiência da DC proporcionou o desenvolvimento do processo de formação 

dos alunos, possibilitando-lhes expandir sua visão de mundo e a capacidade de atribuir novos valores à Ciência. 

Além disso, a proposta de leitura, discussão e debate dos textos de divulgação mostrou-se capaz de possibilitar o 

reconhecimento das ideologias do JC e como estes refletem na prática social dos alunos. Dessa forma, os problemas 

apresentados durante as atividades da sequência didática proporcionaram uma reflexão sobre a própria realidade e 

sobre a própria condição de sujeito na sociedade. Segundo Freire (2011), esse reconhecimento faz parte do processo de 

uma formação libertadora, uma vez que não é possível se abrir mão das ações do sujeito para uma mudança na 

realidade. 

Quanto às apropriações do conhecimento científico e como estes foram organizados na sequência didática, 

reconhecemos alguns problemas que na construção de um debate por meio da problematização da DC foram reduzidos. 

Nesse caso, notamos que a participação dos alunos novamente se deu por ocasião das exigências diretas frente a 

respostas simples, técnicas e rápidas de modo. É preciso reconhecer então que os esforços conjuntos para elaborar a 

sequência didática não foram suficientes para ir além de conferir um esquema meritocrático. Em outras palavras, 

embora a maior preocupação de congregação dos conceitos científicos com o teor da discussão e a construção das 

atividades em sala de aula tenha sido muito válida, o trato do conhecimento científico ainda permaneceu com ênfase 

exagerada no conteúdo não refletindo portanto parte das atividades e intenções que permearam a sequência didática. 
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Nesse sentido, uma própria deficiência da DC em relação aos conhecimentos científicos, propiciou o 

afastamento entre as duas perspectivas da sequência didática. Ao analisarmos parte do processo de formação 

pretendido identificamos que os momentos de discussão e as experiências de sala de aula muita vezes foram excluídas 

na comunicação dos alunos frente aos objetivos propostos pela atividade. 

Na pretensão de congregar todos os aspectos vivenciados na sequência didática, nos folders confeccionados e 

suas respectivas exposições, as expectativas de apresentação dos conteúdos postos em discussão acabaram por ser 

insatisfeitas. Isso se deve ao fato de que os processos identificados nas categorias apresentadas na análise foram 

excluídos. Em outras palavras, os processos de formação – analisados a partir da descrição sobre os argumentos sobre o 

assunto, as concepções retiradas da DC, as concepções de natureza da Ciência, o conhecimento científico, os conceitos 

Físicos proposto posteriormente – não estão presentes no folder nem tão pouco foram descritos na exposição oral dos 

trabalhos. 

Portanto, ao analisar a inserção da DC no ensino formal, identificamos que isto representou um novo desafio 

para futuras pesquisas, na medida em que, por um lado, existiu a possibilidade de construção de uma humanização dos 

sujeitos, e por outro, a desumanização, uma vez que no ato reproduzir valores sistêmicos há uma indicação de um 

elemento semi-formador ou deformador.  

Deve-se enfatizar, ainda, que o esvaziamento e a redução da discussão sobre a DC e seu respectivo conteúdo 

pode convergir para os moldes de desenvolvimento das relações da vida estão sendo transformados em métodos de 

dominação da natureza. 

O mesmo aparato conceitual para a determinação da natureza inerte serve também para classificar a natureza viva, 

podendo ser utilizado a qualquer momento por toda pessoa que tenha aprendido seu manejo, isto é, as regras de 

dedução, o material significante, os métodos de comparação de proposições deduzidas com constatações de fatos, 

etc (Horkheimer, 1991, p.37). 

Entretanto, não se deve deixar as pretensões ideológicas da DC sobressaírem, uma vez que ela por si só possui 

um caráter educativo e formativo. A afirmação de que a DC não é produzida para o ensino formal não impossibilita 

pretensões de inserção. Nesse sentido, embora o conhecimento científico não tenha evidenciado ou apropriado pelos 

alunos, o próprio desafio de leitura e discussão da DC, em sala de aula, proporcionou aos alunos um processo 

formativo no que se refere aos âmbitos sociais, críticos e possivelmente libertadores. 

Além de reconhecer que DC pode ser de grande valia para o processo de formação dos alunos de Ensino Médio, 

é preciso reconhecer também que ela não representa a solução final para os problemas enfrentados no Ensino de Física. 

Sempre caberá aos professores articular as tensões apresentadas no discurso da DC e dos alunos e também resgatar a 

motivação para a discussão e problematização da própria realidade. Nesse viés, a sistematização da sequência proposta 

neste trabalho possibilitou o aprendizado de apenas uma das infinitas maneiras de inserção da DC no ensino formal 

para o Ensino de Física. 

Nesse sentindo, devemos salientar também a importância do apoio fornecido pelo PGP em busca do 

enfrentamento da complexidade diagnosticada. As propostas da sequência didática, das discussões sobre o tema, dos 

entraves e das possibilidades de execução da mesma, deveram-se muito às participações dos membros do grupo. 
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We present an analysis on students’ comprehension regarding electric circuits with three 

engineering groups (Electronic Engineering, EE, at Instituto Tecnológico Superior de 

Comalcalo; and two Petroleum Engineering groups, PE, at Universidad Politécnica del 

Golfo de México) and we used DIRECT as a test to detect some common misconceptions; 

EE students were undergraduate (4th year) and PE students were sophomore students (1st 

year), with PE we worked with a control group and an experimental group. The 

concentration factor indicates there is not a meaningful difference between the control 

group and EE group, therefore it is deduced that if professors uses traditional instruction 

the learning gains will be very low even if students are enrolled in several courses related 

to electric circuits. On the other hand, the experimental group worked with the 

Investigative Science Learning Environment ISLE system allowing them to work 

collaboratively and develop several scientific abilities focusing on lab experiments. Our 

results revealed that ISLE promotes meaningful learning on electric circuits 

comprehension; the experimental group achieved 28% in HH zone and 38% in MM zone; 

compared with other groups which achieved 3% in HH zone and 31% in MM zone. As we 

observed, there are improved results using ISLE. 

 

Se presenta un análisis del nivel de comprensión de circuitos eléctricos c.c con tres grupos 

de estudiantes de ingenierías (Ingeniería electrónica, IE, del Instituto Tecnológico Superior 

de Comalcalco; Ingeniería Petrolera, IP, de la Universidad Politécnica del Golfo de 

México). Se aplicó el test DIRECT a los tres grupos de estudio, los estudiantes de IE se 

encontraban cursando el cuarto año de su carrera y los estudiantes de IP cursaban el primer 

año, con este último grupo se trabajó con un grupo de control y un grupo experimental. El 

factor de concentración indica que no hay diferencias significativas entre el grupo de 

control y el grupo de IE, por lo que se deduce que si la enseñanza es tipo tradicional la 

ganancia en el aprendizaje será muy pequeña incluso si los estudiantes llevan varios cursos 

relacionados con el tema. Por otro lado, el grupo experimental trabajó con la metodología 

ISLE permitiendo trabajo colaborativo y el desarrollo de diversas  habilidades científicas 

dando prioridad al desarrollo de diversos experimentos. Los datos revelan que esta 

metodología provoca mejoras significativas en el aprendizaje de circuitos c.c obteniendo 

un 28% de ítems en la zona HH y un 38% en la zona MM, muy por arriba de los grupos de 

comparación, los cuales alcanzan solo un 3%  en la zona HH y un 31% en la zona MM.  

Como se puede ver, hay mejores resultados con ISLE. 
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I. INTRODUCTION 

 

Several years ago teaching by competence was introduced in México changing our educative system, a lot of professor 

reject this model because is very difficult (for them) to applied in classroom (Hernandez, 2013; Beneitone, 2007; 

Tobon, 2006). This proccess move education system from focusing on what professor believes students need to what 

students have to know and how solve complex problems. Up to now we are working with professors and students in 

order to accept that model because they cannot see good results in student´s performance along their career in some 

universities, principally in subjects as Math and Physics. However, there are several methodologies to teach physics 

which could help or support competence model like as Peer Instruction (Crounch & Mazur, 2001), Interactive Lecture 

Demonstration (Thornton & Sokoloff, 2004), Physics by Inquiry (McDermott et al, 2001), and others. In this work we 

use the Investigative Science Learning Environment ISLE system in order to improve student´s learning and develop 

some scientifics abilities, which are very important for their worklife. According to Etkina & Van Heuvelen (2006) 

(ISLE) curriculum focuses explicity on helping students to develop abilities used in the practice of science. Students 

could develop abilities as representing knowledge in multiple ways, designing an experiment to investigate a 

phenomenon, test a hypotesis, solve complex problems, collect and analyze data, etc. The cycle starts each conceptual 

unit analyzing patterns in experimental data or using a video format. Students use different representations and try to 

explain the phenomenon, then they built ideas using hypothetic-deductive reasoning and, very important, they work in 

groups discussing and sharing their knowledges. With ISLE, students have to learn to describe a phenomenon, collect 

and analyze data, find patterns, give and test explanation of the patterns, represent data in multiple ways. Students 

recived a rubric (Etkina et al, 2006) that allow them improve their explanation and lab report, those rubrics were made 

in order to develop certian scientific abilities in students. Rubrics are a very important aspect of any evaluation process 

because students and professor can asses their work and incorporate feedback among them, this is a kind of formative 

assessment which is defined by Black and William (1998) as “those activities undertaken by instructor and their 

students in assessing themselve, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning 

activities in which they are engage”. For this reason, students need to understand what abilities they are expected to 

acquire and criterias for their worklife.  Rubrics fulfil these functions. Why we have worry for developing different 

abilities in our students? A posible answer comes from ThinkWise Inc (2007), they consider “The competency-based 

approach is widely used today by many succesfull orgaization- and for good reason, it works”.  

On the other hand, students’ patterns response of questions about electric circuits exhibit several misconception 

related to electric current, differential voltage, series and paralell circuits, Ohm´s law and others (Hewitt, 2007). The 

Determining and Interpreting Resistive Electric Circuit Concept Test (DIRECT) was developed to evaluate student´s 

understanding of a variety of direct current (DC) resistive electric circuits concepts and it could be used it with 

college/university students (Engelhardt & Beichner, 2004). Acording with Hewitt (2007) is it erroneous to say that 

current is “use up” in an electric circuit, this is a commun misconception detected in university students (Arnold & 

Millar, 1987). The quantity that is consumed in an electric circuit is not current, but energy; students think  that a 

battery is a source of constant current (Licht & Thijs, 1990) and use different concept like voltaje, current energy or 

power interchangeably (Von Rhöneck & Völker, 1984). Psillos et al (1987) found that a group of 14-15 year old Greek 

students believed that an ammeter would consume current so that it functionated like a bulb (an ammeter does not 

consume current and has a negligible effect on the circuit). Engelhart & Bichner (2004) found that students assign the 

properties of energy to current, and then assign these properties to voltaje and resistance. DIRECT can detect several 

misconceptions about DC electric circuits concepts and has four mainly objectives: a) Physical aspect of DC electric 

circutis, b) Energy, c) Current, d) Potential difference. We will discuss the first objective later. 
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II. METHODOLOGY 

 

We followed most of criterias of ISLE cycle in order to carry out this research. We apply DIRECT test to sophomore 

and undergraduate students, which are enrrolled in two different carrers and different universities. Sophomore students 

are from Universidad Politécnica del Golfo de México of Petroleum Engineering carrer and we took a control group 

(whom were instructed using traditional teaching) and an experimental group (whom were instructed using ISLE); 

udergraduate students are from Instituto Tecnologico Superior de Comalcalco of Electronic Engineering (traditional 

teaching). With an experimental group we started each unit analysing a video or performing an experiment, they work 

in teams (just three students) in order to promote socio-constructivism. They had to analyze the experiment, describe 

the phenomenon, use multiple representation such as picture, diagram of circuits, graphics, etc, in this way students 

chat together to share their knowledge and improve their reasoning. Finally they had to make a Lab report using rubrics 

in order to promote feedback and self- assessment. Instructor use these rubrics to assess students Lab report and then 

he/she point out (during class) progress and difficulties found it and how they could improve their reports. This 

sequence was used during all cuatrimester (four months). DIRECT was applied to 23 undergraduate students, 44 

sophomore students (21 on experimental group and 23 on control group). In order to clasify student´s mental models 

we use concentration factor tool (Bao & Redich, 2001) as follow (considering 5- multiple choice test): 

 

          𝐶𝐹 =
√5

√5−1
(
∑ √𝑎𝑖

25
𝑖=1

𝑁
−

1

√5
).                                                                  (1) 

 

Where N represents the total number of students, ai is options chosen by estudents. In order to quantify those mental 

models a three level code was neccesary, see Table 1. 

 

TABLE 1. Three level code for score and concentration factor. 

 

Score Level Concetration Factor Level 

0-0.4 L 0-0.2 L 

0.41-0.7 M 0.21-0.5 M 

0.71-1 H 0.51-1 H 

 

We can obtain different pattern responses and using Table 1 is easy to clasify them as: a) LL model represent a radom 

zone and indicates that students no matter the test or items, b) LM model indicates there are two incorrect models, c) 

MM model indicates there are one correct model and one incorrect model, d) HH model indicates students could 

mastered some items and represent one correct model.  

 

 

III. ANALYSIS AND RESULTS 

 

A. ELECTRONIC ENGINEERING STUDENTS 

 

In this section we will refer to student´s pattern responses by our groups of study.  We started this discution with EE 

students. Figure 1 shows Electronic Engineering student´s pattern responses using Concentration Factor; they coursed 

some subject such as Electricity & Magnetism, Electric Circuits I, Electric Circuits II, Basic Electronics and others. We 

observed, there are just three items (HH zone) mastered by this group (3% of the test), this result is not adeceate 

because EE students are undergraduate and, for that reason we expected a better performance by this group; seven 

items fall in two model zone (MM) this is just a 31% of the test, so there are one correct model and one incorrect 

model. Twelve items (41%) appear in LM zone, here there are two incorrect models so most of students have several 
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strong misconceptions on conceptual comprehension of DC circuits. Finally, seven items (25%) fall in LL zone, this is 

a random zone i.e students choose an item without reasoning. 

 

 
 

FIGURE 1. EE student´s pattern responses. 

 

 

Data indicates EE students did not adquired adecuate abilities to understand DC electric circuits in spite of they are 

enrrolled in a career focused on electric and electronic circuit analysis. In fact, score and concentration factor (green 

diamond) fall in LM zone indicating that this group has (in general) two incorrect models on these topics. As we can 

see traditional teaching does not promote meaninfull learning and, it seems, no matter how many subject they already 

enrrolled the gains in learning will be tiny. 

 

B. PETROLEUM ENGEENERING. CONTROL GROUP 

 

Now we are going to discuss student´s pattern responses by control group. Fiure 2 shows pattern responses, this group 

was taught using traditional instruction i.e, professor and students resolve many textbooks problems (Serway et al, 

2010; Serrano, 2001), without concept reasoning activities nor lab experiments. These students were enrrolled to 

electromagnetism course for first time, this subject include topics such as Coulomb´s law, Electric field, Electric 

potential, DC electric circuit, Ohm´s law, Kirchhoff´s law and Faraday´s law. Instruction session was 6 hours per week 

during 14 weeks. Blue diamonds represent pre test results and magenta diamonds represent pos test results (see Figure 

2). As we can see there is no meaninfull difference (more details in next section) between pre and pos test, i.e., 

student´s reasoning no change after this instruction. Observe that pos test means (red diamond) is lower than pre test 

means (green diamond), this data reveals that traditional instruction could provoke regression and confusion among 

students, this result is agree with other research but in electrostatic, Sandoval & Mora (2009) found that students 

become confused to translate Coulomb´s law and Electric field concept correctly when instructor use traditional 

teaching. We can see there are thirteen items falling in random zone (LL) this is a high percentage (45%) and reveals a 

low interest by students in this topics; pre and pos test means (green and red diamond) fall in LM zone which 

represents two incorrect models; remember EE students also have similar results, in fact among both control group and 

EE students there are no meaningfull difference. In this case, we found that both sophomore and undergraduate 

students have and keep having similar misconception about DC electric circuits and, of course, that state could remain 

for long time when this metodology is used. 
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FIGURE 2. Student´s pattern response of control group. 

 

 

C. PETROLEUM ENGEENERING. EXPERIMENTAL GROUP 

 

In this section we show student´s pattern responses of experimental group. With this group we use ISLE metodology in 

order to improve DC electric circuits learning. ISLE engages students to conduct several lab experiments in order to 

acquire and develop some scientifics abilities practicing similar to how a scientist would. Teaching processes was as 

following: oral lecture, 2 hrs per week solving two or three conceptual activities and some texbook problems (Serway 

et al, 2010; Hewitt, 2007; Etkina & Van Heuvelen, 2006); laboratory, 4 hours per weeks where students conducted 

some experiments (Etkina & Vanheuleven, 2006) chosen carefully by instructor, there was one assistent to sopport 

students in the laboratory. Lab intructions were to analyze circuits, perform the experiment, decribe the phenomenon, 

find uncertaintity sources, identify patterns and make a conclusion. Students have to hand out a lab report and they 

could use rubrics to self-assessment (Karelina & Etkina, 2007).  

 

 

 
 

FIGURE 3. Student´s pattern responses of experimental group. 

 

The above Figure shows that 20% of responses fall on LL zone (randome zone) pre test as well as pos test, so this 

indicates that those items, which cause a lot of confusion, remain the same way before and after instruction. On the 
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other hands, 41% fall in LM zone (two incorrect models) in pre test. However in pos test this percentage decrease 13%, 

so this is a good trend in our sequence. In MM zone pattern responses were 26% in pre test, but we can see an 

important increase for pos test and reachs 39%, this way ISLE provoke favorable changes on conceptual reasoning and 

we consider as a very good result. In adition, in pre test just 3% of pattern responses reach HH zone, this result is very 

similar to undergraduate students, however ISLE promoted that experimental group improved their conceptual 

reasoning and, after instruction they obtain 28% of pattern responses in this zone indicanting that is an excellent 

tendency.  We can see that there is a meaningfull difference between pre and pos test means (green and red diamonds). 

Observe red diamons fall in zone MM in pos test; this is the best results among three groups because EE students and 

control group fall in LM zone. We made a hypotesis test for two population and our hypotesis are shown in Table 2. H0 

and H1represent null hyotesis and alternative hypotesis respectively, µexp, µc and µu are experimental group, control 

group and undergraduate students means respectively. 

 

TABLE 2. Hypotesis for two populations. 

 

Hypotesis Description 

Ho:  µexp= µc 

H1: µexp  > µc 

There is no meaningfull difference between ISLE and traditional teaching.  

ISLE promotes larger results than traditional teaching. 

Ho:  µexp= µu 

H1: µexp  > µu 

There is no meaningfull difference between experimental group and undergraduate students. 

ISLE promote larger results in experimental group than undergraduate students 

Ho:  µu = µc 

H1: µu  > µc 

There are no meaningfull differences between undergraduate and sophomore students. 

Undergraduate students have larger result than sophomore students. 

 

 

In order to determine if there is meningfull difference between ISLE and traditional instruction, we used t-student 

distribution with a 5% of significant level, freedom degrees of 42 and critic value of t equal to 1.684, we computed 

means difference standarization and results are shows in Table 3.  

 

TABLE 3. Results of hypotesis test. 

 

Comparison groups Means difference standarization 

Experimental group vs Control group 2.4653 

Experimental group vs Undergradute students 1.9201 

Control group vs undergraduate students 0.5580 

 

 

Table 3 shown that comparising experimental group vs control group, and experimental group vs usdegraduate 

students, means difference standarization fall in non- accepted region, so we have to reject our null hypotesis and we 

have to accept alternative hypotesis. These results indicate there is meningfull difference between both traditional 

teaching and ISLE methodology and they are agree with concentration factor. On the other hand, comparising control 

group vs undergraduate students we have to accept null hypotesis so there are no meaningful differences between those 

groups. 

 

 
C. BRIEF ANALYSIS ABOUT PHYSICAL ASPECTS OF DC ELECTRIC CIRCUITS 

In this section we disscus about different mental models for each group of study analyzing one objective of DIRECT: 

Physical Aspects of DC Electric Circuits. TABLE 4 shows student´s mental models clasifying them acording to Ley 

Bao (2001), we can observe that control group had the lowest comprehension in this section, they just obtain 27% of 

MM models and remained 73% in a zone that indicate they chosen randomly any option for each item. Of course, this 

is not a good performance. EE students had 72% of items with MM model, this is a good result but we expected a 
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better performance by those students because they finished their career earlier, so we can clasify this result as 

moderate. Observe there are no HH mental models, which indicate whether students mastered the concept studied. On 

the other hand, experimental group adquired the best mental models we can see there are 36% of items with HH mental 

models (control group and EE students did not reach any of these models); 18% reach MM model indicating a very 

well performance by these students. Observe, the percentage on LL model is very similar to EE students. We achieved 

similar results on the others objectives of DIRECT (energy, electric current and differential voltage), i.e better models 

were reached by experimental group than control and undergraduate students. 

 

TABLE 4. Student´s pattern responses for Physcal aspects of DC electric circuit. 

  Electronic Engeenering students Control group. PE Experimental group. PE 

Item Score FC Model Score FC Model Score FC Model 

10 0.2609 0.1183 LL     0.1304   0.2893 LM 0.0476 0.2908 LM 

19 0.6087 0.3812 MM   0.3913     0.1828 LL 0.7143 0.5393 HH 

27 0.6957 0.4905 MM     0.4783     0.278 MM 0.7143 0.5338 HH 

9 0.3043 0.3005 LM   0.3043    0.0774 LL 0.7133 0.5278 HH 

18 0.4783 0.3655 MM     0.3913    0.1282 LL 0.2857 0.4304 LM 

5 0.6957 0.5 MM 0.5217 0.3005 MM 0.381 0.2066 LL 

14 0.3478 0.2723 MM    0.0870     0.3708 LM 0.619 0.3939 MM 

23 0.5652 0.3335 MM    0.2174     0.1765 LL   0.6190     0.4214 MM 

4 0.0435 0.4953 LM   0.2174     0.1446 LL 0.2381 0.2211 LM 

13 0.4783 0.2893 MM   0.6957     0.5211 MH 0.7619 0.6038 HH 

22 0.3478 0.2013 MM 0.2174 0.1575 LL   0.3810     0.0986 LL 

 

 

IV. CONCLUSION 

 

We found that traditional teaching does not engage students to think differently, work in better ways and not adquiere 

the proficiencies that students needs for their future work experience. Undergraduate students and control group 

(sophomore) have similar mental models in spite EE students having be in more subject (related to DC electric circuits) 

than control group and experimental group, those students (EE) just reach 3% of test like the HH model and 31% in 

MM zone, 66% obtain LL and LM models these results are very similar to control group. We expected a better 

performance by EE students because they are studiying to analyze electric and electronic circuits so this is not a good 

omen, it seems those students will finish their career with a lot of misconception and incorrect models about electric 

current, differential voltaje and electric energy; we can deduce that thier proficiencies were not developed correctly. 

Students control group, whom faced DC electric circuits by first time, obtain mental models too close to EE group, this 

results indicate that learning between sophomore and undergraduate students, adquiered and keeping similar 

misconception for long time and no matter how subjects they coursed, using traditional teaching. For experimental 

group we find good results in their learning on this topics using ISLE cycle, datas shows there is a big movement in 

their mental models because in pre test they had similar misconception to control group and EE students but after 

instructions this students changes their mentalities and enjoyed works in teams, we could observed they shared 

knowledges and helped thogeter, this provoke best performance and improve learning. Experimental group reached 

28% and 39%, respectively, mental models that represent good tendency in instruction as we see is lager than control 

group and undergradute students. In addition, numbers of item falling in random zone is the lowest; 20% by 

experimental group, 45% by control group and 25% by EE students. Hypotesis test indicate there is meaningfull 

difference between ISLE methodology and traditional teaching (such as control group and undergraduate students), 

although we found there is no meaningful difference between sophomore and undergraduate students´ reasoning, on 
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DC electric circuits, if they were teaching using traditional eduaction but if we use an active methodology we could 

have good results on their performance. Althougth, rubrics were an adecuate instruments to induce feedback improving 

student´s performance and their labs report, in this way we can assess abilities developed for those students. We find 

that improvement was increasing step-by-step following the activities undertaken by instructor. Is very important to say 

that we need to improve our sequence because there is anothers important abilities that experimental group did not 

reach so, we will spend more time to select correctly activities and more time for feedback.  
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This paper presents partial results of a collaborative action research the use of mobile 

digital technology in teaching Geography with undergraduate research students performed 

with a pilot school Project One Computer per Student (UCA) locatade in rural Ji-Paraná 

Rondônia / Brazil. The aim is to describe and analyze the pedagogical work of a teacher of 

Geography, from the arrival of laptops Project UCA in school in 2010, when it also began 

the Brazil Training Course offered for teachers and managers of schools of this pilot 

project. This course occurred simultaneously with a collaborative action research that is 

still in development with the support of the National Council for Scientific Development 

(CNPq) The teacher took the opportunity created by the arrival of laptops in school to 

overcome a barrier that had regarding the use of digital technologies in the classroom: their 

lack of training in use of computers and difficulty in assuming that he lacked the necessary 

skills to do so. He is in training course and was gaining security in the use of laptops, as 

they participated in the training with fellows at the school, received support from the 

trainers, the School Coordinator UCA and managers. The teacher has also learned from the 

students themselves and it has developed a Scientific Initiation of adolescents residing in 

rural areas of a municipality within the Amazon, which has promoted field classes, Internet 

searches, interviews with parents, a partnership with the university, experimentation, 

among others, expanding the environment of the classroom beyond the four walls, 

modifying their teaching practice in the sense proposed by trends in the teaching of science 

known as Science, Technology and Society (STS) and Science and Citizenship. 

 

Este trabalho apresenta resultado parcial de uma pesquisa-ação colaborativa de uso de 

tecnología digital móvel no ensino de Geografia, com iniciação científica dos alunos 

realizada com uma escola-piloto do Projeto Um Computador por Aluno (UCA) localizada 

na zona rural de Ji-Paraná em Rondônia / Brasil.  O objetivo é relatar e analisar o trabalho 

pedagógico de uma professora de Geografia, a partir da chegada dos computadores 

portáteis do Projeto UCA na escola em 2010, quando se iniciou também o Curso Formação 

Brasil – UCA, oferecido aos professores e gestores das escolas-piloto deste projeto. Este 

curso ocorreu simultaneamente com uma pesquisa-ação colaborativa que ainda está em 

desenvolvimento com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

(CNPq). A professora aproveitou a oportunidade criada pela chegada dos computadores 

portáteis na escola para vencer uma barreira que tinha com relação ao uso das tecnologias 

digitais em sala de aula: sua falta de formação para uso de computadores e dificuldade de 

assumir que não possuía as habilidades necessárias para tal. Empenhou-se no curso de 

formação e foi adquirindo segurança no uso dos computadores portáteis, a medida que 

participava com os colegas da formação na própria escola, recebia apoio das formadoras, 

da Coordenadora UCA na Escola e dos gestores. A professora também tem aprendido com 

os próprios alunos e com isto vem desenvolvendo a Iniciação Científica de adolescentes 

que residem na zona rural de um município no interior da Amazônia, promovendo 

projetos, aulas de campo, pesquisas na Internet, entrevistas com pais, parceria com 

universidade, experimentação, entre outras. Aproveitando seu conhecimento da área e as 

mailto:discipulaanatalia@gmail.com
mailto:mariadocarmojipa@gmail.com
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novas habilidades que vêm sendo construídas no uso das tecnologias a docente vem 

modificando sua prática docente de forma criativa, no sentido proposto pelas tendências 

para o ensino de ciências conhecidas como Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e 

Ciência e Cidadania. 

 

  

I. INTRODUÇÃO 

 

O uso de tecnologia digital móvel na educação vem sendo considerada uma nova ferramenta que pode ser uma 

aliada do(a) professor(a), mas no Brasil ainda é pouco utilizada e a sua utilização na educação fez surgir um novo 

conceito, o Mobile Learning ou m-Learning, que nada mais é que a união de diversas tecnologias, principalmente de 

processamento e transmissão de dados, com acesso à redes wi-fi e que permite ao grupo de estudantes e aos 

professores uma maior interação, estendendo a sala de aula para além das quatro paredes.  

Neste trabalho analisamos o uso dos dispositivos móveis disponíveis aos alunos e professores desde 2010 nas 

escolas-piloto do Projeto Um Computador por Aluno (Projeto UCA) e que podem ser utilizados pelos professores 

de várias áreas e relatamos o caso de uso de um dispositivo móvel no ensino de Geografia, com iniciação científica 

dos alunos realizada com uma escola-piloto do Projeto UCA localizada na zona rural de Ji-Paraná em Rondônia / 

Brasil. 

O objetivo é relatar e analisar o trabalho pedagógico de uma professora de Geografia, a partir da chegada dos 

computadores portáteis do Projeto UCA na escola em 2010, quando se iniciou também o Curso Formação Brasil 

oferecido aos professores e gestores das escolas-piloto deste projeto. Este curso ocorreu simultaneamente com uma 

pesquisa-ação colaborativa que ainda está em desenvolvimento, com apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico (CNPq). 

A professora aproveitou a oportunidade criada pela chegada dos computadores portáteis na escola para 

vencer uma barreira que tinha com relação ao uso das tecnologias digitais em sala de aula: sua falta de formação 

para uso de computadores e dificuldade de assumir que não possuía as habilidades necessárias para tal. Empenhou-

se no curso de formação e foi adquirindo segurança no uso dos computadores portáteis, a medida que participava 

com os colegas da formação na própria escola, recebia apoio das formadoras, da Coordenadora UCA na Escola e 

dos gestores.  

A professora também tem aprendido com os próprios alunos e com isto vem desenvolvendo a Iniciação 

Científica de adolescentes que residem na zona rural de um município no interior da Amazônia ao lecionar 

Geografia, o que tem promovido aulas de campo, pesquisas na Internet, entrevistas com pais, parceria com 

universidade, experimentação, entre outras, ampliando o ambiente da sala de aula para além das quatro paredes, 

modificando sua prática docente no sentido proposto pelas tendências para o ensino de ciências conhecidas como 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e Ciência e Cidadania, nas quais as fronteiras entre Ciências Naturais e 

Ciências Sociais são diluídas e o trabalho que predomina em sala de aula entremeia conteúdos das duas grandes 

áreas. 

 

 

II. OS DISPOSITIVOS MÓVEIS DO PROJETO UCA 

 

O crescente uso de tecnologia digital móvel pela população em geral vem estimulando sua utilização na educação 

com a emergência de um novo conceito, o Mobile Learning ou m-Learning, que une diversas tecnologias, 

principalmente de processamento e transmissão de dados, e permite aos estudantes e seus professores uma maior 

interação, estendendo a sala de aula para além das quatro paredes.  

Apesar do celular ser o mais comum destes dispositivos, este grupo é bem mais amplo, incluindo aparelhos 

como: Tablets, PDAs, Consoles Portáteis, Notebooks/Netbooks, GPS, MP3/MP4, Smartphone, Ipad, Iphone. Os 
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computadores portáteis (netbook e notebooks) são computadores pequenos, que apresentam facilidade de transporte 

e acesso a Internet ou a servidores fixos. 

As principais características destes dispositivos móveis são: mobilidade (facilidade para transportá-lo de um 

lugar para o outro) ou portabilidade e flexibilidade temporal e espacial (Moran, 2012) relacionada à sua utilização 

em tempos variados e em diferentes espaços. Estes dispositivos favorecem a implantação de um novo modelo de 

ensino ligado a redes de comunicação sem fio denominado Mobile Learning ou m-Learning, que se caracteriza por 

representar o conjunto de práticas e atividades educacionais viabilizadas com dispositivos móveis (Arruda & Reis, 

2012). Com a popularização destes dispositivos, esta possibilidade se torna cada dia mais viável.  

As escolas brasileiras, mesmo com acesso a Internet em baixa velocidade, estão se adequando à nova 

realidade e se reestruturando, para se tornarem mais atrativas aos discentes e ampliar a inclusão digital, tanto de 

profesores como de alunos e suas famílias. Um caso desta adequação de escolas públicas brasileiras é o Projeto Um 

Computador por Aluno (Projeto UCA) que foi implantado em 2010 em mais de trezentos (300) escolas públicas 

distribuídas em todos os estados da federação. Em Rondônia, foram contempladas oito escolas, incluindo escolas 

rurais e urbanas, da rede estadual e municipal de ensino. 

A ideia da implantação do Projeto UCA teve início em janeiro de 2005, através da participação do Governo 

Brasileiro no Fórum Econômico Mundial em Davos – Suíça, sendo esta idealizada por Nicholas Negroponte, co-

fundador da ONG “One Laptop Per Child” (OLPC) (BRASIL, 2011) e cujo projeto era desenvolver um computador 

portátil, com baixo custo, que executasse as funções básicas para crianças de países em desenvolvimento para serem 

utilizados como ferramenta educativa. 

Em junho desse mesmo ano, após o contato direto de Nicholas Negroponte, Seymour Papert e Mary Lou 

Jepsen com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de apresentar com detalhes as ideias 

relacionadas ao projeto, iniciaram os trabalhos de sondagem, experimentos, reuniões, análises relacionadas ao 

Projeto UCA.Após todos os trâmites legais, este programa se fixou em todos os estados do Brasil, inclusive Distrito 

Federal, abrangendo 131.090 educandos(as) e 7.923 educadores(as), conforme levantamento realizado por Oliveira 

(2012)1.  

O projeto UCA iniciou-se em 2007 com uma Fase I ou Fase Pré-piloto em cinco escolas de municípios de 

diferentes regiões brasileiras: Porto Alegre-RS; periferia da cidade de São Paulo; Piraí / RJ; Palmas /TO e zona 

central de Brasília, na qual foram testados diferentes modelos de computadores móveis (netbooks). Em 2010, o 

Projeto UCA entrou em sua Fase II, denominada Fase Piloto em cerca de 350 escolas públicas das redes de ensino 

estaduais e municipais, distribuídas em todas as unidades da federação. A escolha destas escolas ocorreu com a 

participação das Secretarias Estaduais de Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME) e o MEC.  

A implantação do projeto se deu com a aquisição dos laptops em 2010 e distribuição dos mesmos no segundo 

semestre do mesmo ano. (Brasil, 2011). Todos os alunos e professores das escolas selecionadas receberam um 

computador portátil, o laptop educacional, produzido pelo consórcio CCE / DIGIBRAS / METASYS, o qual foi 

dado como vencedor do pregão nº 107/2008 para o fornecimento de 150.000 equipamentos. O laptop educacional 

CM-52C distribuído para as escolas participantes do Projeto UCA – Fase II é um equipamento revestido 

externamente por um material emborrachado para conferir maior resistência a quedas e dar conforto durante o seu 

manuseio.Também possui alças que conferem ao usuário maior facilidade durante seu transporte. Cada uma dessas 

escolas recebeu do governo federal, além dos laptops para alunos e professores, infraestrutura para acesso à Internet 

(um servidor e rede wireless) e capacitação para gestores e professores na utilização dessa tecnologia. As 

Secretarias de Educação estaduais e municipais ficaram com a responsabbilidade de adaptação da rede elétrica e 

compra de armários para armazenamento e carregamento dos laptops. (Brasil, 2013). 

 

 

                                                           
1 Levantamento realizado por Oliveira publicado na Monografia intitulada “Programa Um Computador Por Aluno (PROUCA): Mudanças 

e desafios no cotidiano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Irineu Antônio Dresch do município de Ji-Paraná/RO”, 2012. 
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III. O PROJETO UCA NA ESCOLA IRINEU ANTÔNIO DRESCH 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Irineu Antônio Dresch é uma das escolas-piloto do Projeto 

UCA em Rondônia e está localizada na zona rural do município de Ji-Paraná/RO, a cerca de 20 km da sede do 

município. Conta com doze (12) professores que atendem cerca de 250 alunos de 1º. a 9º. Ano do Ensino 

Fundamental, em dois turnos (matutino e vespertino). A maioria destes não tinha acesso a Internet e muitos 

professores nunca tinham usado um computador. 

No segundo semestre de 2010 os computadores foram entregues na escola e os equipamentos para acesso a 

Internet foram instalados, o que possibilitou o início do curso de formação dos professores e gestores para uso 

pedagógico dos computadores portáteis em novembro do mesmo ano. 

A ideia de cada criança ter o seu próprio computador é bem antiga e foi idealizada antes da existência dos 

microcomputadores. Ela foi proposta por Alan Kay, em 1968, após ter visitado Seymour Papert no 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), quando esse pesquisador estava iniciando seu trabalho com a 

linguagem computacional LOGO. (Valente, 2011, p. 20). 

De acordo com o diretor e coordenadora do Projeto UCA desta escola, as tecnologias utilizadas no cotidiano escolar 

têm influenciado positivamente no processo de ensino e de aprendizagem. Por isso, a fim de averiguar acerca da 

importância do projeto no processo de ensino e de aprendizagem das(os) educandas(os) da Escola Irineu Antônio 

Dresch foi aplicado em 2012 um questionário que combinou perguntas fechadas e abertas, num total de sete 

perguntas, a cento e treze educandos e educandas do 6º ao 9º ano.  

Por meio da análise dos dados coletados foi possível concluir que mais de 94% das(os) educandas(os) da 

escola em questão afirmam que houve uma mudança significativa em sua aprendizagem após o uso dos laptops do 

UCA. Para mais de 98% das(os) educandas(os) da escola o Projeto UCA é importante para as escolas, pois melhora 

e estimula o aprendizado, além de trazer novas oportunidades para elas(es).  

Mais de 97% das(os) educandas(os) da escola objeto de estudo do presente trabalho, acredita que o Projeto 

UCA trouxe benefícios para a escola, sendo um deles a melhora no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), bem como, o maior interesse por parte dos alunos nas atividades escolares. Foi possível perceber ainda que 

mais de 94% das(os) entrevistadas(os) afirmam que aprendem mais com o uso do laptop. 

Embora tenham sido realizadas 15 (quinze) entrevistas com diferentes sujeitos diretamente ligados ao 

programa na escola em questão conforme descrito inicialmente, no presente artigo, por questão de normas de 

espaço, descreve-se apenas a entrevista de uma educadora e de um educando. 

A professora Maria é educadora da EMEF Profº Irineu Antônio Dresch e nos concedeu uma entrevista no dia 

08 de novembro de 2012, sendo citado abaixo um trecho da mesma. Ela é graduada em Geografia (1988) e possui 

pós graduação em Educação Ambiental e Didática e Metodologia do Ensino Superior. Trabalha na escola há cinco 

anos e atua do 6° ao 9º ano. 

Na minha opinião houve uma mudança muito significativa, porque foi mais uma ferramenta que veio somar e a 

gente nota o desenvolvimento dos nossos alunos. Quando o projeto UCA chegou aqui na escola, então todos 

abraçaram esta causa [...].Quando a nossa direção anunciou a chegada desse projeto, gerou-se uma expectativa, 

inclusive…Eu era cega, analfabeta, tinha medo até de ligar o computador. Inclusive, eu assistia meus 

companheiros de trabalho baixar filme, ligar, abrir a Internet…, eu achava aquilo o máximo, mas, para mim, o 

computador era o bicho papão, era o bicho de sete cabeças. Então, para mim foi maravilhoso, porque eu 

comecei a sair do analfabetismo da informática, digital e comecei a usar, porque nós fomos…, tivemos que 

abraçar essa causa. Eu não digo que foi forçada, eu tive que abraçar a causa, porque do contrario…(eu já me 

sentia excluída), se eu não abraçasse esta causa eu iria me tornar uma professora dinossaura, obsoleta. 

[...].Porque a gente vive na era digital. Essa ferramenta já faz parte do cotidiano dos nossos alunos, então, essa 

ferramenta não só contribui para o processo de ensino-aprendizagem, mas também para o seu desenvolvimento 

social, intelectual. O aluno já prepara uma atividade no laptop, ele já leva para os pais, então os pais ficam 

(creio eu) até orgulhosos dos filhos, por verem eles fazendo, desenvolvendo uma atividade onde eles não têm 
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essa noção. E os próprios pais já aprendem com seus filhos. Tem pais que já ligam o laptop, acessam a 

Internet.Então quer dizer isso é inovação. É avanço. [...]. (Professora M. C. Silva, 2012). 

Um ponto muito interessante nesta entrevista é a revelação desta educadora ao dizer que “[...] era cega, 

analfabeta, tinha medo até de ligar o computador. Inclusive eu assistia meus companheiros de trabalho baixar filme, 

ligar, abrir a Internet, eu achava aquilo o máximo, mas para mim o computador era o bicho papão, era o bicho de 

sete cabeças”. 

Para Mendes e Almeida (2011, p. 49): “a inclusão digital é um dos objetivos da disseminação das TIC nas 

escolas de diferentes países, tendo como metas a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem e a formação de 

pessoas que usam criticamente as TIC para aprender e resolver problemas do seu dia a dia e do mundo do trabalho”.  

O Projeto UCA na escola em questão proporcionou esta inclusão não somente para as(os) educandas(os), mas 

também para alguns educadores, como o exemplo de Maria do Carmo, que expressa a alegria de sair do 

analfabetismo digital e se sentir incluída na geração atual, considerada a geração dos “nativos digitais”, pois já 

nesceram numa época em que as tecnologias digitais fazem parte do seu dia a dia, desde antes do nascimento. 

Neste sentido, vale ressaltar que: 

A chegada do laptop na escola, mais especificadamente na sala de aula, traz novos desafios em relação à 

formação de professores e de outros profissionais que atuam em distintas esferas das redes de ensino para o uso 

do computador nas atividades pedagógicas ir além de experiências pontuais de professores abnegados que usam 

o computador no laboratório de informática em momentos esporádicos e previamente planejados e se torne uma 

prática corrente da cultura escolar que integra as tecnologias ao desenvolvimento do currículo. (Almeida& 

Prado, 2011, p. 34-35) 

Segundo Dário, um educando da escola em questão,que cursa o 7º Ano e é um dos trinta e oito alunos 

monitores2 na escola, em entrevista concedida no dia 08 de novembro de 2012: 

Sempre tivemos acesso aos computadores da escola, só que não tinha Internet, não tinha como pesquisar, era só 

para digitar, os computadores aqui da escola. Antes do UCA eu não era muito bom na sala, mas, agora eu faço 

as tarefas tudo certinho, já tenho nota mais alta que o ano passado. Hoje tenho uma maior facilidade de 

entender os conteúdos e também de digitação. Antes, assim, eu tinha medo de mexer e estragar, mas depois eu 

fui aprendendo e melhorando e agora eu faço qualquer coisa sem medo, se der alguma coisa errada, eu mesmo 

consigo arrumar de novo. Não me sinto excluído. O projeto UCA trouxe benefícios, como por exemplo, a 

questão do IDEB, eu acho que pode ter beneficiado no IDEB da escola também, eu acho isso. [...] Como 

monitor, acredito que ao mesmo tempo que a gente ensina e ajuda eles, a gente aprende muitas coisas com eles. 

Gosto de ser um monitor. [...]. (Aluno Dário, 2012). 

Na fala de Dário é possível perceber que antes da chegada dos laptops na escola, os alunos tinham acesso aos 

computadores escolares, mas de forma esporádica, sendo que tinham que dividir o computador com outros(as) 

colegas. Dário afirma que sua aprendizagem melhorou, porque se tornou mais interessado em fazer as atividades 

propostas pelos professores após o uso dos laptops do UCA, aprendizado este que também atingiu as(os) demais 

colegas, contribuindo assim, com o aumento da nota no IDEB da escola. Esta escola tinha em 2009 um índice de 4,8 

para os anos de 1º. a 5º. e 3,8 para os 6º. a 9º. Anos. Em 2011, com a diminuição de alunos do primeiro segmento do 

Ensino Fundamental (1º. a 5º. Anos) não foi aplicada a Prova Brasil que é o principal elemento que compõe este 

índice de avaliação da unidade escolar, mas, o índice do segundo segmento (6º. a 9º. Anos) teve um aumento 

significativo: passou de 3,8 para 5,0 (acima da média nacional). Tanto os professores como os alunos atribuem essa 

melhoria ao uso dos computadores portáteis na sala de aula.  

Nas escolas de Rondônia que fazem parte do Projeto UCA, Fase II, existem professores com pouca ou 

nenhuma experiência em uso de computadores e Internet. Isso por si só, aprender a usar estes equipamentos já é um 

desafio para estes professores, quanto mais, usar estas ferramentas com fins educativos em sala de aula, tendo que 

orientar cerca de trinta alunos (30) ao mesmo tempo, cada um com seu próprio computador. Esta situação ainda se 

                                                           
2 Na escola em questão os alunos monitores são responsáveis pelo carregamento das baterias, desenvolvem outras atividades, tais como, 

retirada dos laptops da “Sala PROUCA” e retorno dos laptops a mesma sala, auxiliam o professor em sala, ajudando os colegas em eventuais 

dúvidas e dificuldades. 
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agrava quando o(a) professor(a) que está acostumado(a) a alfabetizar com lápis e papel se vê diante da tarefa tão 

desafiadora de letramento na língua materna e na matemática, acrescida do letramento científico/tecnológico, 

também necessário em nossa época (Chassot, 2003).  

Com o objetivo de apoiar estes docentes na gestão de aulas com os computadores em sala, especialmente 

os(as) professores(as) alfabetizadores(as) (Figuras 1 e 2), os alunos que se destacaram no decorrer do primeiro ano 

do Projeto UCA nesta escola foram selecionados para atuarem como monitores nestas aulas e receberam formação 

adicional para exercerem esta tarefa. (Martines et al, 2012). 

 

 
 

FIGURA 1. Alfabetizadora da E.M.E.F. Irineu A. Dresch  

e o desafio do letramento científico-tecnológico. 

 

 

 

 
 

FIGURA 2. Encontro de formação dos alunos-monitores. 

Fotos: Equipe escolar da E.M.E.F. Irineu Antõnio Dresch 

 

 

A atribuição do aluno monitor é auxiliar de forma criativa e participativa a inclusão digital de professores, colegas e 

demais membros da escola no uso dos recursos tecnológicos, agindo como agente facilitador e orientador, 
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contribuindo para o bom desenvolvimento e sucesso do UCA na escola. A Coordenadora UCA na Escola e outros 

professores desenvolvem várias atividades de formação como: contato e diálogos com os pais; treinamento dos 

alunos selecionados; orientação destes dentro de sala com o professor; desenvolvimento de atitudes e valores como 

solidariedade, respeito mútuo, interesse pelos estudos; avaliação permanente do desempenho etc.  

O aluno entrevistado faz referência a este projeto da escola e de sua importância em sua formação. Além 

disto, este expressa que se sente incluído e gosta de ser monitor, pois ensina, mas também aprende. Neste sentido, 

Freire nos lembra que: “[…] vai ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre  si, quem forma se forma 

e reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. [...]”. (1996, p. 23). 

 

 

IV. AS TENDÊNCIAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E O CASO DO ENSINO DE GEOGRAFIA NA 

EMEF IRINEU ANTÔNIO DRESCH 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências Naturais (CN), os limites entre as CN e as áreas 

das Ciências Sociais e Humanas foram se diluindo nas últimas décadas e os conteúdos destas áreas estão cada vez 

mais relacionados, diante dos graves problemas sócio-ambientais que a humanidade vem enfrentando. 

Em consequência, problemas sociais e ambientais, associados às novas formas de produção, passaram a ser 

realidade reconhecida em todos os países, inclusive no Brasil. Os problemas relativos ao meio ambiente e à 

saúde começaram a ter presença nos currículos de Ciências Naturais, mesmo que abordados em diferentes 

níveis de profundidade. 

No ensino de Ciências Naturais, a tendência conhecida desde os anos 80 como Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. (CTS), que já se esboçara anteriormente e que é importante até os dias de hoje, é uma resposta 

àquela problemática. No âmbito da pedagogia geral, as discussões sobre as relações entre educação e sociedade 

se associaram a tendências progressistas, que no Brasil se organizaram em correntes importantes que 

influenciaram o ensino de Ciências Naturais, em paralelo à CTS, enfatizando conteúdos socialmente relevantes 

e processos de discussão coletiva de temas e problemas de significado e importância reais. Questionou-se tanto 

a abordagem quanto a organização dos conteúdos, identificando-se a necessidade de um ensino que integrasse 

os diferentes conteúdos, com um caráter também interdisciplinar, o que tem representado importante desafio 

para a didática da área. 

Especialmente a partir dos anos 80, o ensino das Ciências Naturais se aproxima das Ciências Humanas e 

Sociais, reforçando a percepção da Ciência como construção humana, e não como verdade natural, e nova 

importância é atribuída à História e à Filosofia da Ciência no processo educacional. Desde então, também o 

processo de construção do conhecimento científico pelo estudante passou a ser a tônica da discussão do 

aprendizado, especialmente a partir de pesquisas realizadas desde a década anterior, que comprovaram que os 

estudantes possuíam idéias, muitas vezes bastante elaboradas, sobre os fenômenos naturais, tecnológicos e 

outros, e suas relações com os conceitos científicos. Essas idéias são independentes do ensino formal da escola, 

pois são construídas ativamente pelos estudantes em seu meio social. (Brasil, 1998, p. 20-21) 

Segundo Santos (2007), os currículos com ênfase em CTS tratam das interrelações entre explicação 

científica, planejamento tecnológico e solução de problemas e tomada de decisão sobre temas práticos de 

importância social, com uma integração entre educação científica, tecnológica e social, na qual os conteúdos 

científicos e tecnológicos são estudados juntamente com a discussão de seus aspectos históricos, éticos, políticos e 

socioeconômicos. 

Outra tendência para o ensino de ciências destacada pelo PCN da área é a que ficou conhecida como Ciência 

& Cidadania, que se apóia nos princípios democráticos: dignidade humana, igualdade de direitos, participação, co-

responsabilidade pela vida social. Estes princípios são vivenciados nesta escola e a professora destaca a importância 

da gestão de uma instituição que se compromete com o aprendizado de seus alunos no contexto de expansão das 

tecnologias digitais e com sua utilização pedagógica, resultando em mudanças significativas no contexto escolar, a 

pesar das dificuldades enfrentadas. 
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Na minha opinião houve uma mudança muito significativa, porque foi mais uma ferramenta que veio somar e a 

gente nota o desenvolvimento dos nossos alunos. Quando o projeto UCA chegou aqui na escola, então todos 

abraçaram esta causa, só que uma das barreiras, na minha opinião, foi o tempo…, onde no início a gente teria 

que até sacrificar o planejamento para estudar o projeto UCA. Então foi uma loucura. Outra coisa que hoje, até 

hoje se estende essa dificuldade, é a questão da Internet que não ajuda muito. Mas a direção tem buscado a 

solução para as dificuldades que tem aparecido. A direção é bem ativa, nos dá bastante apoio neste projeto, 

inclusive, a direção tá de parabéns, porque a gente nunca, pelo menos eu falo por mim, particularmente, em 

momento algum, eu senti, percebi que a direção não nos apoiasse nesse projeto. Sempre aberto para nos 

atender, para nos assistir. Esse apoio, o diretor sempre nos deu. Ele nunca fez objeção nenhuma, inclusive, 

colegas nossos que teriam uma aula pra preparar, por exemplo, a nossa internet é falha, fica a desejar, então 

tinha grupos de colegas, que à tarde, no horário de planejamento na escola, iam pra cidade, pra realizar estas 

atividades e postar. Quer dizer, se fosse uma direção que não tivesse uma cabeça aberta, uma direção flexível, 

ele poderia dizer não vocês não vão sair, vocês vão planejar, poderia impedir, ao meu ver. Então eu, 

particularmente, eu nunca percebi, senti por parte da direção, obstáculos, negação em relação a nos apoiar neste 

projeto. Voltando a questão da Internet, ela melhorou durante pouco tempo e hoje a qualidade dela vem caindo, 

mas como já disse, o diretor já tomou as providências, já requisitou a visita dos técnicos e estamos aguardando. 

(Professora M. C. Silva, 2012).  

 

Nestes trabalhos a professora de Geografia valoriza o computador portátil e o uso da Internet pelos alunos, 

mas como ela ressalta, o acesso à rede mundial de computadores fica bastante restringido em função da dificuldade 

de conexão nesta escola da zona rural através dos equipamentos do GESAC, instalados pelo Ministério de Educação 

(MEC) dentro do Projeto UCA. Quando o acesso não é possível, os profesores da escola se utilizam de outro 

recurso: pesquisam na cidade e disponibilizam os arquivos (textos, vídeos etc.) em um servidor e os alunos acessam 

este material com seus computadores portáteis, graças à rede local criada pelo Projeto UCA. (Brasil, 2013).  

A professora destaca este fato e fala da importância deste acesso à Internet em sua disciplina: 

Acredito que o UCA tem contribuído no desenvolvimento dos alunos e favorecido a aprendizagem. Até porque 

nós percebemos que depois do uso dessa ferramenta, o grau de aprendizagem elevou-se, porque tinha meninos 

que, por exemplo... eu, na minha disciplina, usava como ferramenta o livro didático, textos retirados de revistas, 

minhas experiências..., só que com o laptop, não tem nem comparação: ele abre a Internet, tem visão de mundo, 

sai do local dele, viaja pelas páginas da Internet. Então, eles se desenvolvem de uma forma fantástica. Eles têm 

outra visão da Geografia, por exemplo. Então, para mim é significativo a Internet. E não é só com a Internet... 

Aqui na escola tem até um programa no provedor que você prepara uma atividade, uma prova, aí eles vão fazer 

essa prova diretamente no laptop. É algo novo e não somente aquela provinha que você usava o papel, a caneta, 

o lápis. Quer dizer, tudo isso é novidade, tudo isso leva o aluno a se desenvolver, a despertar para o mundo do 

conhecimento.Porque a gente vive na era digital. Essa ferramenta já faz parte do cotidiano dos nossos alunos, 

então... essa ferramenta, não só contribui para o processo de ensino-aprendizagem, mas, também para o seu 

desenvolvimento social, intelectual. (Professora M. C. Silva, 2012).  

A professora também destaca a importância das parcerias para o sucesso de um projeto desta envergadura, 

incluindo o proceso de formação dos professores e gestores das escolas-piloto do Projeto UCA: 

Na implantação do UCA na escola recebemos apoio, por exemplo, visitas do pessoal da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), recebemos também visitas dos professores multiplicadores da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED) em parceria com a Representação de Ensino (REN). Tivemos a visita da 

Rolse, da Patrícia. Tivemos até umas trocas de experiências, de aprendizagem com alguns professores da escola 

Joaquim Nabuco de Ouro Preto. Os parceiros são: a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a 

Representação de Ensino (REN), porque a Rolse é servidora da Representação de Ensino (REN), mas presta 

serviço também ao município. […] A formação foi presencial e também à distância. Presencial e também com 

tarefas para serem realizadas em grupos, na escola ou em casa. Cada um adequava sua tarefa de casa, conforme 

seu tempo, sua disponibilidade. (Professora M. C. Silva, 2012).  

A formação de professores e gestores foi planejada para ocorrer durante a implantação do Projeto UCA – 

FASE II (Fase Piloto), sob a coordenação do MEC através do Curso Formação Brasil UCA, executado por uma 
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ampla rede de pessoas e instituições, conforme Figura 3. Oito Instituições de Ensino Superior com grande 

experiência no uso de novas tecnologias em educação no Brasil, chamadas de IES Globais (Universidades Federais 

do Ceará, Pernambuco, Rio de janeiro e Rio Grande do Sul, Universidade Estadual de Campinas, Universidade de 

São Paulo, Pontifícia Universidade de São Paulo e de Minas Gerais) ficaram encarregadas de establecer parcerias 

com IES Locais em cada Estado e com as Secretarias Estaduais de Educação para a implantação do Curso 

Formação Brasil. 

 

 
 

  FIGURA 3. IES Globais do Curso Formação Brasil e estados de abrangência de cada uma. 

 Fonte: Cartilha Projeto UCA - FORMAÇÃO BRASIL: projeto, planejamento das 

 ações / cursos. Brasília: MEC, 2009, p. 14. 

 

 

A formação dos professores e gestores do Projeto UCA/RO foi implantada em parceria com a IES Global 

representada pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) através de uma equipe de pesquisadores / 

formadores do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED), coordenada pelo Dr. José Armando Valente, ao 

qual estão interligadas as IES Locais dos Estados do Pará (UFPA), Acre (UFAC) e Rondônia (UNIR) e algumas 

escolas do Estado de São Paulo, o que facilita a interação com o sistema nacional e regional do Projeto UCA / Fase 

II. Esta rede começou a se formar em setembro de 2010 durante o I Encontro UCA–Norte (UCA-NO) que ocorreu 

em Belém-PA sob a coordenação da equipe de pesquisadores do NIED/ UNICAMP responsável pelo programa de 

formação. 
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O processo de formação dos professores na ação se desenvolveu com foco na realidade de cada escola e no 

contexto da sala de aula, à medida que o uso dos laptops educacionais por professores, alunos e gestores fosse 

ocorrendo. Essa formação em serviço tem como pressupostos: a interação e a reflexão sobre a integração entre a 

prática pedagógica, o currículo, as tecnologias e as teorias educacionais que permitem compreender e transformar as 

práticas, com vistas à melhoria da aprendizagem do aluno. (Martines, 2011). 

Em nível estadual, a implantação da formação do Projeto UCA/RO – Fase II foi coordenado de forma 

colaborativa pela UNIR, através do Laboratório de Ensino de Ciências (EDUCIENCIA) e pela SEDUC/RO, através 

do Programa de Tecnologia Educacional (PTE). Integram ainda esta rede, os formadores e tutores dos Núcleos de 

Tecnologia Estaduais (NTEs) e os professores e gestores das escolas distribuídas nos sete municípios (cinco escolas 

estaduais e três municipais). Conta ainda com o apoio das Secretarias Municipais de Educação (SEMEDs) e dos 

Núcleos de Tecnologia Municipais (NTM) de Porto Velho e de Ji-Paraná.  

A primeira oferta do curso Formação Brasil se desenvolveu simultaneamente ao Projeto de Pesquisa 

Integrado com Extensão“Estudo de Caso da Implantação do Projeto UCA em Rondônia”, aprovado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e que os pesquisadores do EDUCIENCIA vêm 

executando desde novembro de 2011. Assim, em Rondônia, o Projeto UCA vem sendo implantado com um projeto 

de formação-investigação, no qual a formação ocorre dentro de uma ampla rede que vai se consolidando entre 

diversas Instituições de Ensino Superior (IES), técnicos dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal, as 

escolas e as comunidades locais. Essa rede liga os grupos de gestores, formadores, pesquisadores e professores 

produzindo movimentos contínuos de troca, que poderão possibilitar o desenvolvimento e os ajustes necessários ao 

processo de formação, respeitando as diversidades regionais e locais das escolas e seus professores. 

A metodologia da formação para professores do Projeto UCA, em Rondônia, engloba três dimensões, que se 

encontram imbricadas em seu desenvolvimento: 

 Tecnológico: apropriação e domínio dos recursos tecnológicos voltados para o uso do sistema 

Linux Educacional e de aplicativos existentes nos laptops educacionais. 

 Pedagógico: uso dos laptops nos processos de ensinar e aprender, bem como na gestão de tempos, 

espaços e relações entre os protagonistas da escola, do sistema de ensino e da comunidade externa. 

 Teórico: busca da articulação de teorias educacionais que permitam compreender criticamente os 

usos em diferentes contextos e reconstruir as práticas pedagógicas e de gestão da sala de aula e da 

escola. 

Nas oito escolas–piloto foram iniciadas as atividades de formação de professores em setembro de 2010, os 

quais passaram a utilizar o laptop como tecnologia móvel em diversas turmas, buscando proporcionar aos 

professores e alunos a aprendizagem, a utilização e a socialização de seu aprendizado, bem como a criarem novas 

formas de aplicação dessa tecnologia em sala de aula.  

Vencidas as dificuldades iniciais com a formação, a professora de Geografia da EMEF Irineu A. Dresch 

passou a desenvolver projetos que vêm proporcionando a iniciação científica dos alunos desde 2012, sendo o 

projeto sobre preservação e reflorestamento de matas ciliares com alunos de zona rural, em uma região em que 

predomina a agropecuária, o primeiro que acabou desencadeando outros subprojetos. Aproveitando os debates no 

Congresso Nacional sobre alterações no Código Florestal a professora leva seus alunos a pesquisarem na Internet 

este tema, realiza trabalhos de campo em que os alunos levam seus laptops para registrar a situação dos igarapés do 

entorno da escola e de suas residências através de fotos ou vídeos. Depois, debatem em classe relacionando com a 

legislação vigente e as mudanças que o Congresso Nacional vem promovendo nesta. Em 2013 o Projeto ganhou a 

parceria do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) de Ji-

Paraná com o subprojeto “Monitoramento da água” (SILVA, 2013) e também do curso de Engenharia Ambiental do 

Campus de Ji-Paraná da Universidade Federal de Rondônia, na qual, alunos deste curso desenvolvem Estágio de 

Cidadania.  
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Também em 2013, foram desenvolvidos projetos envolvendo alunos do curso de Engenharia Ambiental sob a 

orientação de um especialista da UNIR e alunos da escola sob a orientação da professora de Geografia. Estes 

desenvolveram várias atividades, incluindo: coleta de dados com os discentes e suas famílias sobre saneamento 

básico e agropecuária; aulas de campo em áreas desmatadas e com cobertura vegetal original na microbacia do 

igarapé Cachoeirinha que corta a região em que se insere a escola; histórico do deflorestamento da região e 

informações sobre a cobertura original; coleta de sementes de espécies nativas para reflorestamento de áreas 

desmatadas ao longo do igarapé, entre outras, segundo informaçãoes do professor orientador do referido estágio.  

Percebe-se, assim, que a escola e a parceria com a professora de Geografia são importantes para a formação 

dos alunos do curso da universidade e o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias a estes 

profissionais em formação, bem como valores de compromisso social e co-responsabilidade, ao mesmo tempo em 

que proporcionam uma iniciação científica aos alunos da escola, formando novos conceitos, atitudes e valores indo 

além dos desenvolvidos pelas famílias, destacando a importância do saneamento básico, do tratamento da agua e 

destinação de dejetos e resíduos sólidos, importância das matas ciliares e do reflorestamento de áreas degradadas, 

entre outros. Graças à parceria, também são desenvolvidos procedimentos científicos que vão familiarizando alunos 

do ensino fundamental com o processo de produção científica, ampliação do vocabulário técnico-científico e 

desmistificando o que é ciência e cientista, à medida em que convivem comhomens e mulheres que 

utilizammétodos e técnicas de uma área tão importante como a deste curso. 

Com estas atividades a professora acaba trabalhando temas interdisciplinares e coloca os alunos em projetos 

de investigação que permitem que eles tenham uma visão de ciências enquanto processo, indo além da apresentação 

de conteúdos conceituais que correspondem ao produto da pesquisa científica. Ao desenvolver conteúdos 

procedimentais e atitudinais junto com os conteúdos conceituais, a professora permite que estes alunos realizem 

uma iniciação científica ainda no ensino fundamental.   

Um exemplo de atividade desenvolvida pela docente de Geografia nesta perspectiva é o projeto de 

Monitoramento das Águas que culminou com a participação dos alunos do 9º. Ano da escola apresentando 

resultados da pesquisa no Dia Mundial do Monitoramento das Águas no Teatro Dominguinhos, em Ji-Paraná e que 

envolveu outras dez escolas, que receberam um kit para o monitoramento de O2, pH, temperatura, turbidez etc. 

 

     
           FIGURA 4. Coleta de água no sítio 1 (área desmatada)     FIGURA 5. Coleta de água no sítio 2 (área com mata ciliar) 
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      FIGURA 6. Professora ao centro com alunos ao redor.       FIGURA 7. Teste para monitoramento da agua. 

                                                                  Fotos: Gabriel Diego da Silva Ribeiro - Aluno   

 

TABELA I. Registro dos dados coletados no monitoramento do igarapé próximo da escola. 

 

Parameter  Site 1  Site 2  Site 3  Site 4  Site 5  Site 6  Site 7  Site 8  Site 9  Site 10  

Date 13/03 13/03 14/03 14/03 27/03 27/03 28/03 28/03 29/03 29/03 

Location *Nº1 *Nº 2 Nº1 Nº 2 Nº1 Nº 2 Nº1 Nº 2 Nº1 Nº 2 

Air Temp. 32° 30° 32° 28° 26° 26° 26° 26° 32° 30° 

Turbidity 40 JTU 40 JTU 40 JTU 40 JTU 100 JTU 100 JTU 100 JTU 40 JTU 100 JTU 40 JTU 

Water Temp 28° 26° 28° 26° 26° 24° 26° 24° 28° 26° 

DO 4 PPM  4 PPM  4 PPM  4 PPM  4 PPM  4 PPM  4 PPM  4 PPM  4 PPM  4 PPM  

PH 6 PH  7 PH  6 PH  7 PH  7 PH  7 PH   7 PH  7 PH  7 PH  7 PH  

 

*Nº1 – Margem do igarapé desmatado; *Nº2 - Margem do igarapé com vegetação. 

Estes dados foram transformados em gráficos utilizados na apresentação dos resultados para a comunidade: 

 

 

    
 

     GRÁFICO 1. Turbidez da água nos sítios 1 e 2.                          GRÁFICO 2. Temperatura do ar nos sítios 1 e 2. 

 

Fonte: Apresentação preparada pelos alunos do 9º. Ano: Danielle dos S. Biazatti, Gabriel Diego da S. Ribeiro, Jhennifer M. 

Martinez e Valéria Pereira Retameiro. 

 

 

A turbidez é uma característica física da água, decorrente da presença de substâncias em suspensão, ou seja, sólidos 

suspensos, finamente divididos ou em estado coloidal, e de organismos microscópicos que deixam a água com 

aparência mais ou menos turva. Em todos os trabalhos os alunos usaram o laptop UCA, para registrar, fotografar, 

criar os gráficos e a apresentação. Para as fotografias feitas nas saídas a campo os alunos preferiram usar os 

celulares por serem mais leves e fáceis de manusear enquanto caminhavam, como pode ser observado nos registros 

fotográficos da aula (Figuras 4 e 5). O evento em que os resultados foram apresentados foi organizado pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMEIA) de Ji-Paraná e os alunos da professora apresentaram muito bem 

seus resultados, segundo depoimento da Coordenadora UCA na Escola. Este trabalho desencadeou uma ação 

0

20

40

60

80

100

120

Nº 1 Nº 2

13/mar

14/mar

27/mar

28/mar
0

5

10

15

20

25

30

35

Nº 1 Nº 2

13/mar

14/mar

27/mar

28/mar



 A. D. de Oliveira et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12019 (2014)  

 

12019-13 

prática, desenvolvida em parceria com a Coordenadora UCA na Escola, com os alunos coletando dados sobre o 

desperdício de água na escola, com o objetivo de conscientização, cujos resultados foram apresentados na escola 

para as outras turmas.  

Segundo Lorenzetti e Delizoicov (2001), os computadores devem ser utilizados como “um meio, um auxiliar, 

um facilitador do ato pedagógico” (p. 10) e a Internet permite localizar fontes de informação muito variada e, neste 

sentido, pode possibilitar a ampliação da cultura, em todas as dimensões da alfabetização científica, contribuindo 

para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos educandos (p. 13). 

A alfabetização científica relaciona-se à mudança dos objetivos do ensino de ciências, em direção à formação 

geral da cidadania e envolve a produção e utilização da Ciênciana vida do homem, provocando mudanças 

revolucionárias na Ciência com dimensões na democracia, no progresso social e nas necessidades de adaptação do 

ser humano. (Lorenzetti & Delizoicov, 2001). Segundo estes autores: 

[...] as características de uma pessoa cientificamente instruída nãosão ensinadas diretamente, mas estão 

embutidas no currículo escolar, em que os alunos são chamados a solucionar problemas, a realizar 

investigações, a desenvolver projetos emlaboratório de apoio e experiências de campo. Estas atividades são 

compreendidas comopreparação para o exercício da cidadania. (p. 3). 

Ainda, para estes autores, “a alfabetização científica não objetiva treinar futuros cientistas, ainda que para 

isso possa contribuir. Objetivasim, que os assuntos científicos sejam cuidadosamente apresentados, discutidos, 

compreendendo seus significados e aplicados para o entendimento do mundo.” (p. 5). Eles entendem que “aumentar 

o nível de entendimento público da Ciência é hoje uma necessidade, não sócomo um prazer intelectual, mas 

também como uma necessidade de sobrevivência do homem”, pois, atualmente, “se convive mais intensamente com 

a Ciência, a Tecnologia e seus artefatos.”. (Lorenzetti et al., 2001, p. 6). 

Eles também advogam que a alfabetização científica vá além da aquisição de conceitos e termos técnicos que 

ampliam o vocabulário dos alunos e defendem a “alfabetização científica conceitual e processual”, na qual “os 

alunos atribuem significadospróprios aos conceitos científicos, relacionando informações e fatos sobre Ciência e 

Tecnologia” e inclui, também, “habilidades e compreensões relativas aos procedimentos e processos que fazem da 

Ciência um dos caminhos para o conhecimento, ou seja, não se dicotomizam os processos e os produtos da 

Ciência.”. (Lorenzetti et al., 2001, p. 7). Ainda, segundo Lorenzetti e Delizoicov, a iniciação científica deve 

priorizar  

[...] o desenvolvimento de habilidades que serão utilizadas pelos indivíduos, de acordo com as necessidades e 

com o contexto. Elas não se resumem unicamente ao espaço escolar, sendo continuamente adquiridas e 

aprimoradas. Estas dimensões da alfabetização científica estão relacionadas aos objetivos, ao papel da 

alfabetização para a formação do cidadão. São atitudes e habilidades que serão incorporadas no dia-a-dia dos 

indivíduos, preocupando-se com a utilização dos conhecimentos científicos em contextos escolares ou não. 

(2001, p. 6). 

A importância das parcerias com outras instituições, nesta escola, foi além daquelas estabelecidas para a 

formação dos professores e, é considerada necessária para a escola dar conta desta tarefa tão importante na 

atualidade, que é alfabetizar científica e tecnologicamente seus alunos: 

Parece claro que, apesar de ter um papel, a escola sozinha, isolada, não consegue alfabetizar cientificamente 

seus alunos. Lucas e Ucko (apud Cazelli (1992) argumentam com base nas propostas de Shen (1995), que as 

escolas não têm condições de proporcionar à sociedade todas as informações científicas que os alunos 

necessitam para compreender o seu mundo em mudança. [...] Se a escola não pode proporcionar todas as 

informações científicas que os cidadãos necessitam, deverá, ao longo da escolarização, propiciar iniciativas 

para que os alunos saibam como e onde buscar os conhecimentos que necessitam para a sua vida diária. Os 

espaços não formais compreendidos como museu, zoológico, parques, fábricas, alguns programas de televisão, 

a Internet, entre outros, além daqueles formais, tais como bibliotecas escolares e públicas, constituem fontes 

que podem promover uma ampliação do conhecimento dos educandos. As atividades pedagógicas 

desenvolvidas que se apóiam nestes espaços, aulas práticas, saídas a campo, feiras de ciências, por exemplo, 

poderão propiciar uma aprendizagem significativa contribuindo para um ganho cognitivo. (Lorenzetti & 

Delizoicov, 2001, p. 7). 
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Também se admite que “a alfabetização científica não é uma característica que os estudantes adquirem 

automaticamente com êxito completo nas aulas de ciências”, mas, os alunos precisam aprender a “[...] fazer 

conexões críticas entre os conhecimentos sistematizados pela escola com os assuntos de suas vidas.”. Para isto, “[...] 

os educadores deveriam propiciar aos alunos a visão de que a Ciência, como as outras áreas, é parte de seu mundo e 

não um conteúdo separado, dissociado da sua realidade. As escolas, através de seu corpo docente, precisam elaborar 

estratégias [...]” para que “[...] os alunos possam entender e aplicar os conceitos científicos básicos nas situações 

diárias, desenvolvendo hábitos de uma pessoa cientificamente instruída.” (Lorenzetti & Delizoicov, 2001, p. 7). 

Citam como exemplos destas estratégias para desenvolver a alfabetização científica no ensino fundamental, o 

uso sistemático de leituras diversificadas em que o professor vai trabalhando os significados da conceituação 

científica presente nos textos, inclusão de artigos e demais seções de revistas como Ciência Hoje das Crianças, 

distribuída pelo MEC para as escolas públicas, “[...] articulando-os com aulas práticas; visitas a museus; zoológicos, 

indústrias, estações de tratamento de águas e demais órgãos públicos; organização e participação em saídas a campo 

e feiras de Ciências; uso do computador e da Internet no ambiente escolar.” (p. 9). 

Assim, entendemos que a EMEF Irineu Antônio Dresch vem realizando a iniciação cinetífica dos alunos do 

ensino fundamental, fazendo uso de computadores portáteis e Internet, estabelecendo parcerias com diversas 

instituições e relacionando os conteúdos da Geografia com problemas sociais, econômicos e políticos relacionados 

com a vida na zona rural de uma região em que o avanço da fronteira agrícola vem destruindo biomas da Amazônia 

brasileira.  

 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a elaboração e desenvolvimento do trabalho foi possível reconhecer a importância e o desafio decolocado 

aos profesores de incorporar as tecnologias digitais em sua prática pedagógica de forma crítica, de maneira que 

contribua para o processo de ensino e de aprendizagem do(a) educando(a) e que este(a) seja capaz de utilizá-las 

críticamente na transformação da realidade social para a emancipação e não dominação do próximo (Almeida, 

2004). 

Em relação à escola pesquisada, mesmo diante das dificuldades que ainda não foram superadas, entre elas, o 

acesso à Internet limitado, a escola busca estratégias para solucionar estas dificuldades conforme foi possível 

perceber na fala dos entrevistados. Sendo que entre as estratégias encontram-se o uso do servidor que possibilita o 

acesso a atividade proposta pelo(a) educador(a) nos laptops mesmo sem a conexão com a rede mundial no momento 

da aula, bem como, a importância de parcerias para a capacitação e apoio pedagógico, os contatos, reflexões e 

diálogos com diferentes parceiros possibilitaram que a escola observasse algumas medidas tomadas por outras 

escolas contempladas com o projeto e efetivasse em sua realidade as experiências positivas, tais como, o Projeto 

Aluno Monitor, que tem trazido benefícios para os envolvidos, uma vez que possibilita aos educandos a constituição 

de sua autonomia, bem como, possibilita a criação de uma comunidade de aprendizagem em que todos são 

aprendizes e mestres ao mesmo tempo. 

Enfim, foi possível concluir que o Projeto UCA tem contribuído no processo de ensino e de aprendizagem da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Irineu Antônio Dresch, tendo como um resultado palpável disso 

o aumento da nota no IDEB do 6º ao 9º ano, que saltou de 3.7 em 2009 para 5.0 em 2011.  

Neste sentido, é importante reforçar uma preocupação no que se refere à continuidade deste projeto, uma vez 

que com a chegada do Projeto UCA na escola Irineu aconteceu uma mudança no cotidiano desta escola, em sua 

infraestrutura, e principalmente, uma mudança na forma de se perceber as tecnologias digitais por parte da equipe 

gestora, das(os) educadoras(es), das(os) educandas(os) e demais profissionais da escola, o que de princípio trouxe 

algumas dificuldades, que decorrer das atividades, muitas delas foram superadas com o trabalho desenvolvido 

através da gestão participativa. Entretanto, uma indagação se faz presente: como ficarão a equipe gestora, as(os) 

educadoras(es), as(os) educandas(os) e demais profissionais da escola se, simplesmente, daqui algum tempo este 
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projeto não continuar por falta de continuidade desta política? Somos capazes de compreender o que isto significará 

para estes sujeitos? Eis aí indagações que poderão e deverão ser aprofundadas. 
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This work is a partial result of a collaborative research use of mobile digital technology in 
science education conducted with a pilot school Project One Computer per Student (UCA) 
in Rondônia / Brazil. The aim is to describe and analyze the pedagogical work of a teacher 
of sciences, from the arrival of laptops Project UCA in school in 2010, when it also began 
the course Training Brazil offered to teachers and school managers of this pilot project. 
This course occurred simultaneously with a collaborative action research that is still in 
development with the support of the National Council for Scientific Development (CNPq) 
The teacher took the opportunity created by the arrival of laptops at school and the school 
community mobilized for students to participate in the XIV Olympiad of Astronomy and 
Astronautics (OBA). Since then, the school has participated every year of this Olympiad 
and the use of mobile technology has been widening in teaching practice this teacher, who 
developed many classes and projects in the period 2011-2013 with students using laptop 
computer, the blog school and other social media. But the students are becoming more and 
use other mobile devices such as cell phones and proposing studies with the use of this 
technology in the science classroom, which the teacher accepts with joy to see them 
developing autonomy and empowering tools that pass to be used pedagogically, expanding 
their world view and educational experiences with the mediation of teaching and new 
technologies that are available. The teacher also has helped his coworkers with more 
difficulty using the digital technology in the classroom and has partnered with the 
colleague who teacher geography, so that the actions of the teachers and the management 
team are transforming the school organization, the curriculum in Science and Geography 
and high school teachers of expanding participation in the deliberations on the Draft 
Political Pedagogical school. 
 
O presente trabalho é resultado parcial de uma pesquisa colaborativa de uso de tecnología 
digital móvel no ensino de ciências realizada com uma escola-piloto do Projeto Um 
Computador por Aluno (UCA) em Rondônia / Brasil. O objetivo é relatar e analisar o 
trabalho pedagógico de uma professora de ciências, a partir da chegada dos computadores 
portáteis do Projeto UCA na escola em 2010, quando se iniciou também o curso Formação 
Brasil oferecido aos professores e gestores das escolas-piloto deste projeto. Este curso 
ocorreu simultaneamente com uma pesquisa-ação colaborativa que ainda está em 
desenvolvimento com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq) 
A professora aproveitou a oportunidade criada pela chegada dos computadores portáteis na 
escola e mobilizou a comunidade escolar para que os alunos participassem da XIV 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). A partir de então, a escola vem 
participando todo ano desta Olimpíada e o uso da tecnologia móvel foi se ampliando na 
prática docente desta professora, que desenvolveu muitas aulas e projetos no período de 
2011 a 2013 com os alunos usando o computador portátil, o blog da escola e outras mídias 
sociais. Mas, os próprios alunos vêm se apropriando do uso de outros dispositivos móveis, 
como os celulares e propondo trabalhos com uso desta tecnologia nas aulas de ciências, o 
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que a professora acata com alegria ao vê-los desenvolvendo autonomia e se empoderando 
com ferramentas que passam a ser utilizadas pedagogicamente, ampliando sua visão de 
mundo e de experiências educativas com a mediação da docente e das novas tecnologias 
que estão ao seu dispor. A professora também tem auxiliado seus colegas de trabalho com 
mais dificuldade de usar a tecnologia digital em sala de aula e fez uma parceria com a 
colega que leciona Geografia, de modo que as ações dos docentes e da equipe gestora estão 
transformando a organização escolar, o currículo das disciplinas de Ciências e Geografia 
do ensino fundamental e ampliando a participação dos docentes nas deliberações sobre o 
Projeto Político Pedagógico da escola. 

	  
I. INTRODUÇÃO 
	  
A Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria Comandolli Lira se localiza na periferia de Rolim de Moura, RO, 
Brasil e atende alunos de classe média baixa e de baixa renda familiar. Em 2010, foi contemplada pelo Projeto “Um 
Computador por Aluno” (Projeto UCA) do governo federal, na Fase II ou Fase piloto, junto com cerca de trezentas e 
cinquenta outras escolas distribuídas em todos os estados brasileiros. O projeto distribuiu laptops educacionais ou 
computadores portáteis para todos os profesores e alunos destas escolas em meados de 2010, como também ofereceu o 
curso de formação aos profesores e gestores (Curso Formação Brasil - UCA), a partir de novembro deste ano até 
dezembro de 2012.  

Foi neste período que a escola recebeu um convite para participar da XIV Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA), que é um evento nacional realizado nas escolas brasileiras desde 1998 pela Sociedade 
Astronômica Brasileira (SAB), a Agência Espacial Brasileira (AEB) e FURNAS. As escolas que se cadastram para 
participar da olimpíada recebem material que orienta os professores e as provas ocorrem no interior das escolas 
inscritas, em uma única fase; as incrições são voluntárias e não há número mínimo ou máximo de alunos que devem 
ser inscritos por escola.  

O objetivo deste trabalho é relatar e analisar o trabalho pedagógico de uma professora de ciências a partir da 
chegada dos computadores portáteis do Projeto UCA na escola em 2010, quando se iniciou também o curso oferecido 
aos professores e gestores das escolas-piloto deste projeto, dentro de uma abordagem psicocultural da educação. A 
formação dos profesores das oito escolas de Rondônia que fazem parte deste projeto-piloto ocorreu simultáneamente 
com uma pesquisa-ação colaborativa, que ainda está em desenvolvimento, com apoio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico (CNPq).  

A professora aproveitou a oportunidade criada pela chegada dos computadores portáteis na escola e mobilizou a 
comunidade escolar para que os alunos participassem da XIV Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 
(OBA). A partir de então, a escola vem participando todo ano desta Olimpíada e o uso da tecnologia móvel foi se 
ampliando na prática docente desta professora, que desenvolveu muitas aulas e projetos no período de 2011 a 2013 
com os alunos usando o computador portátil e a rede mundial de computadores (Internet).  

A professora também tem auxiliado seus colegas de trabalho com mais dificuldade de usar a tecnologia digital 
em sala de aula e fez uma parceria com a colega que leciona Geografia, de modo que as ações dos docentes e da equipe 
gestora estão transformando a organização escolar, o currículo das disciplinas de Ciências e Geografia do ensino 
fundamental e ampliando a participação dos docentes nas deliberações sobre o Projeto Político Pedagógico da escola. 

Segundo a professora, os próprios alunos estão rapidamente se apropriando do uso de outros dispositivos 
móveis, como os celulares e propondo trabalhos com uso desta tecnologia nas aulas de ciências, o que a professora 
acata com alegria ao vê-los desenvolvendo autonomia e se empoderando com ferramentas que passam a ser utilizadas 
pedagogicamente, ampliando sua visão de mundo e de experiências educativas com a mediação da docente e das novas 
tecnologias que estão ao seu dispor. 
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II. A PESQUISA 
 
A pesquisa que contextualiza este trabalho se caracteriza por um processo de formação-investigação que busca os 
seguintes objetivos: integrar o ensino de ciências, a pesquisa e a extensão na formação continuada de professores que 
participam do Curso Formação Brasil do Projeto UCA - Fase II em Rondônia, aproximando teoria e prática; consolidar 
parcerias entre universidades, gestores de sistemas de ensino, Núcleos de Tecnologia Estaduais (NTE) e Núcleos de 
Tecnologia Municipais (NTM) e escolas-piloto do Projeto UCA Fase II em Rondônia, de forma a favorecer o 
desenvolvimento profissional dos envolvidos no uso pedagógico do laptop educacional e de Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação; incentivar a pesquisa, a colaboração, o aprimoramento acadêmico e a autonomia de 
formadores, professores e pesquisadores de Biologia / Ciências da Natureza no que tange ao processo de formação, 
elaboração e aplicação de novas estratégias e instrumentos de ensino-aprendizagem; investigar com os professores das 
escolas pioneiras do Projeto UCA a integração das práticas pedagógicas tradicionais com as inovadoras, de modo a 
obter interpretações e reconstruções epistemológicas, de concepções sobre ensino-aprendizagem e o aperfeiçoamento 
curricular; avaliar e aplicar criticamente os materiais e atividades desenvolvidas, contribuindo dessa forma para o 
avanço em termos teórico-metodológicos da Pesquisa em Educação com o uso de NTICs, especialmente do laptop; 
socializar e divulgar conhecimentos co-produzidos no âmbito do projeto. 

Para a consecução destes objetivos optou-se pela pesquisa do tipo investigação-formação, com o estudo do 
fenômeno em seu acontecer natural, sem a manipulação de variáveis, nem tratamento experimental, sendo o processo 
de formação de um grupo de professores, o ambiente natural como fonte direta de dados. (André, 2000; Bogdan & 
Biklen, 1994). O processo de investigação-formação deste estudo se caracteriza como uma pesquisa ação, de acordo 
com proposta derivada do trabalho que Stenhouse desenvolveu na Inglaterra nas décadas de 1960-80, associando uma 
investigação com ação dos atores envolvidos, com vistas a desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento de 
programas, currículos ou práticas educacionais.  Carr, Kemmis e Wilkinson trabalharam com este tipo de pesquisa e os 
dois últimos propuseram a pesquisa-ação participativa, de vertente emancipatória, que apresenta três condições: a 
colaboração entre diferentes atores (pesquisadores, professores, técnicos e estudantes em processo de formação); a co-
produção de conhecimentos e ciclos sucessivos de reflexão crítica (Kemmis & Wilkinson, 2002). Quanto a esta última 
condição, Ibiapina destaca:  

Os ciclos devem partir de ações sistematizadas de reflexividade que auxiliem os professores a mudar a 
compreensão das ideias construídas socialmente sobre o trabalho docente e o sentido de sua própria ação no 
processo sócio-histórico de construção dessas ideias, motivando a descoberta de relações contraditórias e a 
possibilidade de superá-las. Nesse sentido, as ideias são co-partilhadas contribuindo para a construção de 
pensamentos e práticas que priorizem a dimensão criativa da profissão e a possibilidade de sua reconstrução 
dialética. (2008, p. 18).  

Nesse processo, “[...] o conhecimento prático deve se articular ao teórico e vice-versa, portanto, refletir sobre a 
prática envolve tanto a necessidade de rever a teoria quanto a desvelar as vicissitudes da ação docente.” (Ibiapina, 
2008, p. 18). Para que isto aconteça, a autora defende que é necessário que se ultrapasse a visão dos professores apenas 
como usuários do saber elaborado por terceiros, investindo na formação continuada destes profissionais, vistos como 
agentes sociais criativos, interativos e produtores de teorias. Na pesquisa-ação colaborativa, tanto pesquisadores como 
professores são considerados co-produtores da pesquisa, diminuindo-se as distâncias entre pesquisa e ação; teoria e 
prática; professor e pesquisador.  

Neste sentido, no âmbito da pesquisa colaborativa, é comum a compreensão de que os docentes em interação 
com os pesquisadores constroem teorias sobre suas práticas profissionais quando negociam crenças e valores e 
interpretam reflexiva e dialeticamente com seus pares suas compreensões a respeito da questão de investigação 
proposta pelo pesquisador, que remete ao projeto teórico do estudo também proposto por ele. O cruzamento dessas 
compreensões produz a prática colaborativa de pesquisa mantida entre pesquisadores e professores. Nesse processo, a 
compreensão dos professores sobre seu trabalho é suscetível de influenciar as escolhas realizadas pelo pesquisador no 
decorrer do desenvolvimento da pesquisa, e vice-versa. (Ibiapina, 2008, p. 20). 
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A co-produção de conhecimento no contexto da pesquisa colaborativa não é de autoria exclusiva nem dos 
pesquisadores nem dos professores, ou seja, não é nem um saber acadêmico nem um saber estritamente prático, mas 
emerge da colaboração entre os participantes, a qual  

[...] é produzida por intermédio das interações estabelecidas entre as múltiplas competências de cada um dos 
participes, os professores com o potencial de análise das práticas pedagógicas; e o pesquisador, com o potencial de 
formador e de organizador das etapas formais da pesquisa. A interação entre estes potenciais representa a qualidade 
da colaboração, [sendo que] quanto menor as relações de opressão e poder, maior o potencial colaborativo. 
(Ibiapina, 2008, p. 20).  

Assim, pesquisar colaborativamente significa envolvimento entre pesquisadores e professores em projetos 
comuns que beneficiem a escola e o desenvolvimento profissional, tanto dos docentes como dos formadores e dos 
alunos em processo de formação, bem como aperfeiçoamento de práticas, currículos e programas educacionais. Os 
dados e resultados apresentados nesta pesquisa são produto da interação de uma pesquisadora (autora 1), de uma aluna 
do Mestrado de Psicologia da UNIR (autora 2) e uma professora de ciências de uma das escolas-piloto do Projeto UCA 
em Rondônia inserida em processo de formação continuada (autora 3). A professora estava fazendo o curso Formação 
Brasil UCA em 2011, quando a escola recebeu um convite para participar da XIV Olimpíada Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica (OBA), na qual os alunos competiriam sobre conhecimentos de astronomia e astronáutica em nível 
nacional, mas também estava concluindo o Curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Biologia na modalidade a 
distância, oferecido pelo Departamento de Biologia da UNIR. A primeira autora atuou como orientadora de Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) desta professora e como orientadora da mestranda. Foram elaborados projetos de 
pesquisa com as duas orientandas, como subprojetos da pesquisa-ação colaborativa aprovada pelo CNPq e, estes 
subprojetos deram origem a um artigo para o TCC e a uma dissertação de mestrado. 

Este trabalho traz resultados parciais das pesquisas realizadas dentro do projeto maior, aprovado pelo CNPq, os 
quais são descritos e analisados nas próximas seções e que se desenvolve dentro de uma abordagem psicocultural da 
educação, proposta por Jerome Bruner (2001), na qual ele aplica preceitos desenvolvidos numa tendência que ele 
denomina de Psicologia Cultural (Bruner, 1997). 
 
 
A. A QUESTÃO DA OPORTUNIDADE NA PERSPECTIVA DA ABORDAGEM PSICOCULTURAL DA EDUCAÇÃO  
 
Ao discutir alguns preceitos que orientam uma abordagem psicocultural à educação, Bruner (2001) propõe nove 
preceitos e suas consequências para a educação, sendo que um destes preceitos está relacionado à questão da 
oportunidade. Ao fazer a proposta da abordagem psicocultural à educação, este autor toca “[...] em questões sobre a 
natureza da mente e sobre a natureza da cultura, pois uma teoria da educação necessariamente fica na intersecção entre 
ambas.” (Bruner, 2001, p. 25-6). Ele esclarece que ao tocar nestas questões “[...] estaremos sempre fazendo indagações 
sobre a interação entre as possibilidades de mentes individuais e sobre os meios pelos quais a cultura auxilia ou 
atrapalha a sua realização.” (p. 26). 

Quando discute o preceito do instrumentalismo, Bruner apresenta uma conclusão a que todos nós 
experimentamos pessoalmente e que é corroborada por pesquisas educacionais e outras desenvolvidas em outras áreas 
como antropologia, linguistíca, psicologia, entre outras: 

A educação, independente da forma como é conduzida e em que cultura acontece, sempre tem consequências para 
toda a vida daqueles que foram submetidos a ela. Todos têm consciência disso; ninguém duvida. Sabemos também 
que tais consequências são fundamentais na vida das pessoas e sabemos até mesmo, em um sentido menos 
imediatamente pessoal, que elas são fundamentais à cultura e a suas diversas instituições. (...) A educação, não 
importa quão gratuita ou decorativa possa parecer ou professar ser, fornece habilidades, formas de pensar, sentir e 
falar que posteriormente podem ser negociadas em troca de “distinções” nos “mercados” institucionalizados de 
uma sociedade. Neste sentido mais profundo, portanto, a educação jamais é neutra, jamais está destituída de 
cosnequencias sociais e econômicas. Não importa quanto se diga o contrário, a educação é sempre política, neste 
sentido mais amplo. (Bruner, 2001, p. 33). 
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Quando discute este fato contundente, o autor analisa duas implicações que estão relacionadas: uma se refere à 
noção de talento e a outra à oportunidade. Em relação ao primeiro, Bruner diz que nossas aptidões inatas são 
multifacetadas e variadas, configurando diversas maneiras de se utilizar a mente, muitas maneiras de saber e construir 
significados, mas elas ainda têm funções diferentes em diferentes situações.  

Estas maneiras de se utilizar a mente tornam-se possíveis, e, de fato, frequentemente passam a existir, ao se 
aprender a dominar o que descrevi anteriormente como o “conjunto de ferramentas” de sistemas simbólicos de uma 
cultura e seus registros de fala. Há uma produção de pensamentos e significado para situações íntimas que é 
diferente da utilizada em contexto impessoal de uma loja ou escritório. (...) Além da questão das diferenças inatas 
de aptidões, há o fato de que as culturas enfatizam diferentemente o uso competente de diferentes modos de 
pensamentos e diferentes registros. (Bruner, 2001, p. 33). 

O conjunto (ou kit) de ferramentas a que Bruner se refere está intimamente relacionado com a cultura escolar e 
com o currículo que se desenvolve em cada escola em particular e isto afeta a oportunidade dos jovens que aí estudam, 
“[...] de desenvolverem as habilidades e formas de pensar que eles negociarão em troca de distinções e recompensas na 
sociedade como um todo.” (2001, p. 34). Assim, “as próprias escolas, considerando que são situadas localmente, 
também tendem a dar continuidade e perpetuar as subculturas da pobreza e da oposição que, antes de mais nada, 
iniciaram, eliminaram ou desviaram os talentos da mente ‘inatos’ das crianças.”  (p. 34). Isto se processa através do 
chamado “currículo oculto”, ou seja, aquele que não está explícito nos planos escritos da escola, mas que se 
materializam nas salas de aula e fora delas, que revelam valores e se explicitam nas relações interpessoais em forma de 
atitudes dos educadores com os alunos e entre estes. 
A adaptação de um currículo à realidade em que a escola se encontra situada, de modo a expressar suas atitudes em 
relação a seus alunos, suas atitudes raciais e tudo mais, o chamado “currículo não-oficial”, se torna uma preocupação 
cada vez maior, segundo Bruner. 

Certamente, um dos principais preceitos educacionais de uma psicologia cultural é que a escola jamais pode ser 
considerada como culturalmente “independente”. O que ela ensina, que modos de pensamento e que “registros de 
fala” ela realmente cultiva em seus alunos são fatos que não podem ser isolados da forma como a escola encontra-
se situada na vida e na cultura de seus alunos, pois o currículo de uma escola não trata apenas de “matérias”. A 
principal disciplina da escola, do ponto de vista cultural, é a própria escola. É esta a experiência de escola que a 
maioria dos alunos tem e que determina, por sua vez, o significado que eles atribuem à escola. (Bruner, 2001, p. 
35). 

Pequenas inovações simbólicas, como criar um clube de xadrez em uma escola situada em um bairro pobre e 
onde predomina  uma população historicamente discriminada e oprimida em uma sociedade, já pode fazer diferença, 
mas, Bruner propõe que tratemos dessa questão como um problema político. E neste sentido, a escola da qual fazemos 
referência neste trabalho, é situada dentro do contexto de uma política pública de disseminação de tecnologias digitais 
nas escolas brasileiras, e dentro desta política, o caso do projeto UCA, que se transformou no Programa Um 
Computador por Aluno (PROUCA), instituído pela Lei nº 12.189, de 12 de janeiro de 2010.  
 
 
B. A PESQUISA-AÇÃO SOBRE O PROJETO UCA NA EEEF MARIA COMANDOLLI LIRA 
 
A Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria Comandolli Lira recebeu os laptops educacionais distribuídos pelo 
projeto UCA em meados de 2010, como também o curso Formação Brasil - UCA oferecido aos professores e gestores, 
que contou com a equipe dos formadores e tutores do NTE de Rolim de Moura e de Vilhena, pesquisadores da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e técnicos da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (SEDUC / 
RO) sob a coordenação da Universidade  Estadual de Campinas (UNICAMP). Segundo relato da professora de ciências 
desta escola, os alunos de 9º. Ano foram os primeiros a utilizarem os equipamentos naquele final de ano: 

Assim que concluímos a primeira etapa do curso de formação Brasil - UCA, ainda em 2010, começamos a 
disponibilizar os laptops aos alunos, pois não podíamos deixar, em especial, as turmas de 9º anos, saírem da escola 
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sem experimentar o que eram as aulas com os laptops. Em 2011, foi o ano em que de fato o Projeto UCA se 
estruturou, com o apoio dos formadores e tutores, já que o curso de formação continuou ao longo deste ano. 
Até 2010, a escola contava com poucos recursos para o ensino do eixo temático Terra e Universo / área de Ciências 
Naturais, predominando o uso do livro didático distribuído pelo MEC, mas o desinteresse dos alunos pelo tema 
intrigava a professora de ciências, já que, teoricamente, o mesmo deveria ser altamente motivador para meninos e 
meninas curiosos e ávidos de aventuras. Em 2011, alguns fatores contextuais afetaram a escola e criaram condições 
para a introdução de mudanças na prática docente dos professores desta escola. (Martines et al., 2012, p. 8). 

A participação desta professora no curso de Formação Brasil - UCA e no curso de licenciatura em Ciências 
Naturais e Biologia na modalidade a distância oferecido pela UNIR; a colaboração entre a professora, os colegas e os 
formadores; conexão com a Internet na escola disponibilizada pelo projeto UCA; convite para participar da OBA; 
aprovação pelo CNPq de projeto de investigação-formação proposto por pesquisadores da UNIR sobre o projeto UCA 
em Rondônia, entre outros, são fatores que contribuíram para a realização deste trabalho.  

A professora de ciências viveu de forma bem participativa as mudanças que estão desafiando profissionais da 
educação nos últimos anos e que chegaram à escola em que leciona no interior da Amazônia, com destaque para a 
incorporação de tecnologias na educação. Com a chegada dos computadores portáteis na escola surgiu uma fonte a 
mais de pesquisa, através da qual os alunos passaram a ter acesso aos conteúdos curriculares mais atualizados e mais 
diversificados. Assim, com a implantação do projeto UCA, o ensino-aprendizagem dos conteúdos sobre Astronomia e 
Astronáutica foi mediado pela utilização dos laptops educacionais na proporção 1:1 (Um Computador por Aluno) com 
acesso à Internet facilitando pesquisas individuais em sites indicados. 

Segundo relato da professora, quando viu o convite para sua escola participar da OBA, ela não perdeu a 
oportunidade de estar participando do Projeto UCA para envolver a escola na ideia de participar da Olimpíada, 
transcendendo a situação local de uma escola periférica em um pequeno município encravado no meio de um estado 
brasileiro tido como periférico, repleto de problemas sociais e ambientais, para oferecer mais oportunidades aos alunos 
desta escola através da introdução de mudanças no currículo em ação, junto com seu desenvolvimento profissional: 

Quando me deparei com essa possibilidade, de trabalhar com meus alunos um tema científico tão cotidiano e, ao 
mesmo tempo, distante da nossa realidade, vi a chance de fazer algo novo na minha profissão e também para 
aquela comunidade escolar. Assim, propus à diretora que trabalhássemos a Olimpíada, e ela aceitou prontamente e 
incentivou o trabalho e a participação de toda a escola. A partir de então surgiu um impasse, como trabalhar 
Astronomia na sala de aula, como preparar os alunos para a prova com os recursos didáticos limitados apresentados 
em alguns livros didáticos que trazem um embasamento teórico bastante resumido sobre o tema. Foi então que vi 
no projeto UCA, aquela luz no fim do túnel. Com computadores individuais e acesso à Internet os alunos puderam 
tem acesso a informações atualizadas, vídeos documentários, animações que simulam a realidade (…) 
extraterrestre. No ano de 2011 toda a escola participou da OBA, alunos de 1º ao 9º ano; ao final do ano todos os 
participantes foram contemplados com certificados de participação e alguns em destaque foram contemplados com 
medalhas de ouro e bronze, premiação esta, em caráter nacional. Em 2012, os trabalhos com a OBA continuaram 
desta vez com um diferencial, a disponibilização, pela organização da Olimpíada do Stellarium –  um software 
livre de astronomia para visualização do céu, nos moldes de um planetário, o programa é capaz de simular o céu 
diurno, noturno e os crepúsculos de forma muito realista. É capaz ainda de simular planetas, luas, estrelas, eclipses 
e tudo em tempo real, fornecendo informações detalhadas de milhares de corpos celestes. (Borche, 2012, pp. 3-
4).  

Aproveitando-se do fato de que alguns alunos tinham participado da OBA no ano anterior, foi aplicado um 
questionário com perguntas abertas sobre como era o universo e como era constituído o sistema solar para que 
fosse possível realizar a avaliação diagnóstica dos conhecimentos adquiridos nas séries iniciais. (Martines et al., 
2012, p. 770). 
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FIGURA 1. Mostra uma aula da professora Maria Isabel utilizando o software Stellarium  
            com uma turma de 6º. Ano da EEEF Maria Comnadolli Lira, situada em Rolim de Moura.  
            A pesquisa da professora se desenvolveu no primeiro semestre de 2012 e consistiu em  
            aplicar um questionário aos alunos dos 6º. Anos para uma avaliação diagnóstica do seu  
            conhecimento sobre os temas da OBA e planejar aulas para ampliar/mudar conceitos  
            relacionados com o tema Terra e Universo. Foto: da professora Maria I. A. F. S. Borche, 2012.  

 
 

A análise destes questionários mostrou uma variação muito grande entre alunos: muitos tinham uma visão 
geocêntrica do mundo – “a Terra fica parada e os astros é que giram ao nosso redor”; alunos que tinham um 
conhecimento religioso muito forte – “o mundo é assim porque Deus fez assim”; alguns que estavam em período de 
acomodação do conhecimento empírico para o científico e uns poucos que tinham uma base científica em suas 
respostas. Essa variação de respostas serviu de base para o planejamento da intervenção didática intermediada pelo 
Software Stellarium, um planetário virtual que foi projetado no Projetor de Imagens conectado a um notebook e à 
Internet, para que as crianças pudessem ver o céu de sua cidade naquela época, em dimensões ampliadas. Durante três 
aulas se explorou várias perguntas do questionário com ajuda do Stellarium e era uma surpresa a cada aula: na primeira 
pergunta do questionário: Como você imagina o universo?, para quem tinha uma visão bastante reducionista do 
universo foi um espanto ver que este era bem maior do que podiam supor. (Borche, 2012). 

A terceira pergunta também foi bastante polêmica: Como você imagina que seja a forma de uma estrela? 
Escreva e desenhe. Muitos escreveram e desenharam que a estrela tinha a forma de cinco pontas e que era pequena. 
Quando viram, pelo Stellarium, que as estrelas são redondas e maiores que alguns planetas, houve aluno que ficou 
inconformado: “Como assim, é redonda?”. E foi através de questionamentos como estes que foi se explorando o 
conteúdo de astronomia propriamente dito. (Borche, 2012). 

Foram utilizadas as imagens do Google Earth, para mostrar a localização dos planetas, os níveis de aproximação de 
zoom das imagens do planeta Terra, do Sol, da Lua e de alguns asteróides. As imagens do nosso planeta suspenso 
no espaço vazio causaram muita surpresa e espanto para alguns alunos. (Borche, 2012). 
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FIGURA 2. mostra a carinha de espanto de uma das alunas do 6º.  
   Ano durante estas aulas com o software Stellarium, mas este foi comum  
   para muitos outros alunos, a medida que a professora ia desenvolvendo as  
   diversas atividades narradas a seguir.  
   Foto: Professora Maria Isabel A. F. S. Borche. 

 
 

Além de softwares e aplicativos foram utilizados vídeos documentários mostrando: a composição do nosso 
sistema solar, a escala de tamanho dos planetas e estrelas, a ação de um buraco negro, o som que cada planeta 
produz em seu movimento de rotação e revolução, captado por sondas espaciais. Como também, materiais 
didáticos concretos, como uma lâmpada simulando o Sol e um Globo terrestre, para exemplificar os movimentos 
de rotação e revolução, as alternâncias de dia e noite, estações do ano, orientação de hemisférios Sul e Norte. E por 
fim, a representação teatral com os próprios alunos demonstrando os movimentos da Terra. As pesquisas no 
Google Earth e outros aplicativos, como também sites específicos de astronomia foram feitas através da projeção 
de imagens de um notebook conectado a internet e a um projetor de imagens, e os alunos, cada um com seu laptop 
educacional, igualmente conectado a rede mundial de computadores, puderam visualizar os vídeos documentários, 
baixá-los, se fosse o caso, navegar nos sites de ciências e astronomia e digitar os textos no próprio laptop. (Borche, 
2012). 

A professora concluiu seu TCC com a seguinte reflexão: 
No sistema educacional vigente em nosso país, não cabe mais ao professor, sobretudo do ensino de ciências, tratar 
os conteúdos como decorativos e meramente ilustrativos, como ocorria há 40 ou 50 anos atrás. Desde então, as 
legislações educacionais foram mudando a ponto de elevar o ensino de Ciências Naturais a um patamar de ciência 
experimental. Uma área da ciência em que seus conceitos devem ser testados através de experimentações [pelos 
próprios profesores]. (…) Assim, setores como a medicina, biologia, química, física, matemática, astronomia foram 
sendo cada vez mais aprimoradas e no século XX, vimos muitas ferramentas tecnológicas servirem ao poder bélico 
de grandes nações para depois servirem à sociedade civil.  

Como é o caso das tecnologias digitais, como a Internet, por exemplo, o que antes eram armas de guerra nos 
setores de alta inteligência, hoje está no aconchego de nossos lares, permeando novos conceitos de estruturação de 
comunicação e interação social. E nas escolas não podia ser diferente, haja vista que no território brasileiro, o 
acesso às tecnologias digitais e à rede mundial de computadores não é uma realidade presente na vida de todos os 
brasileiros, boa parte da população está à margem da comunicação digital, sendo considerados analfabetos digitais. 
E cabe à escola, enquanto instituição de ensino, pela função social que exerce, através de programas educacionais, 
como o Projeto UCA – Projeto Um Computador por Aluno, os Laboratórios de Informática Educacional – LIE, o 
E-proinfo, e outros programas do gênero, contribuir para a inclusão digital do cidadão, promovendo a inserção de 
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seus alunos posteriormente no mercado de trabalho que a passos largos se torna cada vez mais tecnológico e 
especializado. Tal fato, da inclusão digital, pode ser visto a olhos nus na comunidade do bairro Centenário em 
Rolim de Moura, onde está situada a escola Maria Comandolli Lira, pois cerca de 80% dessa população não tem 
acesso à Internet e nem ao menos tem computadores em suas residências, o contato que as crianças e adolescentes 
tem com o mundo cibernético se dá quase que inteiramente na escola, através do uso de seus laptops, para 
pesquisas educacionais com navegação na internet, o uso de jogos de computadores, que podem ser, tanto um 
passatempo, como também serem aproveitados como ferramenta educacional.  

É notório ver nesses alunos o semblante de satisfação em estar com um computador em sala de aula, a cada 
vez que é solicitado que busquem seus laptops no laboratório é um contentamento só. A dinâmica das aulas muda 
por completo, aqueles alunos que antes eram indisciplinados ou desatentos, agora se tornam sossegados e 
atenciosos, e até mesmo mais concentrados em suas tarefas, seu aprendizado ganha um novo significado. E re-
significando a estrutura do processo de aprendizagem, o laptop educacional pode ser, sim, um grande aliado, por 
exemplo, nos casos de distorções e defasagem no processo de alfabetização e letramento e alfabetização 
matemática e científica. Pois, todavia, o trabalho exercido no computador, numa realidade virtual, acaba por 
modificar as estruturas mentais e cognitivas, levando o aluno a buscar novos caminhos para uma aprendizagem de 
sucesso. (Borche, 2012). 

Assim, concluímos que a professora está consciente de seu papel social como educadora de ciências e possui 
aguçado senso de oportunidade tanto para seu desenvolvimento profissional, como para o aperfeiçoamento do currículo 
não-oficial da escola e preocupada com o desenvolvimento das capacidades cognitivas de seus alunos, pois, na prática, 
implementou inovações dentro de uma abordagem psicocultural à educação, conforme proposta de Bruner (2001), 
anteriormente discutidas.  
 
 
C. A PESQUISA COM A PROFESSORA DE CIÊNCIAS DA EEEF MARIA C. LIRA 
 

A pesquisa da mestranda (Brasil, 2013) ajudou a professora a sistematizar outras experiências didáticas realizadas nos 
anos 2012 e 2013 com mediação de instrumentos de informática e Internet nas aulas de ciências na referida escola, tais 
como as descritas nesta seção. 

Além das atividades desenvolvidas para a preparação dos Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 
(OBA) analisadas na seção anterior, faremos a descrição e análise de outras atividades de ciências realizadas com o 
laptop educacional desde 2011, quando se iniciou o uso dos computadores UCA com todos os alunos da escola: Ciclo 
da água; Processo digestivo; Movimento Retilíneo Uniforme (MRU), Movimento Retilíneo Uniformemente Variado 
(MRUV), Velocidade, Aceleração, Queda dos Corpos. 

Com as turmas de 6º e 7º anos foi realizada a atividade: “Ciclo da água” cujo objetivo foi realizar uma revisão de 
conteúdo e a apropriação tecnológica do laptop. A professora recorreu a uma animação disponível no Link: 
http://www.youtube.com/watch?v=et05vorLkxY, a qual foi postada no Blog de Ciências da escola. Primeiramente os 
alunos acessaram o Blog, assistiram ao vídeo de animação sobre o ciclo da água e em seguida formaram uma roda de 
discussão sobre o assunto, enfatizando as mudanças de estado físico e os cuidados com a preservação da água. Por 
problemas de conexão com a Internet, nem todos os alunos conseguiram assistir o vídeo no laptop. O que ocorreu, 
quando todos conectaram a Internet ao mesmo tempo. A solução encontrada pela professora Amarílis foi a de projetar 
o vídeo em data show conectado ao seu notebook para que todos os alunos pudessem visualizá-lo. Ao final da 
atividade, foram realizadas discussões e reflexões sobre a atividade, proposta inicialmente. A professora Amarílis 
considerou que o objetivo principal da aula foi atingido. 

Com os 8º anos foi realizada a atividade: “Processo digestivo”, cujo objetivo foi a revisão de conteúdo e a 
apropriação tecnológica do laptop. Recurso pedagógico: Link: http://www.youtube.com/watch?v=Ii1BqYbtqpU 
postado no Blog de Ciências da escola. Primeiramente os alunos acessaram o Blog de Ciências, assistiram ao vídeo 
sobre o funcionamento do sistema digestivo e postaram um comentário sobre suas percepções acerca do tema no 
próprio Blog. Por problemas de conexão com a Internet, nem todos os alunos conseguiram assistir o vídeo no laptop. 
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Mais uma vez a professora Amarílis precisou projetar o vídeo em telão com data show. O planejamento que era para 
uma aula, levou duas aulas para ser concluído, devido aos problemas de conexão com a Internet e a postagem dos 
comentários, pois nem todos conseguiram realizar no tempo previsto. 

Com os 9º anos foi realizada a atividade: “Movimento - MRU; MRUV; Velocidade; Aceleração; Queda dos 
Corpos”. Cujo objetivo foi o de Introduzir a utilização do laptop como ferramenta de estímulo à aprendizagem aos 
conceitos introdutórios de Física - cinemática. Primeiro os alunos acessaram o site: www.sofisica.com.br. Depois 
realizaram algumas atividades e em seguida postaram comentários sobre as atividades no Blog de Ciências da escola. 
As atividades trabalhadas foram: 

• Jogo online: “Afunda ou flutua”, como revisão do conteúdo Densidade dos corpos; 
• Vídeos sobre os conceitos de cinemática disponíveis; 
• Postagem de comentários no Blog de Ciências sobre os vídeos assistidos 
Os alunos conseguiram assistir aos vídeos, cumpriram com as tarefas propostas, porém não obtiveram êxito total 

ao postar os comentários no Blog devido a problemas com a Internet. 
As turmas de 6º a 9º Ano participaram da Atividade: “XIV Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

(OBA)”. Cujo objetivo foi o de estimular a participação dos alunos nesta modalidade de Olimpíada Nacional. Estes 
Visitaram o site da OBA: www.oba.org.br para conhecer o regulamento da olimpíada, a estrutura das provas, o site de 
buscas www.google.com.br para pesquisas mais direcionadas e o site www.youtube.com para visualização de vídeos 
sobre o tema. Em sua fala seguinte, a professora destaca a utilização do laptop nessa atividade: 

Em 2011 foi utilizado o laptop educacional para pesquisa em Internet, pois era um assunto muito novo para os 
alunos, eles não sabiam o que era Astronomia, Astronáutica e não sabiam nem por onde começar para fazer as 
pesquisa para fazer a prova, então utilizei a Internet para eles verem o modelo da prova, os conteúdos de 
Astronomia na Internet e nessa parte o UCA ajudou bastante. (Brasil, 2013, p. 101). 

Quando havia Internet na escola era possível realizar estas atividades, ao contrário, era necessário “um plano B”. 
Como já estava habituada com as oscilações de conexão da Internet, a professora Amarílis salvava, previamente, todos 
os vídeos e páginas da web que pretendia trabalhar com os alunos em modo off line, e os projetava em telão para não 
prejudicar o andamento da atividade. Após essa aula a escola ficou algum tempo sem Internet, como relatou a 
professora. 

Em 2012, a professora destaca cinco atividades realizadas: Do que é feita a casca do ovo?; Lixo e cuidados com 
o solo; Vertebrados; Sistema digestivo; Ácidos, Bases, Sais, Óxidos. 

Os 6º anos participaram da atividade: “Lixo e cuidados com o solo”. Para iniciar a atividade, os alunos assistiram 
um filme: “História do lixo e a reciclagem” que estava disponível no Blog de Ciências da escola. Em seguida, no Tux 
Paint, os alunos fizeram desenhos sobre o tema. E posteriormente, no editor de textos, colocaram o desenho feito no 
Tux paint e produziram um texto explicativo. Nesta aula não houve Internet, então a professora utilizou o recurso de 
projetar o vídeo em telão para que os alunos pudessem assisti-lo. Mas, as demais etapas da atividade foram cumpridas 
a contento. 

Com os 6º anos a professora destaca, também, a atividade: “Do que é feita a casca do ovo?” Cujo objetivo foi 
conhecer as propriedades minerais da casca do ovo de aves, como observamos na fala seguinte: Esse conteúdo faz 
parte do conteúdo Rochas e Minerais. Eu encontrei esse experimento, achei interessante, simples e com material 
caseiro que nós encontramos dentro de casa (Brasil, 2013, p. 101). 

Quanto à utilização do laptop, a professora destaca: 
Nesta atividade utilizamos diversas ferramentas, como a Internet. Direcionei, mas não do inicio ao fim. A proposta 
era que eles investigassem e depois fizessem um relato cientifico da experiência. Onde eles deveriam pesquisar e 
como eles iam elaborar o relatório (...) isso era com eles! A questão era: Como íamos tirar o ovo da casca, sem 
quebrá-la? (Brasil, 2013, p. 101-2). 

Primeiro a professora problematizou em sala de aula: Do que é feita a casca do ovo? Como podemos tirar o ovo 
de dentro da casca sem quebrá-la? Ela relata que instigou os alunos para que opinassem como que um ovo poderia sair 
da casca, sem quebrá-la. Em seguida, anotaram as hipóteses em seus cadernos. Posteriormente, realizaram o 
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experimento com a imersão de um ovo em um copo com vinagre e outro em um copo com água, como pode ser 
observado na Figura 6. Depois, descreveram a reação ocorrida com os dois ovos que estavam visualizando. Foi 
observado que o ovo no copo com água não houve alteração nenhuma; já com o ovo no copo com o vinagre sofreu 
reação, o vinagre começou a borbulhar. A partir das indagações começaram as discussões sobre: Do que era feita a 
casca do ovo? Do que era feito o vinagre? Em seguida os alunos foram pesquisar com o laptop educacional na Internet, 
sobre a composição do vinagre e do ovo. Na aula seguinte, os ovos foram lavados em água corrente, visando observar 
o que havia acontecido. Os resultados obtidos pelos alunos foram os seguintes: O ovo que ficou imerso no copo com 
água não houve nenhuma alteração e o ovo que ficou no copo com vinagre teve sua casca dissolvida e a clara e a gema 
ficaram com aspecto gelatinoso. Após todas essas etapas os alunos produziram o relatório científico da atividade no 
contra turno de sua aula. 

A professora considerou que seus alunos se envolveram com a atividade e conseguiram realizar a pesquisa para a 
produção do relatório. 

 

 
 

FIGURA 3. Foto do ovo imerso em água e em vinagre conforme investigação  
realizada pelos alunos sob a orientação da professora de ciências.  
Foto: Professora M. I. A. F. S. Borche. 

	  
	  

Com os 7º anos, a professora realizou a atividade: “Vertebrados”, cujo objetivo foi revisar o conteúdo sobre 
Animais Vertebrados e realizar pesquisas adicionais para a apresentação do trabalho em grupo. Para a realização dessa 
atividade, os alunos foram divididos em grupos, cada grupo ficou responsável por pesquisar uma classe de vertebrados 
no qual tiveram autonomia para fazerem as pesquisas em sala ou no Laboratório LIE/UCA em período contra turno. 
Em sala, prepararam os cartazes para a apresentação. 

Segundo ela, quanto às questões tecnológicas, não houve grandes problemas, os alunos conseguiram realizar as 
pesquisas, fizeram suas anotações. Já no quesito interação de grupo houve algumas divergências como: ausência de 
membros do grupo nas atividades de pesquisa, ou no dia da apresentação dos trabalhos. Sendo assim, nem todos os 
trabalhos foram apresentados com qualidade para a classe. 

Com os 8º anos foi realizada a atividade: “Sistema Digestivo”. Os alunos assistiram um vídeo disponibilizado no 
Blog de Ciências,http://escolaliraciencias.blogspot.com.br com o intuito de: identificar os órgãos que fazem parte do 
sistema digestivo humano, conhecer as propriedades químicas dos alimentos, onde cada grupo de alimento é absorvido, 
compreender os mecanismos de digestão, absorção de nutrientes e excreção de materiais orgânicos não absorvidos pelo 
organismo.  
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Após assistir o vídeo os alunos digitaram um texto no laptop, relatando todo o processo de digestão, absorção e 
eliminação dos alimentos. E em outra aula postaram os comentários no Blog de Ciências, porém nem todos 
conseguiram, o que demandou a mediação de um membro mais experiente para a aprendizagem deste procedimento 
tecnológico.  
Com os 9º anos foi realizada a atividade: “Ácidos, Bases, Sais e Óxidos”. Os alunos pesquisaram as propriedades dos 
Ácidos, das Bases, dos Sais e dos Óxidos no Blog de Ciências e em seguida formaram grupos e cada um ficou 
responsável por um tema. Cada grupo buscou exemplos no cotidiano e buscaram realizar experimentos práticos sobre o 
item pesquisado, registrando-os com a webcam do laptop educacional UCA. Para finalizar, os grupos apresentariam os 
vídeos em forma de seminário. 

A professora destacou esta atividade como uma tentativa de estimular os alunos a levar os laptops para casa e 
realizar as atividades de casa com o computador. Mas, a direção da escola não permitiu que os alunos levassem os 
laptops para casa, o que alterou a finalização da mesma. Os alunos fizeram as pesquisas na Internet em sala, fizeram 
suas anotações, e na data marcada para a apresentação dos trabalhos, alguns trouxeram vídeos disponíveis na Internet e 
explicaram como ocorriam tais reações químicas; outros trouxeram materiais e realizaram experimentos em sala. 

Ainda em 2012, a professora realizou outras atividades na escola que julgou importantes para a utilização do 
laptop educacional, não só na disciplina de Ciências, mas em todas as outras, como: 

• Ofereceu uma Oficina do Metasys aos alunos de 6º ao 9º ano e com os professores de 1º ao 9º ano da escola;  
• Implantação de salas ambientes, por área de conhecimento para atender melhor as aulas com o laptop; 
• Criação da página no Facebook, na qual estão registradas as ações do Projeto UCA na escola Jacumirim com 
fotos, comentários dos participantes e visitantes. 
Em 2013 a professora está participando ativamente do projeto “Amazônia vai ao Ártico e a Antártica: um olhar 

do local para o global”. Neste projeto foram envolvidos alunos dos 6º ao 9º ano. Em entrevista realizada em junho de 
2013, ela fala da importância do laptop para esse projeto: 

Esse ano [2013] utilizei bastante o laptop em outro projeto vinculado ao projeto Semana Polar. E na 
escola o projeto se chama “Amazônia vai ao Ártico – um olhar do local para o global”. Levando um 
pouco da Amazônia para a realidade polar. – Pra quê estudar e conhecer este tema? E o que isso vai 
mudar na nossa vida? A grande questão é o que vai mudar na minha vida eu morando aqui na Amazônia 
e saber sobre as questões polares – que é a grande temática do projeto. Então, a única maneira possível 
de fazer essa interação é usar o laptop educacional com pesquisas na Internet para eles verem vídeos, 
documentários, fotos, mapas, textos. Para eles verem um pouquinho de como é essa realidade do sistema 
polar que é totalmente diferente da Amazônia. (Brasil, 2013, p. 105). 

No Blog e na página do Facebook, disponibilizou alguns sites recomendados pelo tutorial da Associação de 
Pesquisadores Polar em Início de Carreira (APECS-BRASIL), parceiros do projeto citado anteriormente. 

Os 6º e 7º anos tiveram aula expositiva com slides, imagens e vídeos sobre as regiões polares e em seguida 
realizaram pesquisas na Internet sobre o ambiente polar, para no final produzirem histórias em quadrinhos virtuais 
(HQ’s) em um software livre desenvolvido e disponibilizado pela Universidade de Campinas (UNICAMP). As ações 
do projeto iniciaram-se, na disciplina de Ciências, com uma apresentação da paisagem, fauna e flora polar através de 
textos e imagens, com recursos audiovisuais em sala de aula, como a utilização de projetores de imagens e 
amplificadores de som. O que propiciou um primeiro contato com o ambiente polar em seguida os alunos fizeram 
pesquisas em web sites recomendados pela APECS-BRASIL, voltadas para a pesquisa em áreas polares e também em 
sites de livre escolha dos alunos. Nesta etapa foi utilizado o laptop educacional em sala de aula, dando maior 
autonomia de pesquisa e possibilitando o auxílio e intervenção, quando necessário, da professora. Vale ressaltar que 
ferramentas tecnológicas deste nível em sala, tornam as aulas um tanto quanto imprevisíveis, deslocando o professor do 
posto de centro do saber para o da mediação do processo de ensino-aprendizagem, viabilizando diferentes diálogos e 
interações. 
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Todas essas atividades de pesquisa dialógica tinham como foco a elaboração de histórias em quadrinhos virtuais, 
as HQ’s, nos desktops do Laboratório de Informática Educacional (LIE); onde os alunos foram oportunizados a mostrar 
as impressões que cada um teve das regiões polares, seja o ambiente como um todo, animais, vegetação, ou mesmo os 
desequilíbrios ambientais causados pela intervenção humana. As HQ’s foram trabalhadas com o objetivo de 
sistematizar as problematizações surgidas em sala de aula, movidas pela curiosidade natural dos alunos. Foi uma forma 
lúdica melhor encontrada para que os mesmos expressassem em textos e imagens o que lhes foi mais impactante. 
Para a elaboração destas HQ’s houve a colaboração das professoras de Língua Portuguesa, trabalhando-as como gênero 
textual, seus elementos e estrutura; e da Coordenadora do LIE. A princípio, os alunos tiveram dificuldades para 
coordenar as ações, como, criar um roteiro da história, as imagens que melhor se encaixariam neste roteiro, o manuseio 
do aplicativo, sendo que o mesmo tem um banco de imagens limitado, que não atendia as necessidades de pesquisa das 
crianças, sendo preciso proceder à uma busca na rede mundial de computadores por imagens que atendessem essas 
necessidades. 

Na maior parte dos trabalhos, os alunos optaram por inserir imagens da Internet sobre a Antártica e o Ártico, 
assim como, os animais que lá vivem. Em raros os casos, trabalharam com o banco de imagens disponível pelo 
aplicativo, ou imagens reproduzidas em desenhos ou caricaturas. Conforme a Figura 4. 

Em geral a estrutura textual fugiu do que é visto em gibis de circulação comercial, não havendo uma história de 
determinados personagens com sequência de diálogo entre eles. Na maioria dos casos, as histórias em quadrinhos 
assemelhavam mais com um documentário em imagens e textos, como é o exemplo da Figura 4, na qual um grupo de 
alunos mostra um apanhado de tudo o que viram e as informações apropriadas por eles. 

Segundo a professora, trabalhar com pesquisas virtuais sobre as regiões polares propiciou aos alunos residentes 
na região amazônica uma visão mais ampla do planeta em que vivem, desmistificando a visão reducionista de que o 
mundo é o espaço tangível que os rodeia e de que existem outros espaços a serem conhecidos, explorados, 
compreendidos. Também puderam compreender que, na natureza há reações em cadeia, que algumas ações humanas 
exercidas em um determinado ponto podem repercutir em pontos extremos de forma muito negativa, como no caso dos 
derretimentos das geleiras que estão aumentando, debido ao aquecimento global provocado por poluição em outros 
pontos distantes dos polos, segundo alguns cientistas, embora esta seja uma questão controversa. 

Conhecendo outras realidades foi possível a compreensão e análise da própria realidade na qual estão inseridos. 
Foram produzidas frases do tipo: “Devemos preservar a natureza”; “Não devemos desmatar a Amazônia”; “Não 
devemos fazer queimadas”. 

Antes repetidas quase como uma oração, agora ganha força de ação, após a compreensão do planeta como um 
todo, de que as atitudes humanas influenciam e podem causar impactos nocivos e irreversíveis às demais espécies. 
Investigar sobre o ambiente polar, seu ecossistema, possibilitou a investigação e análise do bioma amazônico, que por 
ser parte integrante desta população, é tão natural e ao mesmo tempo despercebida aos olhos humanos nativos do lugar, 
comparar os dois ecossistemas incide em observar os detalhes peculiares de cada um, permitindo haver um novo olhar 
para o mundo. 

Tanto nas atividades descritas em 2011, 2012 quanto em 2013, pudemos observar a criatividade com uma 
variedade de temas por esta professora para inovar suas aulas com a utilização do laptop integrado a outros recursos 
tecnológicos disponíveis na escola, que foram utilizados para assistirem vídeos, desenhar, redigir textos, postar 
comentários, acessar Blog e a página do Facebook. 

Assim, esta professora aproveitou oportunidades que foram sendo criadas pela chegada da tecnología móvel em 
sua escola e foi criando e ampliando oportunidades para seus alunos se desenvolverem cognitiva e emocionalmente 
através da interação entre si e com a tecnología, ao mesmo tempo em que também criou oportunidades para seus 
colegas com maior dificuldade no uso das tecnologias se desenvolverem profissionalmente. Segundo a abordagem 
psicocultural da educação, a vivência prolongada no ambiente escolar sempre deixa consequências para toda a vida 
daqueles que foram submetidos a ela e que se refletem na própria cultura e suas instituições. (Bruner, 2001, p. 33). 
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FIGURA 4. Exemplar de uma história em quadrinho realizada por um grupo de alunos do 7º ano. 
 
 

Sem dúvida, esta professora de ciências e outros atores da escola, estão transformando mentalidades e a cultura 
escolar com o uso consciente dos recursos ecnológicos disponíveis na escola, vencendo dificuldades que vão surgindo 
neste proceso com dedicação e entusiasmo. Novas oportunidades surgem para os alunos e também para os profesores, 
as quais vêm sendo exploradas positivamente por vários educadores desta escola que se situa numa região periférica da 
cidade no interior de um estado novo e também periférico. 

Ao aprender a dominar novas ferramentas e novos sistemas simbólicos de uma cultura, ao mesmo tempo em que 
aprendem novos modos de fazer registros de fala, muito valorizados em nossas culturas contemporáneas, vão surgindo 
nestes profesores e alunos novos pensamentos e novos significados que os empoderam para o enfrentamento de suas 
situações desvantajosas. O kit de ferramentas culturais que vão sendo apropriados por estas pessoas, gradativamente no 
ambiente escolar, já vem modificando o currículo que se desenvolve nesta escola e ampliando a oportunidade dos 
jovens que aí estudam.	  
A professora relatou uma ampliação da participação da escola na competição nacional de lançamento de foguetes que 
ocorre por ocasião da OBA: 

Desde 2011, eu queria fazer esse lançamento de foguetes, mas eu não sentia os alunos tão envolvidos para fazer 
esse lançamento. A inovação desse ano foi a de que eles sentiram vontade de participar. Nada de coagir, de 
pressionar! Ou porque vale uma nota! No 9º ano, turma que já está comigo desde o 6º ano, os alunos se sentiram 
motivados e não foi preciso dizer: ‘Vocês querem?’. Eles viram o cartaz na parede (...) – ‘Professora, nós vamos 
participar?’. – ‘Vamos!’. Partiu deles mesmo, então fizemos a construção dos foguetes em sala. O próprio site da 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é bem direcionado sobre a montagem, o lançamento e o 
regulamento de como tinham que fazer. Se fizessem de maneira errada estariam eliminados! O próprio aluno era 
responsável pelo foguete que estava fazendo. Nas suas casas fizeram as pesquisas. Muitos ficavam me chamando 
no bate papo: ‘Aquele vídeo, onde tá?’. ‘Como é que monta?’. Fazer o foguete foi um desafio! Mesmo porque, não 
teve aquele tempo de sentar junto com eles. Então, tive que deixar com eles. Eu disse: ‘Assistam tal vídeo e 
qualquer coisa estou em casa. Me chame no bate papo que estou à disposição e se não estiver na hora, deixe um 
recadinho que respondo depois.’. E foi assim a construção dos foguetinhos! E enquanto eu estiver na escola eu 
pretendo participar. E desde o 1º aninho até o 9º ano gostam de participar. Então, muito mais que tirar nota 10, de 
conseguir as medalhas, ver essa interação, esse movimento é muito mais significativo pra mim. (Brasil, 2013, p. 
123). 

A utilização da Internet nesta escola vem se ampliando significativamente, sendo atualmente utilizada por vários 
motivos e para várias finalidades, tais como, trocas de informação com pessoas distantes, uso de rede social para 
atividades extra-classe, participação em eventos mais amplos, inscrição para seleção de alunos para estudar no Instituto 
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Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), entre outros. A professora relata uma situação que mostra essa 
dificuldade de conexão quando várias turmas usavam o laptop ao mesmo tempo: 

Uma situação aconteceu no final do ano passado [2012] na inscrição para o IFRO e eu e a professora de Geografia 
encabeçamos a inscrição da molecada! E no dia de fazer a inscrição, tivemos que utilizar o ‘uquinha’ em sala, pois, 
era um processo longo. O que aconteceu foi que mais duas outras turmas estavam utilizando no mesmo horário, por 
isso não estávamos conseguindo fazer a inscrição, porque a conexão estava muito lenta. Então, tive que ir em cada 
sala e explicar a situação para o professor e pedir para interromper a atividade do professor, se não, não iria 
conseguir fazer a inscrição que tinha um prazo que já acabaria naquela semana. Foi constrangedor, mas eles 
colaboraram! (Brasil, 2013, p. 123-4). 

A nova cultura que vai surgindo nesta escola com o uso da tecnologia que vai se incorporando na vida da sala de 
aula de vários profesores já começa a trazer novas posibilidades para os alunos: sem o dominio destas ferramentas 
tecnológicas e simbólicas (linguagem técnico-científica) certamente a maioria nem sequer cogitaría de fazer uma 
seleção para uma escola técnica federal, debido a baixa autoestima e insegurança para competir por uma vaga. Com o 
incentivo e apoio dos profesores, turmas inteiras se inscreveram e participaram da seleção.  

Outro ponto que chama a atenção na narrativa da professora Amarílis são as mudanças ocorridas na escola com a 
introdução da tecnologia digital através do Projeto UCA. Ela narra um pouco mais sobre as condições materiais da 
escola e do empoderamento que os professores foram tendo no processo de superar as dificuldades enfrentadas ao 
mesmo tempo em que iam aproveitando as oportunidades que foram surgindo, o que levou à introdução de várias 
mudanças na organização e funcionamento escolar, com aperfeiçoamento do currículo e o desenvolvimento 
profissional dos professores. 

Por falta de espaço físico o LIE e o UCA dividem a mesma sala. De 1º ao 5º Ano os laptops foram para as salas de 
aula. O professor fica encarregado de usar quando precisa. Do 6º ao 9º nós temos o Projeto de Sala Ambiente, 
então não é possível deixar os laptop em cada sala, e eles continuam no laboratório. Em 2012, tivemos um grupo 
muito bom no sentido de união de trabalho. Não esperávamos muito por coordenador, por supervisor. Fomos mais 
autônomos! Nos reuníamos e simplesmente comunicávamos à direção: - ‘Olha estamos fazendo tal coisa’ e (...) 
chegou ao ponto (...) a ideia partiu da professora de História e do vice-diretor, que também é formado em História, 
de fazer salas ambiente. A organização da escola e dos alunos fica bem mais fácil. O primeiro passo foi mudar o 
horário e conjugar as aulas o máximo possível, assim tínhamos mais tempo para usar o UCA, pois uma dificuldade 
é que em uma aula isso não era o ideal. Até pegar no laboratório, ligar, explicar a atividade (...) já ia metade da 
aula! Antes era o Metasys (...) lento! Então, o primeiro passo para mudar a utilização do UCA foi mudar a grade de 
horário, o que tornou possível criar as salas ambiente. O professor fica em uma única sala e pode organizar a 
distribuição de carteiras de uma forma diferenciada para utilizar o laptop. Acabou aquela situação do aluno entrar 
em sites não recomendados ou ficar jogando na hora de fazer uma atividade. As atividades do UCA melhoraram 
muito depois que nós adotamos essa postura. Lembrando que essa atitude partiu dos professores! Não foi do 
Coordenador UCA! Não foi da direção! Nós fizemos por área de conhecimento. Em 2012 foi urgente. Esse ano já 
está melhor. Eu e a professora de Geografia fizemos a nossa sala de Geociências. E ali fomos ambientando com os 
nossos materiais: mapas, pedras, coleção de bichinhos (...) aos poucos os alunos vão ajudando também a ambientar 
essa sala.”. (Brasil, 2013, p. 124-5). 

O desenvolvimento profissional e o aperfeiçoamento do currículo também se evidenciam na mudança do ensino 
instrucionista para atitudes docentes mais construtivistas, voltadas para a descoberta e a investigação, para a busca de 
informações distribuídas em fontes variadas e estabelecimento de relações até então não adotadas, segundo ela. No 
relato seguinte podemos perceber estas atitudes desenvolvidas pela docente. 

Teve a atividade: ‘Do que era feita a casca do ovo’. Nesta atividade utilizamos diversas ferramentas como a 
Internet, entre outras. Direcionei, mas não do início ao fim. A proposta era que eles investigassem e depois 
fizessem um relato cientifico da experiência. - Onde eles iam buscar as informações para a pesquisa e como eles 
iam elaborar o relatório (...) isso era com eles! A questão era: - ‘Como íamos tirar o ovo da casca, sem quebrá-la?’. 
Eles enumeraram várias hipóteses que eu colocava no quadro e eles iam escrevendo o que vinha na cabeça deles. 
Em seguida, realizamos o experimento que consistia em colocar um ovo em um copo com água e outro em um 
copo com vinagre. Os alunos observaram que o que estava na água não acontecia nada, e o que estava no vinagre 
liberava bolhinhas. Os alunos se perguntaram: - ‘O que está acontecendo?’. E eu respondi: - ‘Vai procurar agora, o 
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que está acontecendo! Anotem o que vocês estão vendo. Agora vão pesquisar!’. Alguns alunos agendaram o UCA 
para pesquisar. Eu passei meu planejamento com o que precisava ser feito para que o coordenador pudesse ajudar 
com os sites que eu havia recomendado. Eles encontraram as composições da casca do ovo e do vinagre. No outro 
dia fomos ver como estavam os ovos: o que estava na água continuou inalterado, mas o que estava no vinagre 
estava com a casca mole e por dentro estava gelatinoso, como uma bolinha de pingue-pongue. Surgiram então 
várias perguntas por parte dos alunos. Estes fizeram um relatório a partir de suas pesquisas realizadas. Esse 
conteúdo faz parte do conteúdo Rochas e Minerais. Eu encontrei esse experimento, achei interessante, simples e 
com material caseiro que nós encontramos dentro de casa. Percebi que conteúdos de saúde poderiam se encaixar e 
sugeri que fizessem o mesmo experimento em casa com um ossinho de galinha. E relacionei com a doença 
osteoporose.”. (Brasil, 2013, p. 125). 

Considerando que se tratava de turmas de 6º. Ano, a professora foi direcionando a investigação, mas deixou 
espaço para os alunos refletirem, testarem suas hipóteses, confrontar ideias e opiniões, relacionar com o contexto 
social, etc.  

 
 

IV. CONCLUSÕES 
 
Durante a pesquisa foi possível constatar vários problemas para a implantação da tecnologia móvel nesta escola, desde 
o início do projeto em 2010 e muitos ainda perssistiam em maio de 2013: problemas com a Internet, problemas de 
armazenamento para os laptops, risco de roubos e furtos, falta de tempo para planejamento dos professores e mesmo a 
ausência total de interesse de alguns na utilização dessa tecnologia em suas aulas. 

O documento com os critérios básicos, disponibilizado pela UNDIME, SEED/MEC e pela Presidência da 
República, para implantação do Projeto UCA nas escolas, afirma que um dos critérios seria a de que estas possuíssem 
energia elétrica para o carregamento dos laptops, porém não podemos deixar de citar que observamos que esse foi um 
problema básico de infraestrutura nas escolas contempladas com o Projeto UCA no estado de Rondônia já que as 
mesmas tiveram, em grande maioria, deficiência no fornecimento de energia elétrica que não suportavam o 
carregamento das baterias dos laptops e, até questões relacionadas com a ausência de tomadas disponíveis para tal. 
Também ocorreu a falta de armários adequados para o armazenamento dos laptops, que não foram enviados em tempo 
hábil para as escolas pelo governo e /ou pelos municípios. Sendo que algumas escolas ainda estão com promessa de 
recebimento de armários no segundo semestre de 2013. 

Tanto a falta de armários quanto problemas com a rede elétrica, citados como “critérios básicos” para 
implantação do Projeto UCA nas escolas brasileiras, foram apontadas como problemas por professores, gestores e 
Coordenadores UCA das escolas pesquisadas em Rondônia para a utilização dos laptops educacionais, como vimos 
anteriormente em trechos de entrevistas nessa pesquisa. 

Dizer com certeza, onde está o problema? Não há como! Ouvimos relatos de Coordenadores UCA sobre 
professores que, mesmo com suas dificuldades pessoais em relação à informática, buscaram e inovaram em suas aulas 
de Ciências utilizando o laptop educacional. Pudemos observar a enorme vontade de se desenvolver profissionalmente 
e de melhorar a formação de seus alunos em vários atores do Projeto UCA em Rondônia, os quais, mesmo com todas 
as dificuldades de logística, persistiram, ousaram e buscaram soluções para que os laptops chegassem às mãos dos 
alunos, e alguns destes, nunca tinham tido a oportunidade de ter um computador a sua disposição. Crianças e jovens 
que tiveram em diversos momentos a oportunidade de pesquisar na Internet assuntos antes cristalizados nos livros 
didáticos os conhecimentos de Ciências que se modificam muito rapidamente, ficando muitas vezes ultrapassados nos 
livros! Tanto professores como alunos puderam se apropriar de várias ferramentas simbólicas que desenvolvem as 
funções psicológicas superiores, típicas dos seres humanos: fazer filmagens, gravar suas vozes e de outros, desenhar, 
jogar, construir textos, trabalhar em projetos escolares, ampliar seus horizontes como cenários possíveis de serem 
explorados, desenvolver conceitos e procedimentos, atitudes e valores, “navegar em outros mares”, ao conhecer e 
manipular diversas ferramentas dos laptops e da Internet.  
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The Active Learning of Physics has been developed mainly in the US and Europe. With 

this method of study, applied in American and European Universities, high gain in learning 

process have been reached, as shown by the Hake’s factor. In this paper, we have used a 

modified methodology of Active Learning at the Center for Science and Technology 

Studies No. 13 of National Polytechnic Institute, located in Mexico City. The results of 

Hake’s gain are showed, for try to see the impact of this methodology in Mexico. This 

experiment represents one of the first testimonies taken into Mexico about Active Learning 

of Physics, putting it in a Latin American context. 

 

El Aprendizaje Activo de la Física ha sido desarrollado principalmente en Estados Unidos 

y Europa. Con esta metodología de estudio, se han alcanzado dentro de universidades 

estadounidenses y europeas una alta ganancia en su aprendizaje, como lo han mostrado el 

factor de Hake. En este trabajo, se ha empleado una metodología modificada de 

Aprendizaje Activo en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 13 del 

Instituto Politécnico Nacional, ubicada en la capital mexicana. Se muestran los resultados 

obtenidos de la ganancia de Hake, para tratar de ver el impacto que tiene esta metodología 

en México. Este experimento representa uno de los primeros testimonios que se tienen en 

México acerca del Aprendizaje Activo de la Física, poniéndolo dentro de un contexto 

latinoamericano. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La educación en Física dentro de México se ha caracterizado por el rechazo generalizado de los estudiantes, que no 

precisamente estudian la materia para conseguir un título de físico. La historia de la educación en Física en nuestro país 

está lleno no sólo de logros, sino de trabajo y esfuerzo por parte de los profesores de Física, para llevar al aula la 

materia y tratar de conseguir que sus estudiantes aprendan lo suficiente, para que puedan aplicar estos conocimientos 

dentro del marco laboral de trabajo. 

Los esfuerzos de los profesores de dicha asignatura, reportan el día a día de un esfuerzo generalizado para 

atender las demandas que tiene la sociedad mexicana para difundir este conocimiento que es necesario, no sólo para las 
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carreras orientadas hacia un fin científico o tecnológico, sino para aquellas que requieren un uso más técnico de dichos 

conocimientos y que día a día se emplean en los trabajos de carácter técnico. 

Para enseñar y llevar la materia de Física a las aulas es requerido que el profesor tenga y planee llevar consigo 

una estrategia didáctica. El éxito en la empresa educativa de la Física debe de tomar en cuenta la experiencia brindada 

por la investigación educativa para la rama de la Física. 

Dentro de este contexto se encuentra la metodología estadounidense y europea llamada Aprendizaje Activo de la 

Física. Según sus defensores más populares, Sokoloff y Thornton, el Aprendizaje Activo de la Física es un auxiliar 

invaluable dentro del salón de clases y en el laboratorio, pues permite que el estudiante aprenda Física sin depender de 

forma drástica de un libro de texto o del profesor que ofrece la materia de Física. Dentro del contexto de la 

investigación en educación, el Aprendizaje Activo de la Física ocupa hoy un lugar importante y significativo dentro de 

las metodologías de aprendizaje de la Física. 

Como es reportado por Sokoloff y Thornton (1998), la ganancia en el aprendizaje de la Física es muy 

significativo al menos dentro de sus Universidades. Tienen factores de Hake muy altos, cuando aplican Aprendizaje 

Activo, en cambio, el Aprendizaje Pasivo (como se le llama, al aprendizaje que tradicionalmente se llevaba en tiempos 

pasados), reporta en sus experimentos un bajo desempeño dentro del aprendizaje de la Física en sus alumnos. 

En este trabajo, se examina la posibilidad de llevar dentro de suelo mexicano la misma metodología de 

aprendizaje llevado por Sokoloff y Thornton en Universidades de Estados Unidos. De esta forma, tenemos los primeros 

resultados del Aprendizaje Activo de la Física pero en terreno mexicano. 

Ofrecemos la metodología que llevo a cabo Lino Jesús Velázquez Arteaga (2012) dentro del CECyT (Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos) No. 13 unidad “Ricardo Flores Magón” del Instituto Politécnico Nacional, 

durante el año del 2011. Las clases de Física se dan a nivel Licenciatura y representan un primer esfuerzo por llevar 

este paradigma estadounidense y europeo a México. 

En las siguientes páginas veremos la metodología del Aprendizaje Activo de la Física, tal y como lo llevó y lo 

adaptó Lino (Velázquez, 2012) para estudiantes de Física en México. 

Los resultados, quizá no reflejen aquellos logrados por Sokoloff y Thorton (1990, 1998) en Estados Unidos, pero 

nos hacen reflexionar sobre la utilidad que tiene la metodología en un país latinoamericano que cuenta con unos 

recursos y apoyos económicos y tecnológicos mucho menores en sus laboratorios de Física, comparados a los 

laboratorios de un país de primer mundo como lo es Estados Unidos. 

Esta investigación también fue parte del trabajo del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 

Avanzada, Unidad Legaria del mismo Instituto Politécnico Nacional del Distrito Federal en México. 

 

 

II. LA PROPUESTA DIDÁCTICA DE LINO 

 

Para hablar de cómo fue planteada la metodología estadounidense en México hace falta detallar un poco la forma en 

cómo se llevó a cabo el experimento educativo dentro del CECyT no. 13. En su tesis de Maestría en Ciencias, Lino nos 

habla de una propuesta didáctica que él aplicó a sus alumnos. Esta propuesta didáctica, consiste básicamente del 

Aprendizaje Activo de la Física llevada a las aulas, pero con cierto programa a la hora de su aplicación. Describimos 

como Lino llevó a cabo este programa evaluativo de la metodología dentro de su unidad académica. 

1. Primera fase (Diagnóstico). Esta etapa de la aplicación metodológica tiene como objetivo identificar las ideas 

previas que tienen los alumnos sobre las leyes de Newton del movimiento. Se realiza un examen de diagnóstico 

a tres grupos del CECyT no. 13 para evaluar sus conocimientos e ideas previas. 

2. Segunda fase (Aplicación). Esta sería la fase experimental de la propuesta de Lino, pues aquí es donde se tiene 

que aplicar la metodología del Aprendizaje Activo de la Física a los grupos. Se escoge un grupo como “grupo 

experimental” y se le aplica la metodología de Sokoloff y Thornton hasta cierto grado, haciendo las 

adecuaciones pertinentes para México, por ejemplo, en los materiales de apoyo didáctico. Así mismo a los otros 
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dos grupos se les enseña de la manera tradicional con el aprendizaje pasivo, que consiste en la exposición por 

parte del docente de los temas, tal y como se ve en los libros de texto. Para el grupo experimental se toma en 

cuenta el hecho de realizar algunas preguntas previas, antes de realizar el experimento y luego se vuelven a 

realizar una vez hecho éste (Riveros, 2004). Tal y como se hace en la metodología del Aprendizaje Activo. 

3. Tercera fase (Resultados). Esta es la fase de análisis de los resultados experimentales didácticos, y tiene como 

objetivo evaluar el aprendizaje obtenido tanto en la prueba de pretest como en la de postest, tanto del grupo 

experimental como el de los de control (Díaz, 2000). Así obtenemos los resultados que nos guiarán hacia una 

apreciación de la eficiencia de la metodología en una sociedad de más bajos recursos que la estadounidense. 

 

 

III. ACERCA DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados se tienen que analizar tomando en cuenta tanto los datos obtenidos durante la fase del pretest, como del 

postest experimental y comparándolos entre sí. El instrumento o parámetro de medida estadístico que se emplea para 

tal rubro se llama ganancia de aprendizaje normalizada (Hoellwarth, C. and Moelter, M., 2011) o también conocida en 

la literatura como ganancia de Hake (1998). 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS EXPERIMENTOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

Algunos de los experimentos que se realizaron para poder enseñar las leyes de movimiento de Newton, fueron 

propuestos y aplicados por Lino en sus grupos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) no. 13. No 

detallamos aquí todos los experimentos sino sólo unos que nos servirán de guía para entender como con experimentos 

sencillos el Aprendizaje Activo de la Física puede ser adaptado en circunstancias donde no se cuenta con ricos 

recursos, como sucede en universidades de Estados Unidos. En México, el gobierno cuenta con menos recursos 

económicos, por eso, es necesario que el investigador en educación cuente con bastante imaginación para el diseño de 

experimentos que puedan llevarse a cabo con éxito ya sea en el salón de clase o en el área del laboratorio. Nuestra 

intención aquí es ilustrar este punto, para que quede ejemplificado. 

A continuación mostramos tres experimentos de bajo costo, para mostrar las leyes de Newton del movimiento de 

los cuerpos rígidos: 

1. En el primer experimento, se dispone en la mesa de laboratorio un vidrio y sobre del hielo seco en forma de un 

bloque de cierta masa “m”. De tal forma que el bloque pasa a ser el objeto observado, se le amarra a un hilo 

elástico de donde se le jala para aplicarle una fuerza externa. Sobre el bloque se sitúa una mampara de vidrio que 

contiene en su interior a un péndulo. Se le aplica al bloque una fuerza por muy breve tiempo, de manera que se 

simula la aplicación de una fuerza instantánea sobre el bloque, y se deja que el bloque se mueva libremente sobre 

el vidrio. Para que los estudiantes observen las características del movimiento. Aquí se analiza entonces la 

primera ley de Newton del movimiento de los cuerpos. 

2. En el segundo experimento se dispone del mismo material y de la misma configuración inicial que en el primero. 

Sólo que esta vez se tira de la cuerda asida al bloque de manera constante y sin variar la intensidad de la fuerza 

aplicada durante todo su movimiento. Obviamente aquí las condiciones experimentales cambian, a las de una 

fuerza aplicada de forma continua durante todo el trayecto, y la fuerza permanece constante durante el mismo. 

Este experimento es adecuado para analizar la segunda ley de Newton del movimiento de los cuerpos sólidos. 

3. Se dispone a dos estudiantes sobre patinetas en el salón de clase. Las alumnas tienen diferentes masas. En la 

situación inicial las estudiantes están de frente una con la otra sobre sus respectivas patinetas, pero se encuentran 

en reposo, sin interacción alguna. Posteriormente, se les pide a las estudiantes que se apliquen de forma 

simultánea un “empujón” mutuo. Acto seguido se observará como ambas estudiantes se mueven sobre una 
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misma línea recta sobre el piso del salón, y en direcciones contrarias. Como las masas de las estudiantes son 

diferentes el efecto, se observará con diferentes características en cada una de las estudiantes. Este experimento 

es uno de los efectuados para ilustrar la tercera ley de Newton del movimiento. 

 

 

V. FORMA DE APLICAR LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

La manera de la aplicación de la propuesta didáctica se conoce como el ciclo PODS (que viene de las iniciales de los 

pasos básicos: Predicción, Observación, Discusión y Síntesis) que Sokoloff y Thorton (2004, 2006, 1997, 1998) han 

expuesto, y que consta en general de los siguientes pasos  

 Se realizan algunas preguntas previas. Estas son discutidas y analizadas por cada uno de los equipos antes de la 

realización del experimento. 

 Se realiza el experimento propuesto. Aquí los estudiantes pueden comparar los resultados del experimento con 

sus conjeturas o “predicciones” que habían elaborado antes del experimento. 

 Secuencias de preguntas a discutir, por parte de los equipos de trabajo. Estas se efectúan posteriormente al 

experimento, para así, observar si hubo cambios de las explicaciones previas. 

 Se efectúan las Reflexiones, Observaciones, Síntesis y Conclusiones de los experimentos, para reafirmar el 

conocimiento adquirido. 

En todos y cada uno de estos pasos de la secuencia pasada, los alumnos discuten entre ellos y analizan los 

resultados del experimento o los experimentos exhibidos. El papel del profesor del curso de Física se restringe 

demasiado pues casi no toma parte en las actividades educativas y sólo se restringe a ser el guía de las actividades. Esto 

contrasta bastante con la enseñanza tradicional, donde prácticamente es el profesor el que lleva casi toda la actividad de 

enseñanza y los estudiantes se limitan a “escuchar” percibir y aprender los conceptos. 

Aquí, como se ve, no se menosprecia el papel del estudiante como un agente “activo” dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esto es así, ya que de otro modo, el estudiante estaría muy limitado y “trataría” sólo de 

aprender los conceptos “poniendo atención” a lo que el profesor hace en el laboratorio o escribe en el pizarrón o bien 

explica con sus palabras durante la clase. Aquí se enfrenta el sentido común del estudiante y sus preconcepciones, 

directamente con los resultados del experimento, un proceso que confrontación, que según las pautas del Aprendizaje 

Activo de la Física, debe de resultar en un proceso de modificación y construcción de ideas, ideas que ya organizadas 

van a ser el soporte del aprendizaje de la Física. Por lo tanto, según esta tesis, el mantener “activos” a los estudiantes 

resulta en un índice de aprendizaje mejor, al comparado al que se llega teniendo a los estudiantes pasivos y “atentos” a 

la clase. Claro este paradigma educativo, debe de ser evaluado con un “índice” o “indicador” apropiado de aprendizaje. 

La herramienta de aprendizaje que vamos a evaluar es como ya dijimos el factor de aprendizaje o ganancia de Hake. 

Una vez que comparemos los factores de Hake del Aprendizaje Activo de la Física, con el obtenido aplicando la 

Enseñanza Pasiva Tradicional, podemos plantear las conclusiones y los resultados de esta investigación. 

 

 

VI. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como ya dijimos antes, la propuesta didáctica para implementar el Aprendizaje Activo de la Física en la escuela, el 

CECyT No. 13 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la ciudad de México, se llevó a cabo con tres grupos del 

investigador, grupos que llamaremos categóricamente con las letras del alfabeto: A, B y C. El grupo B es el grupo 

experimental, esto es, es el grupo donde se aplica la propuesta didáctica. Los otros dos grupos A y C, son grupos de 

control, lo que quiere decir, que a los estudiantes de dichos grupos se les dio la clase de Física de la manera habitual, 

tal y como se acostumbra a hacer en el CECyT No. 13, sin adicciones de una enseñanza activa. 

Nuestro parámetro a observar es el factor de Hake (1998) h cuya fórmula, nos recuerda que es un indicador 
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estadístico de que tanto han aprendido los estudiantes de la clase de Física dentro del contexto de una metodología 

didáctica en particular. La fórmula para evaluarla viene dada de acuerdo a la siguiente expresión matemática: 

 

 h =
%postest-%pretest

100-%pretest
.  (1) 

 

La población de cada grupo para realizar el experimento variaba, y se resume dentro de la tabla I. 

Por otro lado, los porcentajes de conocimientos que tenían antes de que se les impartiera clase a los estudiantes y 

el porcentaje que adquirieron después de la clase, para cada uno de los grupos del experimento didáctico, se resumen 

en la tabla II. También se muestra en la tabla la diferencia en el promedio de conocimientos de antes y después de 

darles la clase de Física. 

Nuestro parámetro estadístico a medir, el factor de Hake, para cada grupo se muestra en la tabla No. 3. En ella se 

muestra el impacto que tiene en la enseñanza una propuesta didáctica basada en el Aprendizaje Activo de la Física. El 

factor puede calcularse fácilmente a partir de los datos y la fórmula (1). 

Existe el siguiente criterio general para apreciar estos resultados cuantitativos. El criterio que se puede tomar, es 

el siguiente: 

Una ganancia de Hake baja se encuentra considerada entre 0.0 y 0.4, una ganancia de Hake media se encuentra 

entre 0.4 y 0.7, y una ganancia de aprendizaje alta está comprendida entre 0.7 y 1.0. 

 

 

TABLA I. Alumnos participantes de cada grupo. 

 

 

Grupo 

 

 

No. De Alumnos 

 

A (control) 26 

B (experimental) 27 

C (control) 13 

 

 

TABLA II. Resultados en promedio durante las evaluaciones del pretest y postest para cada grupo. 

Únicamente al grupo B se le aplicó la propuesta didáctica. A los otros dos grupos se les enseñó de 

acuerdo al procedimento tradicional. 

 

 

Grupo 

 

 

Pretest (promedio) 

 

 

Postest (promedio) 

 

 

Diferencia 

 

A (control) 2.80 4.31 1.51 

B (experimental) 2.04 6.48 3.44 

C (control) 2.15 3.85 1.70 

 

 

TABLA III. Aquí tenemos los resultados de la ganancia de Hake, para los grupos del CECyT No. 

13 del IPN en la ciudad de México, de Lino Jesús Velázquez Arteaga. 

 

 

Grupo 

 

 

Factor de Hake 

 

A (control) 0.21 
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B (experimental) 0.49 

C (control) 0.22 

 

 

Como podemos observar del experimento del profesor Lino, la ganancia de aprendizaje indicada por el factor de 

Hake, para el Aprendizaje Activo de la Física, al menos en algunos estudiantes de la ciudad de México para el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) en la enseñanza superior, tiene un régimen considerado como de índice “regular”. En 

cambio, la enseñanza habitual con el método de aprendizaje tradicional, para el mismo tipo de población estudiantil 

tiene un índice de aprendizaje o factor de Hake que se considera “bajo”. Estos resultados fueron efectuados durante el 

año del 2011 en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 13 “Ricardo Flores Magón” del IPN. 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

El Aprendizaje Activo de la Física en varias escuelas de un país de primer mundo como lo es Estados Unidos parece 

rendir frutos muy positivos y abundantes como nos lo muestran Sokoloff y Thornton (1990, 1998) en sus reportes. 

Sin embargo, la enseñanza de la Física debe de extenderse a todos los rincones de la Tierra, no sólo a los países 

de economía élite como los Estados Unidos y Europa. Dentro de los países de habla hispana por ejemplo, la 

metodología del Aprendizaje Activo de la Física ha sido escasamente aplicado y adaptado. A pesar de esto, esta breve 

investigación realizada por el profesor Lino, ha mostrado al menos dentro del CECyT No. 13 de la ciudad de México, 

que el Aprendizaje Activo de la Física, necesita una buena adaptación para el caso de las escuelas con bajos recursos 

económicos. En particular, si bien los resultados de la ganancia de Hake, tienen una tendencia positiva, ellos muestran 

que todavía falta por hacer más e implementar más recursos didácticos, cuando no se cuenta con un soporte económico 

de primer mundo. 

No obstante, el Aprendizaje Activo de la Física ha demostrado su potencial de mejoría con respecto a la 

enseñanza tradicional. Hay que tomar en cuenta, que los problemas de enseñanza en los países de América Latina 

deben de ser más acentuados debido a la escasez de recursos económicos y de tecnología. 

Dicho esto, hay que intentar realizar más investigación en el área educativa en México, y tratar de implementar 

las estrategias de acuerdo a nuestros niveles económicos y de recursos tecnológicos. Esto es un verdadero reto, para 

países como el nuestro, pero no hay que rendirse y hay que trabajar todavía más duro en el futuro, para poder alcanzar 

niveles de aprendizaje mejores. 
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In this paper the alternative use of ICT in teaching zeroth law of thermodynamics for high 

school students level of "College of St. Elizabeth of Hungary" located in Colombia, 

Bogotá school is exposed. The teacher makes use of various technologies of information 

and communication as Wiimoto is the use of a wireless keyboard and flash animations, as 

well as several programs to simulate the thermal equilibrium between various substances. 

The use of these technologies stimulates learning of thermal equilibrium in the students 

and allows them to test their knowledge. In addition to providing resources on economic 

cost to the school. Professor Diego Fernando Becerra Rodriguez has designed a didactic 

methodology based on the cycle PODS been used successfully with several education 

researchers such as David R. Sokoloff, Ronald K. Thornton and Priscilla Laws in United 

States. Thus, this methodology is based on the learning cycle PODS and implements and 

integrates the use of ICT for effective learning of physical concepts. On your way 

Professor Diego sees several issues related to the thermal balance of substances such as: 

"Heat and temperature", "heat capacity" and "specific heat" and "heat balance calculations 

of two substances," plus his own "thermal equilibrium." Thus, we expect that this 

methodology and these technological tools are useful to schools in low income, who can 

not afford expensive laboratory equipment.. 

 

En el presente trabajo se expone el uso alternativo de las TIC en la enseñanza de la ley cero 

de la termodinámica para los alumnos de nivel preparatoria de la escuela "Colegio de Santa 

Isabel de Hungría" ubicada en Colombia, Bogotá. El profesor hace uso de varias 

tecnologías de la información y la comunicación como es el uso del Wiimoto, un tablero 

inalámbrico y animaciones flash, además de varios programas para simular el equilibrio 

térmico entre varias substancias. El empleo de estas tecnologías estimula el aprendizaje del 

equilibrio térmico en los alumnos y permite que ellos comprueben sus conocimientos. 

Además de proporcionar recursos de bajo costo económico para la institución educativa. El 

profesor Diego Fernando Becerra Rodríguez ha diseñado una metodología didáctica basada 

en el ciclo PODS que han empleado con éxito varios investigadores en educación como 

son David R. Sokoloff, Ronald K. Thornton y Priscilla Laws de los Estados Unidos. Así, 

esta metodología se fundamenta en el ciclo de aprendizaje PODS e implementa e integra el 

uso de las TIC para una forma efectiva de aprendizaje de conceptos físicos. En su recorrido 

el profesor Diego ve varios temas relacionados al equilibrio térmico de las sustancias como 

son: "Calor y temperatura", "capacidad calorífica" y "calor específico", y "cálculo del 

balance térmico de dos sustancias", además del propio "equilibrio térmico". Así, 

esperamos que esta metodología y estos herramientas tecnológicas sean de utilidad a las 

escuelas de bajos recursos económicos, que no puedan adquirir equipo de laboratorio 

costoso. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de la labor de la enseñanza de las ciencias, y en particular de la enseñanza de la ley del equilibrio térmico de la 

termodinámica a nivel Medio Superior, surge la necesidad de impartir la materia, de tal forma que se facilite el proceso 

de enseñanza aprendizaje a los estudiantes. Existen varias aproximaciones para tratar de resolver estos problemas de 

enseñanza, entre los cuales figuran las metodologías basadas en ciclos de aprendizaje llevando pasos que los 

estudiantes deben de seguir para intentar alcanzar un mejor aprovechamiento de los conceptos vistos en clase. Por 

ejemplo, en este trabajo, utilizamos el conocido ciclo PODS de enseñanza, que ha sido utilizado en la Unión 

Americana, por investigadores como Sokoloff, Thorton y Piscilla Laws (2004).  

No sólo, acudimos aquí a esta base metodológica; sino, que proponemos utilizar varias TIC para hacer del 

interés, la materia de la termodinámica, a los estudiantes. El uso de herramientas como el wiimoto, un apuntador láser 

y varias animaciones flash, entre otros aditamentos de la tecnología moderna, hacen de la clase Física, un tema y un 

objeto de estudio más interesante para las personas que cursan una materia de Física de nivel Medio Superior, como 

apoyo en sus futuras carreras de Ingeniería y Tecnología. Aquí vemos el resultado de aplicar esta aproximación 

didáctica para los estudiantes del Colegio de Santa Isabel de Hungría, ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia.  

El ciclo PODS consiste en hacer que los estudiantes interactúen con el sistema físico que tratan de comprender, 

involucrando experimentos donde los fenómenos físicos toman parte activa en el desarrollo de la adquisición de los 

conocimientos de los estudiantes. Es con esto, y mediante la observación de estos fenómenos, que el estudiante aprende 

las leyes de la Física. Los pasos del ciclo PODS (Sokoloff et. al., 2004) son cuatro como sus siglas lo indican, y 

consiste en cuatro actividades que el estudiante de Física debe seguir, estas son la “Predicción”, la “Observación”, la 

“Discusión” y finalmente la “Síntesis”. Para llevar a cabo estos pasos los estudiantes se organizan es pequeños grupos 

de aproximadamente tres o cuatro integrantes.  En la fase de la predicción, el profesor le pide al estudiante, que 

“prediga” antes de la realización del experimento, es decir, le pide que escriba en una hoja de papel, lo que él piensa 

que va a suceder. Una vez que se recolectan las predicciones de cada equipo de trabajo, se procede a realizar el 

experimento, para ver como se comporta el fenómeno físico bajo estudio, esta es la fase de la “observación” del ciclo 

PODS. Una vez, realizada la “observación” e independientemente de si hubo o no, discrepancias entre lo que el grupo 

de estudiantes predijo y lo sucedido en el experimento, se procede a “discutir” lo que ha sucedido en el experimento, 

para que cada equipo de estudiantes pueda llegar a un acuerdo, o explicación del fenómeno observado. Finalmente, y 

para perfeccionar el conocimiento, se debe de llegar a una “síntesis” de los resultados observados, ya entre los 

diferentes equipos de trabajo y con la participación también del profesor.  

Esta forma de actividad estudiantil, se combina con el uso de herramientas tecnológicas, para la exposición de 

los temas que utiliza el profesor. Como el uso de apuntadores activados con el wiimoto, y tableros electrónicos. 

También se usan simulaciones en Flash junto con programas diseñados para reproducir los resultados de medición de 

temperatura, que los experimentos de equilibrio térmico reales, arrojarían. Esto evita el uso de equipo de laboratorio 

costoso, y facilita la fase de “observación” del ciclo PODS convirtiéndola en una fase entretenida, interesante y segura 

para los estudiantes.  

 

 

II. PASOS DE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Básicamente, en su trabajo de tesis, el profesor Diego Fernando, propone las siguientes actividades para llevar a cabo 

con los estudiantes. Estos pasos, inspirados en los ocho pasos del ciclo didáctico seguido por Sokoloff, Thorton y Laws 

(2004) consiste en lo siguiente: 
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1) Se efectúan preguntas previas, para que los equipos de estudiantes, trabajen en ellas. Esto es, durante la 

etapa previa a la observación fenomenológica. Y al empleo de las herramientas que provee la tecnología empleada. 

Esto se refiere a la etapa del empleo de un test de evaluación, conocido como el pretest. 

2) Se utilizan herramientas tecnológicas como el uso de un tablero electrónico, y se ejecuta un software de 

simulación de un paquete conocido como “Laboratorio virtual”. Así se efectúa los resultados esperados o 

“predicciones” de los estudiantes, con los resultados del experimento (o simulación). 

3) Se les provee con preguntas de un test en una fase conocida de evaluación de conocimientos adquiridos 

conocida como postest. 

4) Siguiendo la guía de los ocho pasos de Sokoloff et. al. (2004), se realizan reflexiones acerca de las 

observaciones obtenidas en el paso anterior, y se analiza todo el material, es decir, todas las conclusiones a las que 

llegan los estudiantes, efectuando así, la etapa de la síntesis del ciclo PODS. 

 

El test de prueba consistió en 16 preguntas seleccionadas (Becerra, 2014), y relacionadas con los temas de 

equilibrio térmico, capacidad calorífica de sustancias, calor y temperatura, entre otros conceptos termodinámicos 

relacionados con la ley cero de la termodinámica. 

Existen dos grupos para llevar a cabo la prueba de comparación: Un grupo lleva la metodología planteada aquí, y 

se conoce como el grupo experimental. Otro grupo lleva la exposición de los conceptos de manera tradicional, de una 

clase magistral o tradicional. Donde el estudiante debe de aprender los conceptos expuestos en la clase, con ayuda del 

pizarrón y actividades tradicionales de enseñanza. 

Del test utilizado para evaluación, aquí sólo presentamos el análisis estadístico de algunas preguntas. Para 

revisar el análisis del test completo, favor de referirse al trabajo completo de investigación de Becerra (2014), que se 

encuentra actualmente en desarrollo y revisión.  

 

Una pregunta modelo del test es la siguiente (pregunta número 9): 

 

Si se mezcla agua a una temperatura de 60 ºC con agua a 15 ºC, la temperatura de la mezcla es 

a) Mayor a 60 ºC b) Menor a 15 ºC c) Entre 15 ºC y 60 ºC  d) Ninguna de las anteriores 

 

Esta es una pregunta relacionada con el equilibrio térmico de las sustancias. Lo que queremos aquí es mostrar el 

análisis estadístico t de student de esta pregunta y de otras similares (preguntas 10 a 16), y de esta forma tratar de 

formarnos un criterio sobre la efectividad de la metodología didáctica empleada por Becerra. Las otras preguntas que 

analizamos, aquí son también con miras a evaluar el entendimiento del principio de equilibrio térmico. 

 

 

III. RESULTADOS RECOLECTADOS SOBRE UNA PREGUNTA DEL TEST 

 

El análisis estadístico de las preguntas 9 a 16 del test de Becerra involucra el cálculo de la t de Student que compara el 

valor promedio de evaluación que alcanzaron los alumnos del grupo de control con el que alcanzó el grupo 

experimental. Mostramos los puntajes adquiridos tanto por el grupo de control (que llamamos grupo A) como el 

experimental (al que llamamos por comodidad grupo B). Las listas de evaluaciones son dadas en la tabla I. 

Para realizar el análisis empleamos una herramienta gratuita desarrollada originalmente en la Universidad de 

Auckland en 1993, por Robert Gentleman y Ross Ihaka. Esta herramienta es el software estadístico “R”, que puede 

bajarse de su sitio oficial de internet www.r-project.org que además da instrucciones relevantes para los principiantes, 

como por ejemplo: ¿Qué es R?, da un manual, guía de preguntas frecuentes (o FAQ siglas por la frase en inglés 

“Frequently Asked Questions”), etc. Debido a que “R” es un software gratuito, es de una conveniencia muy alta para 

fines académicos, donde muchas veces no se cuenta con el presupuesto suficiente para el uso de software de licencia, 

que muchas veces sale muy costoso, tanto a la institución donde labore el investigador en educación o al mismo 

http://www.r-project.org/
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investigador, o bien, hasta a los estudiantes. También es conveniente debido a que es un lenguaje de programación 

orientado a objetos que puede resolver problemas matemáticos muy variados.  

 

TABLA I. Resultado de la evaluación de los grupos de control y experimental para la pregunta 9 del test aplicado. 

 

 

Grupo de control o Grupo A 

 

 

Grupo Experimental o Grupo 

B 

 

Pretest Postest Pretest Postest 

0 10 0 0 

0 0 10 10 

10 10 0 10 

0 10 0 10 

10 10 10 10 

0 0 0 10 

10 10 0 0 

10 10 10 10 

10 10 0 10 

0 0 0 10 

10 10 10 10 

10 10 0 0 

0 10 10 10 

0 0 0 10 

10 10 10 10 

10 10 0 10 

0 0 0 0 

10 10 10 10 

10 10 0 10 

0 0 10 10 

10 10 0 0 

0 10 0 10 

0 10 10 10 

0 0 10 10 

10 10 0 0 

0 10 10 10 

10 10 10 10 

0 0 0 0 

10 10 10 10 

0 10 10 10 

10 10 0 0 

0 10 10 10 

10 10 0 10 

0 0 10 10 

0 10 10 10 
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0 10 10 10 

10 10   

 

 

 

IV. USO DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO R 

 

La forma en como podemos utilizar “R” (Adler, 2012; Albert et al. 2011; Teetor, 2011, January; Teetor, 2011, March) 

es cargando los cuatro vectores de calificación que aparecen en la tabla No. 1. Cada columna designa a uno de estos 

vectores. La forma cargar vectores en “R” es mediante el comando “c()”, donde las componentes del vector se 

introducen entre los paréntesis de la orden separados por comas. Por ejemplo, para cargar las evaluaciones 

correspondientes al pretest del grupo de control lo hacemos en una variable que llamaremos pre9.con, por ser estas 

correspondientes a la pregunta 9 del test. Así realizamos la siguiente orden en la línea de comando de “R”. 

 

 pre9.con <- 

c(0,0,10,0,10,0,10,10,10,0,10,10,0,0,10,10,0,10,10,0,10,0,0,0,10,0,10,0,10,0,10,0,10,0,0,0,10);   

 

y comandos similares para los demás vectores. Aquí, el símbolo “>” es simplemente la manera que tiene “R” de 

decir que esta esperando un comando del usuario, también se le denomina símbolo de “prompt”, el símbolo “<-“ indica 

que el vector almacenado en “c()”, se guarda, en la variable denominada pre9.con, que designamos así como 

convención propia de que se trata de la pregunta 9 del test en su fase de pretest para el grupo de control. Pero podría 

tener algún otro nombre, que nosotros prefiramos.  

Los demás vectores, relacionados con la pregunta 9 son  

 

 pos9.con <- c(10,0,10,10,10,0,10,10,10,0,10,10,10,0,10,10,0,10,10,0,10,10,10,0,10,10,10, 

0,10,10,10,10,10,0,10,10,10) 

 pre9.exp <- 

c(0,10,0,0,10,0,0,10,0,0,10,0,10,0,10,0,0,10,0,10,0,0,10,10,0,10,10,0,10,10,0,10,0,10,10,10) 

 pos9.exp <- c(0,10,10,10,10,10,0,10,10,10,10,0,10,10,10,10,0,10,10,10,0,10,10,10,0,10,10,0, 

10,10,0,10,10,10,10,10) 

El primer vector corresponde al postest para la pregunta 9 del grupo de control. El segundo de estos vectores 

corresponde a las evaluaciones del pretest para la pregunta 9 del grupo experimental. El tercer vector corresponde al 

postest para la pregunta 9 del grupo experimental. (Todos los vectores de evaluación, siguen una convención parecida). 

Estos cuatro “vectores” corresponden a la pregunta 9, y habrá otros 4 vectores de calificaciones o evaluaciones 

para la pregunta 10, y otros 4 vectores para la siguiente pregunta 11. Este proceso continua hasta la pregunta 16. 

Elegimos estas preguntas para hacer un análisis estadístico, porque son éstas preguntas del test, que están relacionadas 

con el conocimiento sobre la ley cero de la termodinámica.   

Para la pregunta 10, se recolectan los siguientes vectores, de calificaciones 

 

 pre10.con <- c(10,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,10,0,0,10,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,10,0,0,0,0,10,0,0,10,0,0,0) 

 pos10.con <- 

c(10,0,0,0,10,0,0,0,10,0,0,10,0,10,10,0,0,10,0,0,10,0,0,0,10,10,0,0,10,0,10,0,10,10,0,10,10) 

 pre10.exp <- c(0,0,10,0,0,0,10,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,10,0,0,10,0,0,10,0,10,0,0,0,0) 

 pos10.exp <- 

c(10,0,10,0,10,0,10,0,10,0,10,0,10,0,0,10,0,10,0,10,10,0,10,10,0,10,10,0,10,10,0,10,10,0,10,10) 
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Vamos a enlistar ahora los vectores correspondientes a las otras 4 preguntas del test relacionadas con equilibrio 

térmico 

 

 pre11.con <- c(10,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,10,0,0,0) 

 pos11.con <- 

c(10,0,0,10,0,0,10,0,10,0,10,0,10,0,10,10,0,10,0,10,10,0,0,10,0,10,0,10,10,10,0,0,10,10,0,10,0) 

 pre11.exp <- c(0,0,0,10,0,0,0,0,10,0,0,10,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) 

 pos11.exp <- 

c(10,0,10,10,0,0,10,0,10,0,10,10,0,10,0,10,0,10,0,10,0,10,0,10,0,10,10,0,10,10,10,0,10,0,10,0) 

 pre12.con <- c(10,0,0,0,0,10,0,0,10,0,0,10,10,0,0,0,10,0,0,0,10,0,10,10,0,10,0,0,0,0,10,0,10,0,0,10,0) 

 pos12.con <- 

c(10,0,10,0,0,10,0,0,10,0,0,10,10,0,10,0,10,10,0,10,10,0,10,10,0,10,10,0,10,0,10,10,10,10,0,10,0) 

 pre12.exp <- c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,10,0,0,0,10,0,0,0,10,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0) 

 pos12.exp <-c(0,10,0,10,0,10,0,10,0,10,0,10,10,10,0,10,10,10,0,10,10,10,0,10,10,10,10,0,10,10,0,10, 

10,0,10,10) 

 pre13.con <- c(0,10,0,0,10,0,10,0,10,0,0,0,0,10,0,0,10,0,0,0,10,0,0,0,10,0,10,10,0,0,0,10,10,0,10,0,0) 

 pos13.con <- 

c(0,10,0,10,10,0,10,0,10,0,10,0,10,10,10,0,10,0,10,0,10,0,10,0,10,0,10,10,0,10,0,10,10,0,10,0,0) 

 pre13.exp <- c(0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,10,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,10,0) 

 pos13.exp <- c(0,10,10,0,10,10,0,10,10,10,0,0,10,0,10,10,0,10,0,10,10,10,0,10,0,10,10,10,0,10,10,0, 

0,10,10,10) 

 pre14.con <- c(0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,10,0,0,0,0,0,10,0,0,10,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0) 

 pos14.con <- c(0,0,0,10,0,0,10,0,0,0,10,10,0,0,10,0,0,10,0,0,10,0,10,10,10,0,0,10,0,10,10,0,10, 

10,10,10,10) 

 pre14.exp <- c(0,0,0,0,0,10,0,0,10,0,0,0,10,0,10,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,10,0,0,0,0) 

 pos14.exp <- c(10,10,0,10,10,10,10,10,10,10,10,0,10,10,10,0,10,10,10,0,10,10,10,10,0,0,10,0,10,10,0, 

10,0,10,10,0) 

 pre15.con <- c(0,0,0,10,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,10,0,10,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0) 

 pos15.con <- 

c(0,0,0,10,0,0,10,0,10,0,10,10,0,0,10,10,0,10,0,0,0,0,10,0,10,10,0,10,0,10,10,0,10,0,10,10,10) 

 pre15.exp<-c(0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,10,0,0,10,0,0) 

 pos15.exp<-

c(10,0,10,10,10,0,10,10,10,0,10,10,0,0,10,10,10,0,10,10,0,0,10,10,10,0,10,10,0,10,10,0,10,10,0,0) 

 pre16.con <- c(0,0,0,10,0,0,10,0,0,0,0,10,0,0,10,10,0,10,0,0,10,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,0) 

 pos16.con <- 

c(0,0,0,10,0,0,10,0,10,0,0,10,0,0,10,10,0,10,0,0,0,0,10,0,10,10,0,10,0,0,10,0,10,0,10,10,10) 

 

Se procede ahora a “promediar” cada vector para obtener otros vectores auxiliares, que representan la evaluación 

del test para el tema de equilibrio termodinámico. Esto se hace a través de la función “mean()” de “R”, así por ejemplo 

construimos el vector “pos.exp”, que representa el vector de evaluación para la etapa del postest del grupo 

experimental, con las siguientes órdenes o comandos sencillos. Esto se hace componente por componente. 

 

 pos.exp <- c() 

 pos.exp[1] <- mean(pos9.exp) 

 pos.exp[2] <- mean(pos10.exp) 

 pos.exp[3] <- mean(pos11.exp) 

 pos.exp[4] <- mean(pos12.exp) 
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 pos.exp[5] <- mean(pos13.exp) 

 pos.exp[6] <- mean(pos14.exp) 

 pos.exp[7] <- mean(pos15.exp) 

 pos.exp[8] <- mean(pos16.exp) 

 

Similarmente, construimos el vector “pos.con”, con promedios, así: 

 

 pos.con <- c() 

 pos.con[1] <- mean(pos9.con) 

 pos.con[2] <- mean(pos10.con) 

 pos.con[3] <- mean(pos11.con) 

 pos.con[4] <- mean(pos12.con) 

 pos.con[5] <- mean(pos13.con) 

 pos.con[6] <- mean(pos14.con) 

 pos.con[7] <- mean(pos15.con) 

 pos.con[8] <- mean(pos16.con) 

 

La primer orden, es para “inicializar” el vector, y las siguientes, van construyendo al vector de evaluación. Como 

se observa, los vectores empiezan con el índice 1, y continúan con 2, etc., hasta 8; pero las preguntas usadas empiezan 

desde la pregunta 9, hasta la 16 del test. 

Estos dos vectores de evaluación o calificaciones, contemplan la fase del “postest”. Para el “pretest” existen los 

siguientes vectores: 

 

 pre.exp <- c() 

 pre.con <- c() 

 pre.exp[1] <- mean(pre9.exp) 

 pre.exp[2] <- mean(pre10.exp) 

 pre.exp[3] <- mean(pre11.exp) 

 pre.exp[4] <- mean(pre12.exp) 

 pre.exp[5] <- mean(pre13.exp) 

 pre.exp[6] <- mean(pre14.exp) 

 pre.exp[7] <- mean(pre15.exp) 

 pre.exp[8] <- mean(pre16.exp) 

 pre.con[1] <- mean(pre9.con) 

 pre.con[2] <- mean(pre10.con) 

 pre.con[3] <- mean(pre11.con) 

 pre.con[4] <- mean(pre12.con) 

 pre.con[5] <- mean(pre13.con) 

 pre.con[6] <- mean(pre14.con) 

 pre.con[7] <- mean(pre15.con) 

 pre.con[8] <- mean(pre16.con) 

 

Para realizar la prueba paramétrica de la t de Student que compara la evaluación del postest contra el pretest en 

el grupo de control se emplea la función t.test() de “R”, con los siguientes parámetros. Suponiendo que el vector 

pos.con guarda las evaluaciones de los estudiantes del grupo de control entorno a las preguntas 9 a 16 del test, en su 

fase de postest. También hay que explicar que como se trata del mismo grupo de estudiantes, se toma la prueba, como 
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de datos “apareados”, lo cual se maneja en “R” con el argumento: paired=TRUE, dentro de la función que calcula la t 

de Student. Entonces se da el siguiente comando (Albert, J., Rizzo, M., 2011). 

 

 t.test(pos.con, pre.con, paired=TRUE) 

 

Lo cual, nos reporta el siguiente conjunto de resultados: 

 

Paired t-test with pos.con and pre.con  

t = 11.1306, df = 7, p-value = 1.052e-05 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 2.048709 3.153993  

sample estimates: 

mean of the differences  

               2.601351 

 

Que entre otras cosas, nos da el resultado de la t de Student, su intervalo de confianza al 95%, los grados de 

libertad y su valor “p”. El intervalo de aceptación de la hipótesis nula (H0), se maneja a partir del parámetro alfa a 

dos colas.  

En “R” este parámetro se calcula mediante la función de inspección  

 

 qt(0.975, 7) 

 

Aquí 7 son los grados de libertad de la prueba, que se hizo. Como en el subtest hay 8 preguntas, este número es 

el número de preguntas menos uno. Esto me calcula la coordenada “x” (o abscisa) que corresponde a la mitad el 

parámetro alfa antes citado (también llamado nivel de significación o probabilidad de cometer error tipo I) (Salinas, 

n.d.). El nivel de confianza de la prueba t de Student se mide con la expresión 1 − 𝛼, que al 95% es .95, sólo que como 

la prueba la estamos haciendo a dos colas tomamos la mitad de alfa siendo para la cola positiva la expresión 1 −
𝛼

2
, que 

corresponde al valor de 0.975, y que es el valor utilizado en la función “qt” de “R”, y corresponde al “área bajo la 

curva” de la función t de Student, de la cola derecha. Para visualizar la situación pasada utilizamos el paquete NCStats 

del Northland College (Rforge, n.d.), y una función “tstudent3”, que escribimos nosotros mismos de acuerdo a nuestras 

necesidades de análisis.  

 

La instrucción para instalar el paquete NCStats es 

 

 source(“http://www.rforge.net/NCStats/InstallNCStats.R”) 

 

y puede consultarse en la página web de instalación para NCStats, que la organización “rforge”, ha puesto en 

internet (Rforge, n.d.) http://www.rforge.net/NCStats/Installation.html, la utilización en “R”, se consigue al “cargar” el 

paquete con la orden 

 

 library(NCStats) 

 

Una vez cargada la librería, definimos nuestra función gráfica tstudent3 de la siguiente forma (Chang, 2011; 

Mittal, 2013) 

 

http://www.rforge.net/NCStats/Installation.html
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 tstudent3 <- function (x) { 

    height <- 4.8 

    aspect <- (1+sqrt(5))/2 

    X11(width = aspect * height, height = height) 

    par(ann=FALSE, font=3, font.axis=3)  

    plot(x, smoothness=1000, shade.col="blue3", shade.col2="red") 

    par(mgp=c(3,3,0), col.axis="blue3") 

    axis(1, at=x$statistic[1][[1]], labels="t") 

    alpha12 <- abs(qt(.975,x$parameter[1][[1]])) 

    yalpha12 <- dt(alpha12,x$parameter[1][[1]]) 

    text(alpha12, yalpha12+0.05, expression(alpha/2), adj=c(-0.1,0), col="forestgreen") 

    text(-alpha12, yalpha12+0.05, expression(-alpha/2), adj=c(1.1,0), col="forestgreen") 

    axis(1, at=alpha12*c(-1,1), labels=NA, col.ticks="forestgreen", tcl=4.0) 

    title(sub="t de student", font.sub=4) 

 } 

 

Donde usamos el parámetro de función “x” para introducir la estructura de datos (llamada “objeto”) arrojada por 

la función “t.test()”. Para esto, guardamos los resultados de t.test() en el objeto “eq.term.con”, con el operador de 

asignación “<-“, de la forma 

 

 eq.term.con <- t.test(pos.con, pre.con, paired=TRUE) 

 

y en seguida, llamamos a la función tstudent3, que hemos escrito, con este argumento 

 

 tstudent3(eq.term.con); 

 title (“postest vs pretest en Gpo. A, subtest de equilibrio térmico”, font.main=4); 

 dev.off(); 

 

Aquí, el primer comando, hace la gráfica de la t de Student, en la interfaz gráfica X11, que es llamada dentro de 

la función “tstudent3()”. El segundo comando, pone el título “postest vs pretest en Gpo. A, subtest de equilibrio 

térmico”, sobre la gráfica generada, y por último, dev.off(), cierra el dispositivo gráfico X11 (“device” en inglés). Pero 

antes de cerrarlo, guardamos el archivo gráfico en algún formato conveniente como “jpeg” o “pdf”, manipulando los 

“menús” gráficos de la ventana X11. Otra forma de guardar el gráfico generado, es sustituyendo el dispositivo X11, de 

la función tstudent3(), por el dispositivo “pdf()”, que crea el gráfico en formato “pdf” en forma directa, y lo termina de 

cerrar y guardar cuando cerramos el dispositivo con el comando “dev.off()”.  

La gráfica, de la t de Student, para medir el aprovechamiento que tuvo el grupo de control en la parte relacionada 

al equilibrio térmico del test, se muestra en la figura 1. 

 Aquí se aprecia que la t de Student queda fuera del rango de aceptación de la hipótesis nula, que es de −𝛼/2 a 

𝛼/2. Por lo tanto, las medias de aprovechamiento difieren entre sí, (con un error de cometer error de que esto no es así 

de menos del 5%), indicando que el grupo de control, que utilizó la metodología de la enseñanza tradicional, ha 

aprendido el concepto de equilibrio térmico (tema de las preguntas 9 a 16 del test), satisfactoriamente.  
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FIGURA 1. Se muestra el valor de la t de Student para el grupo de control o grupo A, en las preguntas 9 a 16 del test 

aplicado. Como t=3.65>𝛼/2, o de otra forma 𝑡 ∉ [−
𝛼

2
,
𝛼

2
] entonces se rechaza la hipótesis nula 𝐻0, con un nivel de cometer un 

error tipo I de menos del 5%.  

 

V. OTROS RESULTADOS RELEVANTES 

 

La figura 1. Nos muestra que el grado de aprovechamiento usando la clase magistral, y los métodos convencionales de 

la enseñanza tradicional, nos arrojan buenos resultados de aprovechamiento entre los estudiantes, que ven el equilibrio 

térmico de sustancias, (en el Colegio de Santa Isabel de Hungría en Colombia). Sin embargo, necesitamos realizar otras 

pruebas para poder apreciar la efectividad de una metodología apoyada en el ciclo PODS, conjuntamente con el uso de 

tecnologías de la información.  

Para esto, utilizamos otras pruebas paramétricas t de Student. Para evaluar al grupo experimental usamos el 

comando 

 

 t.test(pos.exp, pre.exp, paired=TRUE) 

 

Paired t-test with pos.exp and pre.exp  

t = 11.9928, df = 7, p-value = 6.384e-06 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 3.763265 5.611735  

sample estimates: 

mean of the differences  

                 4.6875 

 

que nos da un valor de t=11.9928, y se puede graficar como lo muestra la figura 2. Este resultado se traduce, en 

que el grupo experimental, que ha empleado la metodología propuesta de usar el ciclo PODS combinado con aparatos 

tecnológicos durante la exposición de los temas, y el uso de simulaciones flash, también ha aprendido el concepto de 

equilibrio térmico (esto lo sugiere el tipo de concepto termodinámico exhibido en las preguntas 9 a 16). Demostrando, 

que son pocos los alumnos del grupo experimental que no lograron entender el concepto de equilibrio térmico.  

−10 −5 0 5 10
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df= 7 ;  p−value= 0

t

a 2-a 2

t de student
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Todavía, nos faltaría otra comparación en este trabajo de investigación, y es comparar el método tradicional de 

enseñanza con el propuesto por Becerra (2014), en su trabajo de tesis, bajo desarrollo. Para esto, hay que comparar (al 

nivel de análisis de estas preguntas 9 a 16), los resultados que hubo en la fase del postest del grupo experimental, 

contra los resultados de las evaluaciones obtenidas del grupo de control en su fase análoga de postest. 

Para comparar ambos grupos en la misma pregunta del cuestionario, realizamos otra prueba t de Student. Esta 

vez, como ya lo hemos dicho antes, comparamos los resultados del postest del grupo experimental contra los resultados 

del postest del grupo de control, para las preguntas 9 a 16.  

En esta ocasión, como los grupos son esencialmente diferentes, necesitamos hacer una prueba t de Student, que 

involucra datos de los vectores de calificación no-apareados, y se logra mediante la siguiente orden (donde hemos 

puesto el parámetro “paired” como “FALSE”). 

 

 

 
FIGURA 2. Valor de la t de Student para el grupo experimental, al igual que en el grupo de control, se nota que t esta fuera 

del intervalo de aceptación de la hipótesis nula (𝐻0), representada por el intervalo de −𝛼/2 a 𝛼/2. Por lo que se concluye, que la 

metodología de enseñanza propuesta aquí, también da buenos resultados de aprendizaje con los estudiantes. 

 

 t.test(pos.exp, pos.con, paired=FALSE) 

 

Welch Two Sample t-test with pos.exp and pos.con  

t = 3.0354, df = 13.351, p-value = 0.00932 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 0.4152681 2.4469691  

sample estimates: 

mean of x mean of y  

 6.701389  5.270270 

 

La comparación de aprovechamiento entre ambos grupos, por la t de Student puede verse gráficamente en la 

figura 3. En este experimento, el aprovechamiento de los alumnos empleando la metodología propuesta por Becerra, 

aparece como mejor con respecto a los métodos usados en la enseñanza tradicional. 
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Estos resultados, son motivadores, desde el punto de vista, que nos sugiere que existen métodos alternativos de 

enseñanza a los métodos tradicionales, donde los estudiantes son principalmente beneficiados, con una mejor 

comprensión y mejor aprendizaje de los conceptos que se exponen en clase. Las metodologías, sin embargo, nos 

demandan a nosotros como educadores, mayor tiempo de preparación, y más esfuerzo a la hora de exponer los temas, 

además involucran una mayor participación del estudiante. Sin embargo, por los resultados aquí mostrados, este 

esfuerzo adicional, bien vale la pena. 

 

 

 
FIGURA 3. Análisis de la t de Student, para comparar el aprovechamiento que hubo entre ambos grupos, en el tema de 

equilibrio térmico. Como el parámetro t se encuentra fuera del intervalo de aceptación de la hipótesis nula (𝐻0), que esta en los 

valores comprendidos entre −𝛼/2 y 𝛼/2, entonces según esta prueba paramétrica, la metodología propuesta por Becerra, 

fundamentada en el ciclo PODS y el empleo de tecnología de la información, arroja mejores resultados con respecto a la enseñanza 

tradicional, siendo el factor de error en menos del 5%, a dos colas de la prueba.  

 

 

VI. COMO GUARDAR LOS RESULTADOS 

 

Como esta ha sido una sesión larga de “R”, para hacer el análisis estadístico de los resultados, incluyo brevemente la 

manera de guardar los vectores de calificación y resultados. Esto se puede hacer con el uso del paquete “session” 

(Warners, n.d.) , que se instala en “R” con la orden 

 

 install.packages(“session”) 

 

Después “cargamos” este paquete o librería con la orden 

 

 library(session) 

 

Para salvar los vectores de evaluación y los resultados asignados a variables, de la t de Student, lo realizamos 

con la orden 

 

 save.session(“my-R-session.R”) 
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Y todas las variables, se salvan en el archivo que nombramos aquí “my-R-session.R”. La próxima vez, que 

ocupemos estos valores para trabajarlos, los podemos recuperar con la orden 

 

 restore.session(“my-R-session.R”) 

 

La manera, de checar que hemos salvado todos las variables que necesitamos, es pidiéndole a “R”, un listado de 

ellas con la orden 

 

 ls(all=TRUE) 

 

De esta manera, nos aseguramos de que tenemos todo lo que necesitamos, antes de salvar la sesión y 

posteriormente salir de ella (la forma de salir de la sesión es con el comando quit() de “R”). Otros comandos o 

funciones útiles quizá sean “getwd()” y “setwd()”, que son para conseguir el directorio actual de trabajo (donde “R” 

por ejemplo, guarda nuestra sesión, o realiza muestras gráficas), y para asentar el directorio de trabajo. Para aprender a 

utilizar estas y otras instrucciones, “R” cuenta con un sistema de ayuda en línea. Por ejemplo, si queremos saber como 

utilizar “setwd()”, y que parámetros emplea, le preguntamos a “R” con el comando 

 

 ?setwd 

 

Así, con estas funciones auxiliares, podemos manejar “R” cómodamente, y de manera segura, sin perder los 

resultados o las variables de nuestro análisis. Se recomienda seguir las referencias de este trabajo, para una mejor 

explicación de las funciones y características de “R”, como herramienta, y como lenguaje de programación (Maltoff, 

2011). 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha hablado acerca de una metodología moderna de enseñanza-aprendizaje de la Física, que ha sido 

aplicada al tema específico de equilibrio térmico entre substancias (Becerra, 2014). Luego, con la finalidad de evaluar , 

tanto la enseñanza tradicional de estudio y ésta metodología, se procedió a un análisis paramétrico estadístico 

utilizando la t de Student, ambos métodos de enseñanza se mostraron efectivos para la enseñanza de este tema en 

particular. Así también se hizo una comparación entre ambos métodos, promediando varios resultados de una sección 

del test aplicado a los estudiantes por Becerra, y efectuando otra vez un análisis t de Student. Los resultados de éste 

último análisis, nos dicen que con menos del 5% de probabilidad de error, la metodología aquí estudiada funciona 

mejor para los estudiantes, obteniéndose en promedio, un mejor aprovechamiento del tema del equilibrio térmico entre 

dos substancias. Así, este resultado nos motiva, a sugerir, que existen métodos, además de los tradicionales, que pueden 

ser utilizados, durante la exposición al menos del tema de equilibrio térmico, donde los estudiantes pueden obtener un 

mejor aprovechamiento, al menos de este tema. Los otros temas como capacidad calorífica, y similares, están también 

incluidos en las preguntas del test de Becerra (2014), que van de la pregunta 1 a la 8, y su análisis estadístico está 

pensado para ser publicado, en un futuro artículo para Lat. Am. J. of Phys. Educ. 
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The training of science teachers for years been associated with technical rationality, the 

conteudismo, objectivity, and scientific neutrality. However, research on science 

education, today consolidated as a field of research points to overcome traditional practices 

and shows increasingly important in the formation of science teachers in actuality. This 

work it is a survey of the academic productions teacher trainers who teach the course Full 

Degree in Biological Sciences from the Federal Institute of Maranhão Campus Timon 

(IFMA / Timon) whose research problem seeks to know How Science education is being 

discussed in the research of professors who train teachers for IFMA / Timon? The 

objective was to analyze the discussions about science education that has occurred in 

theoretical research of faculty teacher trainers Sciences. We hypothesized that if teachers 

do not develop trainers focused research science teaching, this fact favors the maintenance 

of outdated practices that little or nothing do not contribute to teacher training. For data 

collection we survey the academic faculty productions in the period of the end of the 

master teachers through the month of abril/2013 in different areas. Data were identified, 

classified and analyzed research and presented in the form of charts, tables. Although this 

study has the character of a preliminary investigation, we realize the importance of the 

research field of science education in the training of science teachers of IFMA / Timon. 

 

A formação de professores de Ciências esteve durante anos associada à racionalidade 

técnica, ao conteudismo, à objetividade e à neutralidade científica. No entanto, as 

pesquisas sobre educação em Ciências, hoje consolidado enquanto campo de pesquisa 

aponta para a superação de práticas tradicionais e se mostra cada vez mais relevante na 

formação de professores de Ciências, na atualidade. Este trabalho trata-se de uma pesquisa 

sobre as produções acadêmicas de professores formadores que lecionam no curso de 

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Maranhão Campus 

Timon (IFMA/Timon) cujo problema de pesquisa procura conhecer Como a educação em 

Ciências está sendo discutida nas pesquisas dos professores formadores de professores do 

IFMA/Timon? O objetivo foi analisar as discussões sobre educação em Ciências que vem 

ocorrendo em pesquisas teóricas dos docentes formadores de professores de Ciências. 

Partimos da hipótese que se os professores formadores não desenvolvem pesquisas 

voltadas ao ensino de Ciências, esse fato favorece a manutenção de práticas obsoletas que 

pouco ou quase nada não contribuem com a formação docente. Para coleta de dados 

fizemos levantamento das produções acadêmicas docentes realizadas no período do 

término do mestrado dos professores até o mês de abril/2013 nas diferentes áreas. Os dados 

foram identificados, classificados e analisados pesquisas, e apresentados sob a forma de 

gráficos, tabelas. Apesar de este estudo ter um caráter de investigação preliminar, 

percebemos a relevância do campo de pesquisa de educação em Ciências na formação dos 

professores de Ciências do IFMA/Timon. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores é um campo de estudo muito vasto e tem ganhado força nas pesquisas na área de educação 

pela sua importante passagem por teorias de diferentes áreas como políticas educacionais, currículo, cultura, 

psicologia, representações sociais, estudo sobre subjetividade entre outras, discussões estas que vem valorizando cada 

vez mais tanto as experiências e vivências docentes quanto o surgimento de novas pesquisas neste campo. A formação 

de professores é capaz de propagar novos saberes, novas discussões, e re-descobertas para novos olhares quanto às 

práticas dos professores. 

Segundo Freire (1996), pesquisamos para constatar e interver, educar e se educar, conhecer o novo e divulgar a 

novidade. É neste sentido que acreditamos ser a pesquisa capaz de transformar práticas docentes passivas, e sem 

contextos mais dinâmicos em novas práticas. As práticas passivas a que nos referimos são aquelas assentadas na 

racionalidade técnica, formadoras de meros executores de decisões alheias. Práticas preocupadas com a transmissão de 

conhecimentos ao invés de formação de pessoas pensantes, são aquelas desprovidas de teorias e discussões que vem 

sendo realizadas nas pesquisas de educação em Ciências, e em especial no campo da formação de professores de 

Ciências. Neste sentido, caracterizamos como nosso problema de pesquisa: Como a educação em Ciências está sendo 

discutida nas pesquisas dos professores formadores de professores do IFMA/Timon?  

O objetivo deste trabalho foi analisar se nas produções teóricas dos docentes formadores de professores de 

Ciências do IFMA/Timon, acontecem discussões sobre a educação em Ciências. Esta pesquisa se justifica pela 

ausência de estudos que investigam discussões sobre a educação em Ciências nas produções acadêmicas dos 

professores formadores de professores do IFMA/Timon. 

 

 

II. O ENSINO DE CIÊNCIAS E A RELEVÂNCIA DAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

 

O ensino de Ciências no século XXI ainda sofrem grandes influências do paradigma da modernidade iniciado no 

século XVI. No século XIX e inicio do século XX, é colocado em questão a própria Ciência enquanto única detentora 

da verdade e do conhecimento. O próprio critério de verdade, conhecimento e a racionalidade foram questionados por 

diversos teóricos, como Nietzsche, Feyerabend, Kuhn, Foucault, Bourdieu, Boaventura Santos, dentre outros. A 

Ciência moderna não é mais capaz de responder inúmeras questões da sociedade contemporânea e é neste contexto que 

em 1950 o ensino de Ciências passou a ser um campo de pesquisa, como salientaram Krasilchik (1987) & Soares et. al. 

(2008), que os métodos tradicionais de ensino iniciam seu processo de esgotamento entre as décadas de 1950 e 1960, 

ao iniciarem discussões sobre a inovação curricular e a forma de ensinar os conteúdos de Ciências. O advento destas 

discussões foi chamando a atenção de pesquisadores e deu origem ao campo de pesquisa de ensino de Ciências. 

Apesar do campo de pesquisa haver se originado na década de 1950, no Brasil até o início da década de 1980 

houve tênues contribuições. Desde então, acentuaram-se as pesquisas brasileiras na área passando a ter reconhecimento 

“tanto no Brasil como fora dele pela sua marcante produção científica educacional” (Marandino, 2003, p.176). 

Atualmente, no Brasil existe um número considerável de produções científicas como dissertações, teses, artigos, 

revistas científicas, congressos, anais, encontros científicos assim como programas de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu o que significa um novo olhar sobre o ensino de Ciências, diferente daquelas preocupadas apenas com a 

“formação de cientistas”, pautados na racionalidade. As novas produções visam uma formação para todos os cidadãos, 

com conhecimentos suficientes para lerem o mundo criticamente, na perspectiva de transformá-lo (Justina et al., 2010 

& Marandino, 2003). 

É relevante destacar que mesmo com a crescente produção acadêmica na área de ensino de Ciências as práticas 

docentes, em número considerável, estão concretas nas perspectivas tradicionais de ensino-aprendizagem, “seja por 

motivos políticos e econômicos da própria educação, seja por problemas na própria formação inicial dos professores 

de ciências” (Marandino, 2003, p.177, grifo nosso). Em se tratando da formação inicial dos professores, Delizoicov 
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(2011) salientou que na maioria dos cursos de licenciatura em Ciências, a formação de professores está mais próxima 

daquelas dos anos de 1970 e que os resultados das pesquisas em ensino de Ciências, não permeiam os espaços das 

licenciaturas na área.  

A nosso ver, se os resultados das pesquisas em/sobre ensino de Ciências não chegam aos estudantes de 

Licenciatura em Ciências, provavelmente os professores formadores de professores de Ciências não desenvolvem 

pesquisas com base nos estudos da área ou não discutem o ensino de Ciência em suas produções científicas, nem 

tratam dessas pesquisas em meio à formação cultural sobre ensino de ciências no espaço acadêmico. Tal tendência 

acaba pela conservação de práticas escolares repassadas aos futuros professores de Ciências devido a ausência de um 

“capital cultural” docente que Bourdieu (1998) defende ser necessário para haver mudanças e neste caso o ensino de 

Ciências acaba por manter o sistema educacional conservador.  

Para enfatizar a questão do sistema escolar conservador Oliveira & Resende (2011) acrescentam que existe uma 

tradição histórica para formação de cientistas na formação inicial de professores e esses valores são repassados e 

perpetuados ao longo dos anos. Aydeniz e Hodge (2010), afirmam que esta prática se transformou numa ‘cultura 

universitária’ no ensino de Ciências em que os professores universitários se utilizam de práticas difíceis de ensino e 

apenas aqueles que conseguem atingir resultados pelo esforço do conteudismo e empenho do trabalho duro, do fazer 

científico na reprodução das mesmas práticas, estariam aptos a fazer parte deste grupo cultural, sendo bem sucedidos 

na investidura de se tornarem cientistas.  

Entendemos que esta característica, possivelmente, colabora com o fracasso de estudantes, dos cursos de 

licenciatura na área de Ciências, posto esses cursos reprovam e excluem uma maioria de estudantes como indicam os 

número de concluintes nas placas de formatura dos cursos de Física, Química e Biologia nas paredes de diversas 

instituições de ensino superior. Não é demais lembrar que além desta suposta cultura universitária existe a dicotomia 

entre conhecimentos científicos e conhecimentos profissionais docentes; conhecimento acadêmico e a realidade 

escolar; disciplinas específicas da área e disciplinas pedagógicas, ou formação científica e formação pedagógica que 

contribuem para que os futuros professores não integrem conhecimentos libertando-se do pensamento cientificentrista 

(Nóvoa, 1992; Schön, 1983; Tardif, 2002). Há que registrar, pois, que nos projetos de licenciaturas “até as relações 

humanas são tratadas de maneira científica, tal como evidenciam os projetos de educação” [...] (Feyerabend, 1958, 

p.455), portanto essas dicotomias deverão ser repensadas quando se trata de formar cidadão críticos para formar novos 

cidadãos pensantes. 

Todavia, as licenciaturas nas diferentes áreas das Ciências constituem-se, sem dúvida, um privilegiado espaço 

para integrar e disseminar o conhecimento produzido pelas pesquisas na área de ensino de Ciências como de outras 

áreas, já que é um espaço interdisciplinar, além de ser espaço que promove o aprofundamento sobre questões que 

tratam das ações docentes, do currículo dos cursos, e de socialização da produção que vem se consolidando na área 

(Delizoicov, 2011 & Marandino, 2003). Neste sentido, autores como Gil-Perez, Fernández, Carrascosa, Cachapuz, 

Carvalho & Praia, (2001); tem apontado a relevância de ressignificar o ensino-aprendizagem na perspectiva de uma 

formação para todos os cidadãos, sob a ótica da alfabetização científica, que trataremos partir de agora. 

O termo alfabetização científica foi utilizado à primeira vez por Paul Hurd, em 1958 e hoje seu entendimento 

está na ideia da formação de cidadãos capazes de interagir com o mundo criticamente, capaz de transformá-lo, 

preservá-lo e a si próprio, que valorize a vida, detentor de conhecimentos científicos suficientes para as relações entre 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (Carvalho & Sassaron, 2011). 

Alfabetização científica não corresponde ao ato de ensinar as letras ou a leitura, no sentido de letramento, 

tampouco seja ‘alfabetização funcional’, ou transmissão de conteúdos científicos a todos os cidadãos. Ela assume o 

papel cultural, que corresponde a inserir as pessoas na cultura científica. (Mortimer & Machado, 1996; Bybee, 1997; 

Carvalho & Tinoco, 2006; Sasseron & Carvalho, 2011; Delizoicov, 2011).  

Mortimer e Machado (1996), relataram que devemos incentivar as pesquisas sobre o ensino de Ciências no 

processo de formação inicial dos professores de Ciências. Carvalho e Tinoco (2006) defendem que devemos incentivar 

as pesquisas sobre o ensino de Ciências no processo de formação inicial dos professores de Ciências para propagar esta 

cultura e tornar mais significativo o ensino nesta área. Esta inserção atende tanto às diretrizes curriculares, como 
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também as necessidades prementes da sociedade contemporânea no que tange ao conhecimento científico e à 

tecnologia. Logo, alfabetizar cientificamente na formação inicial é condição urgente para formar docentes mais 

engajados com as novas perspectivas de educação em ciências.  

 

 

III. O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Inicialmente realizamos o levantamento do quadro docente que compõe o curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas do IFMA/Timon para conhecer as titulações e a atuação na área de Ciências ou não. Posteriormente, 

realizamos o levantamento das produções acadêmicas dos docentes com mestrado e doutorado concluídos (mestres e 

doutores), dos artigos publicados e registrados no currículo deles na plataforma Lattes a fim de conhecer o número de 

publicações, áreas do conhecimento, local onde foram publicados, se em revistas impressa ou eletrônica, livros, ou 

eventos científicos. As produções não registradas no currículo da plataforma Lattes, desconsideramos para esta 

pesquisa, haja vista a relevância que a plataforma representa no meio acadêmico quanto ao registro e atualização 

constante das produções acadêmicas e outras informações por grande parte dos pesquisadores brasileiros. 

Silva & Menezes (2001), destacaram que o levantamento ocorre “quando a pesquisa envolve a interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer” (p. 21). Macêdo (2011), acrescenta que existem vários tipos de 

levantamento. “Levantamento de dados, de grupos de pessoas, estatísticos, de bibliografias, de pesquisas, dentre 

inúmeros outros, Toda pesquisa, em algum momento se utiliza um levantamento, seja para levantar algumas questões 

ou dados, ou seja, o único procedimento da pesquisa de acordo com o contexto” (p. 31).  

Depois do levantamento das publicações classificamo-los pela área do conhecimento que os professores 

pesquisadores realizaram as pesquisas e o local de publicação. As áreas do conhecimento utilizadas foram assim 

definidas: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Humanas; Ciências da Saúde; Ciências Biológicas; Ciências Agrárias; 

Engenharias; Ciências Sociais Aplicadas; Linguística, Letras e Artes. Posteriormente, realizamos a leitura dos artigos 

em busca da coleta de dados, isto é, discussões sobre a educação em Ciências nas pesquisas dos docentes. 

Para tal procedimento estabelecemos duas categorias de análise:1) Levantamento das referências teóricas do 

campo de pesquisa de educação em Ciências utilizada pelos docentes em suas pesquisas; 2) Levantamento dos 

descritores: Educação em Ciências, Educação em (Química /Física/Biologia), Ensino de Ciências, Ensino de (Química 

/Física/Biologia), Ensino-Aprendizagem em Ciências e Formação de Professores de Ciências; Ensino-Aprendizagem e 

Formação de Professores em (Química /Física/Biologia). 

Elegemos também levantamento das referências teóricas no campo de pesquisa de educação em Ciências com a 

finalidade de análise das discussões teóricas. Os resultados foram organizados e sistematizados nas formas de gráficos, 

tabelas que serviram para as discussões sobre a temática.  

 

 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao realizarmos o levantamento do quadro de docentes do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do 

IFMA/Timon (Tabela I), conhecemos as titulações dos docentes, a área de atuação dos docentes, isto é, se são 

professores de Ciências ou não, como também a quantidade de professores. 

O que denominamos na tabela I de outras áreas, são as disciplinas das áreas pedagógicas, instrumentais, 

modalidades educativas, metodologia de ensino de Ciências e de prática pedagógica que compõe o prospecto do curso 

de Licenciatura plena em Ciências Biológicas do IFMA/Timon. Organizamo-la em 04 (quatro) grupos de docentes, 

distribuídos entre professores de Ciências e outras áreas e suas formações iniciais de licenciados ou bacharéis. 
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TABELA I. Docentes da área de Ciências e de outras áreas que compõem o quadro atual de professores do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas do IFMA/Timon com suas respectivas titulações. 

 

Titulação 

Docentes da 

área de Ciências 

(Licenciados) 

Docentes da 

área de Ciências 

(Bacharéis) 

Docentes de 

outras áreas 

(Licenciados) 

Docentes de 

outras áreas 

(Bacharéis) 

Total 

Graduados - - - - - 

Especialização 

incompleta 
- - 01 - 01 

Especialização 

concluída 
01 - 02 04 07 

Mestrado incompleto - - 01 - 01 

Mestrado concluído 03 02 04 - 09 

Doutorado 

incompleto 
- 01 01 01 03 

Doutorado concluído - - 01 - 01 

Total 04 03 10 05 22 

 

 

Em números percentuais 59% (cinquenta nove por cento) do quadro de professores são mestres e doutores. Sendo que 

09 (nove) docentes com mestrado concluído, 03(três) em formação doutoral e, 01(um) doutor, representando um 

universo de 13 (Treze) docentes mestres e doutores. Destes, 06 (seis) são professores de Ciências (Física, Química e 

Biologia), sendo 03 (três) com formação inicial de licenciados e 03 (três) de bacharéis. 

Realizamos o levantamento das publicações a partir do universo de docentes mestres e doutores, como apontado 

na metodologia. Neste sentido, o levantamento das publicações docentes encontradas na plataforma do currículo Lattes 

foram 29 (vinte e nove) pesquisas docentes, entre o período do término do mestrado de cada professor até o período de 

Abril de 2013. Na Tabela II, apresentamos as pesquisas levantadas com seus títulos, áreas do conhecimento, subárea, 

local e ano. 

 

TABELA II. Produções acadêmicas dos professores mestres e doutores do curso de licenciatura plena em Ciências Biológicas do 

IFMA/Timon. Fonte: IFMA/Timon; Plataforma Lattes (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar) 

 

 

 Tema da Pesquisa Área Subárea Local Ano 

1 
Ambiente lúdico computacional como 

suporte ao processo de ensino-aprendizagem 

em educação ambiental 

Ciências Exatas e da 

Terra/Ciências 

Humanas 

Ciências da 

Computação/ 

Educação 

III – CONNEPI 2008 

2 
História da Educação e Práticas Pedagógicas 

Ciências Humanas 
Educação/História 

da Educação 

Capítulo de livro. 

Sieart, 2008, v. 1, p. 

117-129. 

2008 

3 
Relação entre a Degradação Ambiental nas 

Comunidades Tradicionais e o 

Desenvolvimento Sustentável Ocidental 

Ciências Agrárias 
Sustentabilidade e 

Meio Ambiente 
IV - CONNEPI Anais. 2009 

4 
Distribuição Arterial dos principais vasos da 

cavidade celomática em Kinosternon 

scorpioides scorpioides. 

Ciências Agrárias Zootecnia 

Revista Ciência 

Animal Brasileira 

(UFG), v. 10 

2009 

5 

 Indícios de circulação do "Livro do Povo" 

de Antonio Marques Rodrigues. 
Ciências Humanas 

Educação/História 

da Educação 

Congresso de Leitura 

do Brasil. Anais 

Campinas: 

UNICAMP/FE 

2009 
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6 
A presença e o papel das instituições 

públicas nos espaços livres urbanos: o caso 

do parque da cidade, Teresina/PI 

Ciências Humanas 
Educação e Meio 

ambiente 

PARJAP, 2009. v. 2. 

p. 180-187. 
2009 

7 
A formação de pesquisadores na perspectiva 

interdisciplinar 
Ciências Humanas Educação Congresso 2009 

8 

Frequência de Trichomonas vaginalis em 

esfregaços cervicais de mulheres residentes 

em um assentamento rural na cidade de 

Igarapé do Meio, Maranhão 

Ciências Biológicas 

/Saúde 
Saúde Pública 

XLV Congresso da 

Sociedade Brasileira 

de Medicina Tropical 

2009 

9 

 Frequência de Gardnerellas vaginalis em 

esfregaços vaginais de mulheres residentes 

em um assentamento rural na cidade de 

Igarapé do Meio, Maranhão. 

Ciências Biológicas 

/Saúde 
Saúde Pública 

XLV Congresso da 

Sociedade Brasileira 

de Medicina Tropical 

2009 

10 
Ocorrência de protozoários intestinais em 

crianças residentes na Vila Cascavel na 

cidade de São Luís-MA 

Ciências Biológicas 

/Saúde 
Saúde Pública 

Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina 

Tropical. v.42 

2009 

11 
Análise da distribuição espacial de 

leishmaniose visceral americana, no período 

de 2000 a 2006, em São Luís, Maranhão. 

Ciências Biológicas 

/Saúde 
Saúde Pública 

Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina 

Tropical. v. 42 

2009 

12 
Morfologia dos órgãos genitais masculinos 

do Jurará Kinosternon scorpioides 

(Chelonia: Kinosternidae) 

Ciências Agrárias Zootecnia 

Revista Pesquisa 

Veterinária Brasileira 

(Impresso) v. 31 

2010 

13 
Produção e circulação de livros didáticos no 

Maranhão oitocentista Ciências Humanas 
Educação/História 

da Educação 

VIII Congresso Luso-

Brasileiro de História 

da Educação 

2010 

14 
Disputas entre tipógrafos maranhenses no 

Maranhão oitocentista. 
Ciências Humanas Educação 

II Encontro de História 

do Império Brasileiro 
2010 

15 
Estágio supervisionado do curso técnico em 

secretaria escolar: um relato de experiência Ciências Humanas Educação 

V Congresso Norte-

Nordeste de Pesquisa e 

Inovação do IFAL 

2010 

16 
Propriedades de Transporte de Células 

Solares Orgânicas 

Ciências Exatas e da 

Terra 

Física quântica 

nuclear 
Congresso UFPI 2010 

17 
 Ensinando Física Através do Cinema Ciências Exatas e da 

Terra/ Ciências 

Humanas 

Educação Congresso 2010 

18 

Fenômenos físicos e químicos: abordagens 

de livros didáticos e compreensão de 

estudantes do ensino técnico integrado ao 

ensino médio do IFMA/campus Açailândia. 

Ciências Exatas e da 

Terra/ Ciências 

Humanas 

Educação V CONNEPI 2010 

19 
Entre a Teoria e a Prática: a interação da 

escola pública municipal 15 de outubro e o 

Parque da Cidade, em Teresina (PI) 

Ciências Humanas 
Educação e Meio 

ambiente 

Revista Acta 

Tecnológica, v. 5, p. 

70-81 

2010 

20 
Leishmaniose visceral no município de 

Timon, maranhão: dados demográficos e 

distribuição espaço temporal 

Ciências Biológicas 

/Saúde 
Saúde Pública Seminário SEPPIE 2010 

21 
Uso de Lógica Fuzzy para a determinação 

de um índice de qualidade de Cursos 

Técnicos 

Ciências Exatas e da 

Terra 

Ciências da 

Computação 

VI – CONNEPI 

Anais. Natal/RN 
2011 

22 
Mprphology and topographic anatomy of 

the spinal cord of the red-footed tortoise 

(Geochelone carbonaria Spix,1824) 

Ciências Agrárias Zootecnia 

Pesquisa Veterinária 

Brasileira (Impresso) 

v. 31 

2011 

23 

Uma Análise acerca da Relação Teoria-

Prática no processo de formação dos 

educandos: uma experiência no 

IFMA/Campus Codó 

Ciências Humanas Educação 

Revista Acta 

Tecnológica v. 6, p. 

32/n.1-40 

2011 

24 
Descrição do ciclo reprodutivo de curimatá 

(prochilodus sp.) Proveniente do rio 

parnaíba (trecho Timon-Teresina) a partir da 

Ciências Agrárias Zootecnia 

Anais. I Semana 

Nacional de Ciência e 

Tecnologia do IFMA 

2012 
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determinação do índice gonadossomático e 

suas relações com variáveis metereológicas 

Campus Timon 

25 

Uso de cortinas verdes para a melhoria do 

conforto térmico do município de 

Timon/MA 

Ciências 

Agrárias/Biológicas 
Meio Ambiente 

Anais. I Semana 

Nacional de Ciência e 

Tecnologia do IFMA 

Campus Timon 

2012 

26 
Morphological aspects of the ovaries of 

turtle Kinosternon scorpioides raised in 

captivity 

Ciências Agrárias Zootecnia 

Pesquisa Veterinária 

Brasileira (Impresso) 

v. 32 

2012 

27 
Dificuldades na aprendizagem de Química 

na 1ª série do Ensino Médio. Ciências Humanas Educação 

XVI Encontro 

Nacional de Ensino de 

Química 

2012 

28 
Metodologias Alternativas: uma ferramenta 

para o ensino de Química no 9º ano do 

Ensino Fundamental. 

Ciências Humanas Educação 
52º Congresso 

Brasileiro de Química 
2012 

29 
Os Desafios de Uma Nova Grade Curricular 

Para o PROEJA Ciências Humanas Educação 

Revista Trabalho & 

Educação (UFMG), v. 

21. 

2013 

 

 

Os dados indicam um destaque de maior produção acadêmica na área de Ciências Humanas. O Gráfico I, apresenta a 

quantidade de produções pelas áreas do conhecimento. 

 

 
 

FIGURA 1. (Gráfico I). Número de produções acadêmicas por área do conhecimento dos professores 

mestres e doutores do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do IFMA/Timon. 

 

 

De acordo com o gráfico I, observamos que as pesquisas na área de Ciências humanas é em número aproximadamente 

três vezes maior que as pesquisas nas demais áreas do conhecimento, todas da subárea da educação, o que a princípio 

representa um aspecto positivo, considerando que as pesquisas em educação em Ciências, é um campo de pesquisa 

dentro da subárea educação.  Numa primeira análise, as pesquisas em educação dos professores formadores de 

professores do IFMA/Timon (Tabela II), não há nenhum tema relacionado à formação inicial de professores de 

Ciências, mas, apresenta 04 (quatro) temas que possivelmente abordem discussões sobre o Ensino de Ciências: 17- 

Ensinando Física Através do Cinema; 18 - Fenômenos físicos e químicos: abordagens de livros didáticos e 

compreensão de estudantes do ensino técnico integrado ao ensino médio do IFMA/campus Açailândia; 27-

Dificuldades na aprendizagem de Química na 1ª série do Ensino Médio e 28 - Metodologias Alternativas: uma 

ferramenta para o ensino de Química no 9º ano do Ensino Fundamental; Após realizarmos a leitura dos artigos 

levantamos as referências teóricas trabalhadas no campo de pesquisa de educação em Ciências e as respectivas obras 

referenciadas, relacionadas na tabela III. 

5
5

15
6

6

Áreas

Ciências Biologicas Linguistica, Letras e artes Ciências Sociais Aplicadas

Engenharias Ciências Agrárias Ciências Humanas

Ciências da Saúde Ciências Exatas e da Terra
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TABELA III. Referências teóricas do campo de pesquisa educação em Ciências encontradas nas pesquisas dos professores. 

 

 REFERÊNCIAS 

TEÓRICAS 
TÍTULO 

1 Bakhtin, M. Estética da Criação Verbal. SP: Martins Fontes, 2010. 

2 Bourdieu, P. A Miséria do Mundo. Petrópolis: Vozes, 2003. 

3 Cachapuz, A. A Necessária Renovação no Ensino das Ciências. 3ed. São Paulo, SP: Cortez, 2011. 

4 

5 
Candau, V.M. 

Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 1989. 

Diferenças culturais, cotidiano escolar e práticas pedagógicas. Currículo sem Fronteiras, v.11, 

n.2, 2011. 

 

6 
Delizoicov, D. 

Reprodução humana: abordagem histórica na formação dos professores de biologia. In: III 

Encontro de Pesquisa em Educação em Ciência (III ENPEC), 2001, Atibaia. Atas do III 

ENPEC - CD-ROM. Porto Alegre, 2001. 

Didática Geral. 2a. ed. Goiânia: Funape. v. 01. 86p, 2009.  

 

7 
Demo, P. 

Política Social nas Décadas de 60 e 70. 1ªed. Fortaleza: Editora da UFC, 1981. v. 1. 237p.  

Desafios Modernos da Educação. Petrópolis: Vozes, 1992. v. 1. 272p. 

8 Fazenda, I. 
Formação de Professores: dimensão interdisciplinar. Revista Brasileira de Formação de 

Professores – RBFP ISSN 1984-5332 - Vol. 1, n. 1, p.103-109, Maio/2009. 

9 Freire, P. 
A pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

A pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

10 Frigotto, G. 

Anos 1980 e 1990: a relação entre o estrutural e o conjuntural e as políticas de educação 

tecnológica e profissional. FRIGOTTO, Gaudêncio e CIAVATTA, Maria. A formação do 

cidadão produtivo: a cultura de mercado no ensino médio técnico. Brasília: INEP, 2006, 372p. 

11 Gramsci, A. A escola de Gramsci. São Paulo, SP: Cortez, 2010. 

12 Maldaner, O. A. 

Epistemologia e a produção do conhecimento científico: implicações para o ensino de química. 

Tópicos para a Discussão e Reflexão Coletiva no ENEQ. Campo Grande: DeBQ- UNIJUÍ, jul. 

1996, 27p. 

13 Morin, E. 

Educação e Complexidade: os sete saberes e outros ensaios. 2ed. São Paulo - SP: Cortez, 2004. 

A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8ed. Rio de Janeiro - RJ: 

Bertrand, 2003. 

14 
Mortimer, E. F. & 

Miranda, L. C. 

Transformações – concepções de estudantes sobre reações químicas. Química Nova na Escola, 

N.2, novembro 1995. 

15 
Moreira, M. A. & 

Masini, E. F. S. 

A aprendizagem significativa: A teoria de David Ausubel. São 

Paulo: Moraes, 1982. 

16 Praia, J. A Necessária Renovação no Ensino das Ciências. 3ed. São Paulo, SP: Cortez, 2011. 

17 Saviani, D. 
Da nova LDB ao novo plano nacional de educação: por uma outra política educacional. 

Campinas: Autores Associados, 2002. 

18 Vilches, A. A Necessária Renovação no Ensino das Ciências. 3ed. São Paulo, SP: Cortez, 2011. 

19 Vygotsky, L. Pensamento e Linguagem. São Paulo, SP: Martins Editora, 2008. 

20 Antunes, C. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Artmed. Porto Alegre, 2002. 

 

 

A Tabela III mostra que as produções docentes do IFMA apresentam 20 (vinte) autores muito conhecidos entre os 

teóricos das subáreas de Educação ou de Educação em Ciências os quais são constantemente utilizados como 

referências teóricas em diversos contextos do campo de pesquisa de Educação em Ciências no meio acadêmico. 

Quanto ao levantamento dos descritores nos resumos vimos que quatro publicações apresentaram discussões 

pertinentes a área de ensino de Ciências. As demais, embora utilizem os descritores mencionados na metodologia e 

autores que atuam no campo de pesquisa de educação em Ciências, ou do campo mais amplo da educação, utilizaram 

as referencias, porém, sem discussões voltadas para a educação em Ciências. Esta análise corrobora com o que aponta 

Delizoicov (2011), Mortimer e Machado (1996); Carvalho e Tinoco (2006) ao relatarem que as pesquisas em ensino de 



 Macêdo, Francisco Cristiano da Silva et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 13001 (2014)  

  

13001-9 

Ciências, não permeiam os espaços dos cursos de formação inicial de professores de Ciências, mas, que é necessário 

incentivar as pesquisas sobre o ensino de Ciências no processo de formação inicial de professores de Ciências.  

A título de exemplo citamos algumas publicações. Na pesquisa Metodologias alternativas: uma ferramenta para 

o ensino de química no 9º ano do ensino fundamental (Pereira, Oliveira & Costa, 2012) encontramos uma discussão 

que merece destaque: 

Antunes (2002), afirma que a atual geração requer novas ferramentas metodológicas para não perder o foco do 

aprendizado. Já que as ferramentas tradicionais de ensino não possuem uma eficácia motivadora e dinâmica 

quando se refere ao ensino-aprendizagem de Ciências (Grifo nosso). 

O pesquisador cite o autor aborda a relevância na superação das ferramentas metodológicas tradicionais por 

novas para o ensino-aprendizagem de química, no entanto, não entra na discussão do campo de pesquisa de educação 

em Ciências. 

Segundo Nardi e Almeida (2007; 2008) a área de ensino de Ciências embora possua inúmeras produções 

acadêmicas, como dissertações, artigos, teses, dentre outras produções, há uma inadequada divulgação e socialização 

dessa produção, como também existe uma considerada diversificação das pesquisas. Estes dois fatores contribuem 

significativamente quanto à dificuldade dos professores desenvolverem pesquisas na área de ensino de Ciências. Neste 

sentido, é que “torna-se fundamental que os licenciandos sejam iniciados na prática da pesquisa educacional” 

(Schnetzler, 2000a, p.44). 

Em outra pesquisa, Fenômenos físicos e químicos: abordagens de livros didáticos e compreensão de estudantes 

do ensino técnico integrado ao ensino médio do IFMA/campus Açailândia (Lima, Silva & Sousa, 2010). Os autores 

fazem uma crítica ao modelo empirista da Ciência na construção do conhecimento científico presente no uso do livro 

didático. Ele aponta como modelo dominante no ensino-aprendizagem de química e que necessita ser superado. Nesse 

texto o pesquisador cita Moreira e Masini (1982) da seguinte forma: 

Essas são concepções de ciência, e da construção do conhecimento científico veiculados pelos livros, que adotam 

dominantemente uma orientação empirista e indutivista. Os conceitos não seguem uma ordenação progressiva [...]. 

Não apresentam número suficiente de exemplos para reforçar a aprendizagem de conceitos e com isso o aluno não 

pode facilmente discriminar ou generalizar. (Moreira & Masini, 1982). 

Observamos nos dois exemplos que os pesquisadores direcionam suas discussões para as ferramentas 

educacionais de ensino, contudo não dialogam sobre mudança no processo de formação dos estudantes, que a nosso 

ver, continuarão conservando as práticas tradicionais se o processo educacional não contemplar o estudante com uma 

formação cidadã capaz de ler o mundo criticamente, na perspectiva de transformá-lo.  

Assim sendo, as análises mostraram que são tímidas as pesquisas dos professores formadores de professores do 

IFMA/Timon no campo de pesquisa de educação em Ciências. E as discussões sobre a educação em Ciências são 

praticamente inexistentes. 

Averiguamos nas pesquisas dos professores formadores de professores das outras áreas do conhecimento 

levantadas (tabela II), a existência de referências teóricas e termos descritores definidos, na perspectiva de realizar a 

circunspecção do objeto de pesquisa. Entretanto, nas pesquisas das áreas: Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, 

Ciências Agrárias e Ciências Exatas e da Terra, elas estão voltadas à experimentação laboratorial e empírica. 

 

 

V. CONSIDERAÇÕES 

 

O desenvolvimento desta pesquisa mostrou que embora o IFMA/Timon esteja delegado à missão de formar professores 

de Ciências no sentido de contribuir com a formação inicial de professores de Ciências, são poucas ou quase 

inexistentes as pesquisas do campo de pesquisa educação em Ciências. A ausência de pesquisas e as tímidas 

abordagens em educação em ciências poderá favorecer a manutenção da cultura acadêmica baseada nas leituras 

tradicionais o que implica em formar docentes do curso de Licenciatura em Ciências biológicas do IFMA/Timon 

desvinculada das expectativas emergentes da sociedade de formação e informação. Neste sentido, esta pesquisa chama 
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a atenção dos professores e da Instituição para o desafio de formar professores de Ciências que corresponda às 

exigências da sociedade contemporânea. 

Para melhorar o atual quadro de produção entendemos, pois que haja incentivo para realização de pesquisas 

neste campo do conhecimento dentro das atuais tendências teóricas e metodológicas a fim de que em conhecendo o 

novo, novas práticas possam surgir. A instituição de ensino superior também tem parcela de responsabilidade com a 

geração de docentes pesquisadores no campo de Educação em Ciências nos cursos de Formação de professores de 

Biologia, Física e Química, para tanto os professores formadores de professores de Ciências precisam estar mais em 

contato com os debates e estudos da área e inseridos em programas de formação continuada dos professores. 

Vimos, portanto que as pesquisas ou produções de docentes de futuros professores de ciência estão mais 

centradas em apresentar dados empíricos e experimentos que pouco tem mostrado enquanto análises qualitativas que 

promovam a reflexão e a crítica no campo da educação em ciências. Assim, sugerimos grupos de pesquisas com 

estudantes dos cursos de licenciatura em Ciências no sentido de promover discussões, reflexões e críticas que 

possibilitem desvelar sua visão e atuação na sociedade frente aos desafios impostos por ela na atualidade. 
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This paper presents analyzes possible about the discursive production of behaviors, bodies 
and identities produced from the content of AIDS in the science textbooks of elementary 
school (6th to 9th grade), used by the school system Municipal Florianópolis in schools, 
among years 2000-2010. In this sense, the cultural meanings attributed to sexuality and 
AIDS, are sustained and steeped in a variety of languages, images, codes, such as 
textbooks. Discourses and images Aids bound by textbooks, for example, produce forms of 
government that control and discipline, nominate and narrate their bodies in ways to 
prevent and act on behalf of a healthy society. The knowledge prescribed by the school and 
its artifacts can be permanently challenged, subverted, challenged, demonstrating that both 
identities are changeable as the subjectivities and historical. 
 
Este texto apresenta análises possíveis acerca da produção discursiva de comportamentos, 
corpos e identidades produzidas a partir do conteúdo da AIDS nos livros didáticos de 
Ciências do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), utilizados pela rede de ensino Municipal 
de Florianópolis nas escolas, entre os anos de 2000 a 2010. Neste sentido, os significados 
atribuídos culturalmente à sexualidade e à AIDS, são sustentados e perpassados por uma 
variedade de linguagens, imagens, códigos, como os livros didáticos. Os discursos e as 
imagens sobre a AIDS vinculados pelos livros didáticos, por exemplo, produzem formas 
de governo e disciplina que controlam, nomeiam e narram os corpos em suas formas de se 
prevenir e agir em nome de uma sociedade saudável. Os saberes prescritos pela escola e 
seus artefatos de poder devem ser, permanentemente contestados, subvertidos, desafiados, 
demonstrando que tanto as identidades quanto as subjetividades são mutáveis e históricas. 
 

 
I. INTRODUÇÃO 
	  
Historicamente o corpo foi dissecado, nomeado, classificado, não cansamos de lhe atribuir nomenclaturas, partes, 
conjuntos, sistemas, aparelhos, ensinados de forma gradual dentro de níveis de aprendizagem, sem uma abordagem 
relacional, negando ou silenciando a sua construção cultural, política e de gênero enfatizando uma concepção 
biológica, naturalizando concepções e (pre) conceitos. 

Ao se atribuir diferenças anatômicas e fisiológicas para o corpo, acabou-se também produzindo atributos do que 
é considerado de caráter feminino ou masculino. Guacira Louro (1998, p. 90), chama atenção para o fato de que a 
escola ao ensinar apenas uma forma de sexualidade, ou seja, a “normal” e “natural”, constrói seus discursos e 
argumentações em pares opostos: masculino/feminino; heterossexual/homossexual; saudável/doente; público/privado; 
decente/indecente; moral/imoral. Nesses conjuntos, a primazia é dada ao primeiro par, o qual constitui a referência e o 
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padrão e do qual o outro elemento é derivado. O corpo, portanto, está inscrito na produção da diferença, seja pelo seu 
desejo, dor, prazer, “na economia do discurso, da dominação e do poder” (Bhabha, 1998, p.107). 

A partir desse olhar, o corpo está sempre sendo (re)inventado, e todas as marcas que se inscrevem ou se 
constroem em torno dele, seja nas artes, na medicina, na mídia, etc., são sempre provisórias. As rupturas e/ou 
permanências são características de cada época, cultura ou grupo social, governo e religião. Como caracteriza 
Sant´Anna (2000, p. 237), “da medicina dos humores à biotecnologia contemporânea, passando pela invenção de 
regimes, cirurgias, cosméticos e técnicas disciplinares, o conhecimento do corpo é por excelência histórico, relacionado 
aos receios e sonhos”, desta forma, localizado em períodos determinados na história. 

O corpo é entendido, também, como expressão e materialização de uma condição social e de um habitus 
traduzido na forma de posturas corporais, gestos e investimentos na sua produção, que denunciam uma determinada 
posição social. Neste sentido, o corpo é concebido como um signo social na medida em que, a partir dele, proliferam-se 
técnicas corporais de determinados grupos sociais. 

Sendo assim, ele passa a pertencer ao campo da cultura, ou seja, o corpo e a corporeidade serão tratados como 
constructos sociais, atravessados por intermédios culturais, políticos, econômicos e sociais transitórios, portanto: “Os 
corpos são significados pela cultura e são continuamente por ela alterados. Talvez devêssemos perguntar, antes de tudo, como 
determinada característica passou a ser reconhecida como uma marca definidora de identidade” (Louro, 2000, p. 14). 

É através da sua materialidade que o corpo passa a ser histórico e objeto de dominação, disciplinamento, 
observação e controle, seja pela sua invenção, aprisionamento ou resistência. São diversos os instrumentos e meios que 
se utilizam do corpo e de suas representações para produzir conceitos, consumo, estereótipos. Mais especificamente, no 
meio educacional, os livros didáticos de Ciências do 6º ao 9º ano trazem abordagens conceituais e imagéticas sobre o 
corpo e suas doenças que ir produzir subjetividades e comportamentos desejáveis. 

No caso aqui, pretende-se percorrer os caminhos investigativos acerca dos discursos e saberes acerca da AIDS e 
de doenças sexualmente transmissíveis abordados nos livros didáticos de Ciências do 6º ano ao 9º ano utilizados nas 
escolas de Florianópolis nas escolhas do PNLD (2000 a 2010), enquanto manuais de conduta e constituidores de 
significados sobre a AIDS e o HIV, como nos trás Santos (2007), “os livros-didáticos apresentam um corpo que não 
tem sexo, um corpo que não sente necessidades, não come, não fala...um corpo que deixa de ser humano e passa a ser 
didático”. 

Neste sentido, têm-se os livros didáticos como fonte de análise que permite investigar os saberes, as práticas 
educativas, os arquétipos, os processos de escolarização que permeiam o currículo, repletos de intenções e 
contradições, para Bourdieu (1996, p. 248), “um livro não chega jamais a um leitor sem marcas. Ele é marcado em 
relação ao sistema de classificações implícitos(...), quando chega a uma leitor, está predisposto a receber suas marcas 
históricas”. 

Além disso, os livros didáticos constituem-se em artefatos culturais de investigação histórica, pois são utilizados 
nas práticas escolares para apropriação de saberes, condutas, normas e relações de poder.  

Diante disto cabe questionar: Quais os saberes, discursos e representações sociais sobre a AIDS e DST são 
produzidos através desses manuais?; Que práticas de conduta são prescritas acerca dos corpos femininos e masculinos 
nos textos e imagens contidos nesses livros didáticos?; De que forma essas imagens e conceitos reproduzem a 
heteronormatividade?; Através de quais discursos são constituídas representações de gênero e da diferença? Que 
identidades e subjetividades são ou não legitimadas nas representações abordas nestes livros didáticos? Porque tal 
discurso e não outro? Que novas enunciações sobre as diferenças relativas à cultura, gênero e sexualidade têm sido 
produzidas por estes manuais?  

É preciso questionar tanto os materiais que ensinamos, a forma como ensinamos e quais os sentidos que damos 
aos conteúdos, atentos a linguagem empregada em tais metodologias, seus poderes, lugares, contextos, regras que se 
inscrevem no jogo persuasivo e ideológico que marcam identidades e corpos. 
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II. DESENVOLVIMENTO 
 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), a temática da sexualidade foi integrada enquanto tema transversal, 
baseado em indícios definidos pela Organização Mundial da Saúde (1975) como Orientação Sexual, tendo eixos 
norteadores como o Corpo-Matriz da Sexualidade; Relações de Gênero; Prevenção das DST/AIDS. O documento 
sugere que se trabalhe a educação sexual de forma transversal, relacionado os conhecimentos cotidianos dos alunos aos 
seus conceitos em uma perspectiva interdisciplinar.  

A abordagem da sexualidade nos currículos deve-se também a uma grande preocupação social com o aumento 
significativo da gravidez precoce, das doenças sexualmente transmissíveis, uso de drogas, violências. 

Especificamente o conteúdo que se refere as DST/AIDS, preocupa-se com ações e condutas de prevenção, 
através da importância da disseminação das informações científicas e na reflexão crítica dos estudantes sobre seu 
comportamento e do sexo com proteção (Schroeder, 2008, p.33-34). 

Nestes tempos de contaminação, Deborah Britzman (1998), revela que a sexualidade aparece como um espaço 
de riscos, sendo que as informações sobre ela tendem a ser culturais, políticas, na medida em que, o exercício da 
sexualidade vincula-se ao perigo de enfermidades associada ainda, a prática homossexual. Assim a sexualidade em 
tempos de AIDS passa a ser medicalizada, observada, por várias instâncias que passam a participar da empresa de 
prevenção e controle. Jacir Pasternak (1997, p.23), analisando a história da epidemia apontou algumas instâncias 
sociais que sofreram o impacto da AIDS, como a medicina, a sexualidade, a vivência da morte e da doença, a ciência, 
as representações, a economia, a arte, a educação, a política. 

Desta forma, o campo da Educação Sexual passou a ser compreendido como campo disciplinar, na medida em 
que se criam verdades que são legitimadas quanto a prescrições, cuidados com o corpo, consultas médicas e 
recomendações de especialistas, práticas de medicalização e auto-conhecimento do corpo, discursos constituídos 
através dos efeitos dos sentidos atribuídos por seus interlocutores, onde através da linguagem, esses significados 
acabam por ser perpetuados e naturalizados. Ao mesmo tempo a linguagem também é fundamental para se 
desmistificar e desconstruir a normalidade, com o “ato de colocar em questão a diferença que ela institui e por 
considerar que as regras linguísticas são criadas num contexto histórico de poder e que podem ser modificadas” 
(Furlani, 2003, p.69). 

Mais especificamente no Brasil, a epidemia da AIDS iniciou na década de 80, enfocando os chamados “grupos 
de risco”, em seguida os usuários de drogas injetáveis com o chamado “comportamento de risco”, atualmente há o 
aumento da infecção do vírus entre os heterossexuais (RUA, 2001).  

Uma das definições da AIDS como “mal reservado a alguns”, contribuiu para a emergência de debates sobre a 
Educação Sexual nas escolas, Janet Hanan (1994, p.35), afirma que a denominação “grupos de risco” foi responsável 
pelo falso sentimento de proteção nos discursos dos que não dizem pertencentes à categoria homo nem bissexuais, 
usuários de drogas injetáveis e prostitutas. A expressão “grupos de risco” originou-se de observações epidemiológicas, 
que produziram uma forma específica de leitura das estatísticas, reforçando estigmas e a própria vulnerabilidade à 
doença e o aumento da transmissão por contato heterossexual, principalmente por mulheres, por exemplo, no caso do 
Brasil. 

Furlani (2005, p.59), esclarece que, 
Com a pandemia do HIV-AIDS, a sexualidade parece, enfim, ganhar um novo espaço (legitimado) na escola. Ela 
passa a ser um dos focos de atenção da saúde pública- através de programas de prevenção ao HIV. Saúde e 
educação se interessam pela sexualidade, mas haverá discursos divergentes e outros nem tanto, dependendo do 
lugar de onde se fala, por que e/ou para que(m) se fala. 

Essas representações que circulam na escola através dos livros didáticos, por exemplo, e que constituem sujeitos, 
identidades, condutas e corpos, são produtivas, tem efeitos de verdade sobre seus interlocutores, na medida em que 
pretendem atingir determinados objetivos, sugerindo comportamentos e valores considerados socialmente adequados,  
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Nessa direção, as práticas escolares passam a falar sobre a sexualidade a partir de discursos médicos e 
biologicistas, no intuito de regular a forma como os indivíduos e a população devem viver suas sexualidades (Silva 
& Ribeiro, 2011, p.524). 

É necessário que se faça uma análise das relações da doença com processos de exclusão, discriminação e 
representação da sexualidade e das relações de gênero. Conforme Deborah Britzman (1998, p.41), falar de AIDS é falar 
sobre sexualidade, é falar sobre homens e mulheres, é falar sobre amor, sobre moral. Além disso, têm-se a necessidade 
de se discutir como afirmam Silva & Ribeiro (2011, p.463): 

(...) a escola como espaço de práticas sociais e pedagógicas constituidoras de mecanismos que criam e recriam 
formas diversas de relações de poder, bem como espaço de debates sobre as implicações tanto nos processos de 
ensino aprendizagem como nos de acesso às condições de possibilidade de todas as outras formas de promoção 
social. 

O ensino de Ciências, por exemplo, utiliza-se dos seus livros didáticos como manuais de conduta utilizados nas 
escolas para formação e apoio dos professores em sala de aula. Para Richaudeau (1979), o livro didático possui a 
função de informação, de estruturação e organização das aprendizagens dos alunos, não sendo um fim em si mesmo, ou 
o único recurso em que o professor deve guiar sua prática. 
O livro didático no Brasil surgiu no início do século XIX, para atender as necessidades educacionais e ideológicas do 
Estado, destinando-se primeiramente ao professor e somente no final do século XIX e início do XX, “passa a ser 
considerado obra a ser consumida diretamente por estudantes, passando estes a ter direito de posse sobre eles” (Silva, 
2007, p.222). 

Quanto ao acompanhamento e avaliação dos livros didáticos, entre os anos de 1996 a 2000 o MEC elaborou os 
chamados Guias do Livro didático (Brasil, 1996), englobando a avaliação de coleções de manuais escolares, de 1ª a 4ª 
séries e de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. Na área de Ciências foram estabelecidos os seguintes critérios para 
avaliação dessas coleções: eliminatórios das coleções, referindo-se aos conceitos abordados de forma errônea com 
inadequações metodológicas; critérios classificatórios, quanto à adequação dos conteúdos, valorização da realidade dos 
alunos, aspectos visuais e ilustrações. Mas somente no Guia de 2000/2001 foi ressaltado um único critério a ser revisto, 
riscos à integridade física do aluno, com relação às atividades experimentais e seus cuidados (Neto & Fracalanza, 2003, 
p.149). 

Para Amaral & Megid Neto (1997), encontram-se nos livros didáticos de Ciências de 6ª a 8ª séries significativos 
erros conceituais, formas de preconceito culturais e de gênero, além de representações gráficas inadequadas. Desta 
forma, constituindo-se em um aparato ideológico que estabelece verdades e naturalizando diferenças e a exclusão. 
Outros autores enfatizam como os conceitos, imagens ilustrativas, cores, formas dos livros didáticos de ciências 
“produzem identidades distintas entre homens e mulheres por meio de uma sexualização dos espaços doméstico e do 
mercado de trabalho”. Apresentando diferentes imagens de homens e mulheres ocupando espaços opostos 
evidenciando a hierarquia entre eles, aspectos simbólicos normativos e binários (Martin & Hoffmann, 2007), e que 
ainda podemos encontrar nos livros didáticos de Ciências de 2000 a 2010 presentes nas escolas da rede municipal de 
Ensino de Florianópolis do 6º ao 9º ano, principalmente das editoras Saraiva, FTD, Moderna e Ática. 

Percebe-se, portanto, que como objeto e produto cultural o livro didático carrega padrões normativos, 
hegemônicos, práticas e valores, através das informações que vincula, tanto científicas ou ilustrativas, como afirma 
Cunha: 

As imagens que estampam as capas dos livros podem ser decifradas como um conjunto de signos, como um 
suporte para representações ideológicas; a linguagem dos títulos aguça a imaginação e faz pensar no seu conteúdo, 
e a linguagem das disposições tipográficas pode dar uma organização mais ou menos clara à leitura: Isso nunca 
escapa aos leitores. (1999, p.51). 

Quanto à abordagem da AIDS nos livros didáticos de Ciências, trata-se de um apelo ao cientificismo presente 
nos textos, distantes da realidade dos estudantes, enfatizando a prevenção e os seus cuidados como forma de controle 
da doença. A linguagem utilizada para o vírus é de que ele está em constante “batalha”, “guerra’, contra o corpo, ele 
“invade”, “agride”, e torna-se um mal letal. Além disso, definem a AIDS como uma doença e não como um síndrome, 
não abordam cientificamente o HIV, com diferentes imagens à estrutura do vírus HIV (identificado em 1989), fora de 
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um modelo padrão. Restando ao “aidético” um estado de onipotência a uma idéia de morte anunciada, “do qual os 
indivíduos ‘normais’ podem se afastar para proteger (...)já que todos os atributos do indivíduo ficam submetidos à 
doença” (Seffner, 1995, p.392). Os livros trazem também, diferentes teorias para a sua origem, sem uma abordagem 
mais ampla quanto sua história e ocorrências, “também misturam Ciência com religião, tratam de estereótipos sexistas 
como fato científico e cometem erros científicos sérios, como sugerir que o HIV pode ser transmitido através do suor 
ou da lágrima” (Wood, 2005, p.17). 

Quanto às imagens de prevenção, são apresentadas sempre as femininas, com as mãos estendida oferecendo 
camisinha ou demonstrando seu uso, ou seja, cabe a mulher a responsabilidade da prevenção. Os textos não abordam 
questões acerca da sexualidade, apenas o caráter biológico e reprodutor do corpo, pregando ainda, “métodos de 
abstinência”, não relacionando à sexualidade a questão de sentimentos, desejos, prazeres. 

Assim, também podemos discutir sobre quais representações sobre o corpo estariam sendo negadas ou 
produzidas através das imagens e dos jogos de linguagem presentes nestes manuais ao abordar as formas de prevenção 
de DST, evidenciando seu caráter produtivo sobre os significados produzidos sobre a AIDS, pois, trazendo Weeks 
(2000, p.37), ela “tornou-se mais do que um conjunto de doenças; ela se tornou uma poderosa metáfora para nossa 
cultura sexual”. 

Desta forma, investigaria-se ainda, qual história estaria sendo contada acerca da AIDS, nos livros didáticos de 
Ciências utilizados nas escolas de Florianópolis. 
 
 
III. CONCLUSÕES 

 
Não se tem o intuito de “tentar descobrir uma verdade que estaria encoberta ou escondida” a respeito dos discursos 
sobre a AIDS nos livros didáticos de Ciências do 6º ao 9º ano, mas sim perceber “que efeitos as representações tiveram 
e têm sobre os sujeitos, como elas constituem os sujeitos” (Louro, 1997, p.10), sendo estes professores, alunos, 
comunidade escolar como um todo. Os saberes prescritos pela escola e seus artefatos de poder devem ser, 
permanentemente contestados, subvertidos, desafiados, demonstrando que tanto as identidades quanto as subjetividades 
são mutáveis e históricas.  

A ação mediadora do professor e de seus instrumentos pedagógicos irão contribuir para o desenvolvimento de 
processos de aprendizagem dos conteúdos escolares, por isso o ensino de Ciências deve ser cada vez mais crítico e 
próximo a realidade de sua comunidade escolar, possibilitando o acesso a novos significados e interpretações para uma 
intervenção e emancipação social e cultural.  

A análise em questão justifica-se pelo aumento gradativo de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez 
precoce, pois apesar dos jovens terem acesso a informação na escola, ainda é preciso produzir estratégicas didáticas e 
tecnológicas que se aproximem das realidades desses alunos, produzindo a aprendizagem necessária enquanto política 
de prevenção, já que o conhecimento adquire significado quando é baseado em um contexto social próximo e 
cotidiano, onde se possa posicionar-se frente a ele com atitudes e práticas favoráveis de prevenção. Ao analisar-se as 
relações gênero presentes nos livros didáticos, se poderá perceber de forma histórica e cultural os valores atribuídos as 
masculinidades e feminilidades, integrando a interdisciplinaridade como campo epistemológico, sem as imposições e 
limites de paradigmas disciplinares fechados e excludentes.  

O ensino de Ciências envolve, portanto, conflitos, rupturas, (des) construções entre a linguagem cotidiana, a 
científica e a abordada nos materiais didáticos que precisam ser repensados e revisitados. O currículo, portanto, deve 
ser entendido e trabalhado como um texto cultural, aberto a múltiplas interpretações, diversas formas de narrar e narrar-
se. Como uma escrita em permanente construção, ele será o problematizador do cotidiano escolar, produtivo em suas 
possibilidades enunciativas, potência e formas de imanência. Um artefato construído em espaços culturais, artísticos, 
estéticos, midiáticos, em constantes disputas de saber e poder em torno de diferentes significados e práticas, obtendo 
uma dimensão política e poética da diferença.  
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A respeito dos corpos dos sujeitos, eles estão historicamente em conflito, contra a morte, contra o seu 
aprisionamento, através de estimas, conceitos, práticas de dissecamento, intervenções, estereótipos, silenciamentos, 
discursos e imagens preconceituosas, entre o erótico e o prazeroso, “como um ator no palco, pronto para desempenhar 
os papéis que a cultura lhe atribui” (Laqueur, 2001, p.74).  

A inserção do corpo nessa rede de saberes que falam sobre ele estabelece, sempre, novas relações de poder. O 
poder, entendido na perspectiva foucaultiana, tem funcionado como um organizador de sistemas de classificação sejam 
eles sociais, políticos, econômicos, contribuindo para que cada um(a) ocupe seu diverso lugar e nas representações que 
estão em jogo. 

Assim, os significados são constituídos através de jogos de linguagem que hierarquizam, classificam, ordenam, 
imperializam os discursos em um processo de produção e reprodução de intenções, valores, práticas que constituem 
sujeitos e subjetividades. É através da fabricação de seus significados, que esses espaços constituem práticas 
discursivas, produzindo efeitos na moral, conduta ou corpo do sujeito, como afirma Hall (1997, p. 34): “As práticas 
sociais, na medida em que dependam do significado para funcionarem e produzirem efeitos se situam, dentro do 
discurso, são discursivas”. 

O corpo disciplinado foi inventado pela sociedade do espetáculo que o utiliza, produz e reproduz como objeto 
útil, necessário e obediente, “ao corpo se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas 
forças se multiplicam” (Foucault, 1996, p. 117). A punição efetiva, antes somente sobre o corpo, evidenciando suas 
entranhas, agora age sobre a alma, a conduta, assim, é a vida que surge como novo objeto de poder da sociedade de 
controle. 

Os processos de significação pelos quais o corpo tem sido narrado, permitem percebê-lo como lugar da história, 
permitem entendê-lo como foi fabricado no seu cotidiano. Isso quer dizer que o corpo não tem em si mesmo um lugar 
intrínseco, ele é um conjunto de signos, de representações que, por meio de múltiplas estratégias, buscam “fixar” uma 
identidade sobre ele. Assim, as relações de poder atuam sobre os corpos, em determinados contextos, produzindo 
efeitos de sentido, produzindo identidades sociais e culturais particulares. 

Todos esses discursos, rituais de poder, organização, produzem a vida social sobre o corpo, constituindo uma 
genealogia sobre ele e a história que o articula, marca e o enuncia, trazendo Maia (2003, p. 81): “A genealogia 
descreve os efeitos: a produção de almas, de idéias, de saber, de moral, ou seja, produção de um poder que se conduz 
sobre outras formas. O poder ao mesmo tempo é causa e efeito”. 
Deste modo, não há, em nenhuma época, uma representação homogênea que serve para categorizar, indistintamente, 
todos os corpos, pois cabe salientar que temos acesso aos seus significados de uma determinada maneira, porque foram 
representados, para nós, de certa forma e não de outras. Os sentidos são atribuídos na cultura, através das relações 
sociais; eles não são de certa forma desde sempre. O que se percebe é que as representações são inventadas, produzidas 
e que, por sua afirmação, tornam-se hegemônicas e hierarquizam os sujeitos na escala social, de acordo com diversos 
atravessamentos como de gênero, classe, etnia, geração, dentre outros. As representações circulam na esfera do social e 
legitimam o direito de capturar, nomear, enfim, de representar os sujeitos; representação esta entendida como um modo 
de produzir significados na cultura, os quais são produzidos através da linguagem e implicam relações de poder. 

É preciso celebrar a vida, a dança dos corpos, seus sentimentos, prazeres, sons, cheiros em busca de liberdade e 
reconhecimento, de resistência dos corpos. Pensando os contextos educativos como espaços de disputas e territórios de 
lutas e incertezas, em torno de significados, saberes e modos de ver sempre abertos à negociação, é possível produzir 
novas (re) leituras, escritas, palavras, linguagens para novos pensamentos e produções.  

A pesquisa sobre os livros didáticos nos trás formas de perceber as práticas de leitura e de ensino utilizadas no 
contexto escolar, além de ser um instrumento para desconstruir abordagens sexistas, excludentes, distantes das 
realidades e vivências escolares que não estão presentes somente nos livros da área de Ciências. É tarefa dos 
profissionais da educação criarem novas possibilidades de interpretação e transgressão dos livros didáticos e de seus 
conteúdos, por exemplo, estabelecendo novos significados e representações sociais, culturais e científicas, enquanto 
forma de resistência e contestação das desigualdades. 
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This paper originates from a research project of the Graduate Program in Science 

Education in the Amazon, titled The Science Education in curriculum development of 

Childhood Education. Your goal is to understand the link between the themes of the 

Natural Sciences and interdisciplinary curriculum of preschool. This theme brings contact 

with scientific knowledge from the first stage of Basic Education, encouraging curiosity in 

children aged 4 and 5 years by Science. In research, we use a qualitative approach with 

case study in dialectical perspective and data collection will be through semi structured 

interview and participant observation. From the bibliography, the study began with the 

works of Delizoicov, Angotti and Pernambuco (2011) dealing with science education, 

legislation on Early Childhood Education (BRAZIL, 2009 and 1998) and in the works of 

authors Kramer (2003 and 2006) and Oliveira (2005) discussing the curriculum for early 

childhood education, among others. The Science Education is still transformed into 

discipline and in various curriculum content presented as abstract concepts to be 

memorized, totally detached from reality and against conception of science as a 

construction of life and for life. However, the Brazilian Child Education curriculum is 

interdisciplinary and allows relationships between areas of knowledge through play and 

interactions, but this perspective is still a challenge of teaching practice to overcome the 

repetitive exercises of motor skills and free play without a predetermined direction. The 

discussion in this article highlights the current theories of Science Teaching in building 

knowledge and interaction with the interdisciplinary curriculum Childhood Education, 

aiming to expand the debate in the educational process of the child in the construction of 

citizenship. 

 

Este artigo é originado de um projeto de pesquisa do Programa de Pós Graduação em 

Educação em Ciências na Amazônia, intitulado A Educação em Ciências no 

desenvolvimento curricular da Educação infantil. Seu objetivo é compreender como se 

caracteriza a relação entre as temáticas das Ciências Naturais e o currículo interdisciplinar 

da pré escola. Essa temática traz a tona o contato com os conhecimentos científicos desde a 

primeira etapa da Educação Básica, incentivando a curiosidade das crianças na faixa etária 

de 4 e 5 anos pelas Ciências. No desenvolvimento da pesquisa, faremos uso da abordagem 

qualitativa, por meio de um estudo de caso numa perspectiva dialética e a coleta de dados 

se dará através de entrevista semi estruturada e observação participante. A partir do 

levantamento bibliografico, iniciamos o estudo com as obras de Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011) tratando da Educação em Ciências, a legislação que orienta a 

Educação infantil (BRASIL, 2009 e 1998) e em obras das autoras Kramer (2003 e 2006) e 

Oliveira (2005) discutindo o currículo para Educação infantil, entre outros. A Educação em 

Ciências ainda é transformada em disciplina e em diversos conteúdos curriculares 

apresentados como conceitos abstratos a serem memorizados, sendo estes desvinculados da 

realidade e aversos a concepção de Ciência como uma construção a partir da vida e para a 

vida. Por outro lado, o currículo das instituições de educação infantil no Brasil, 

caracterizam-se pela interdisciplinaridade, permitindo estabelecer relações entre as áreas de 

conhecimento por meio de brincadeiras e interações, mas essa perspectiva ainda é o grande 

desafio da prática pedagógica dos professores para superarmos a realização de exercícios 
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repetitivos de coordenação motora e brincadeiras livres sem um direcionamento 

previamente definido. A discussão apresentada neste artigo, destaca as tendências teóricas 

atuais frente ao Ensino de Ciências a partir da construção conhecimentos e sua interação 

com o currículo interdisciplinar da Educação infantil, contribuindo assim para ampliar o 

debate do processo educativo da criança na construção de sua cidadania. 

 
I. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta um projeto de pesquisa em andamento intitulado A Educação em Ciências no desenvolvimento 

curricular da Educação Infantil, vinculado ao Programa de Pós Graduação Educação em Ciências da Amazônia da 

Universidade do Estado do Amazonas na linha de pesquisa Currículo. O estudo traz como questão norteadora: como a 

educação em ciências acontece no desenvolvimento curricular da educação infantil? O ensino de ciências na 

perspectiva da educação científica traz a possibilidade de desenvolvimento na educação infantil, considerando sua 

abordagem curricular de caráter interdisciplinar. 

Atualmente temos o mundo rodeado por tecnologias, seja para melhorias de processos de automação ou para 

facilitar a vida das pessoas no cotidiano. Pessoas de todas as idades utilizam smartphones, computadores, tablets, tv a 

cabo, internet banda larga, entre outros, seja para entretenimento, trabalho ou estudo, fazendo parte de nossa cultura. 

Não podemos esquecer que estas tecnologias utilizadas constantemente são resultados das ciências, de longos estudos 

acadêmicos, de processos de pesquisas científicas. Frente a rapidez dessas mudanças tecnológicas, a sociedade tende a 

acabar com o trabalho manual e aumentar as atividades intelectuais, isso torna ultrapassada um processo de ensino 

aprendizagem baseado fundamentalmente pela pura e mecanizada transmissão de conteúdos. 

Ao observamos o desenvolvimento tecnológico de países como China, Japão e Estados Unidos, temos ao fundo 

o investimento numa educação de qualidade, incentivando a aprendizagem de conhecimentos científicos desde a 

infância. Atualmente no Brasil, presenciamos investimento federal nas escolas públicas através do FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e há uma revisão 

dos documentos reguladores da educação na busca de qualificar o processo educacional, entretanto, a Educação infantil 

foi inserida na educação básica apenas em 1996 através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e apenas 

neste momento passa a receber investimentos significativos. 

Segundo o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável 

por realizar pesquisa dos índices educacionais nacionais, destaca o Brasil como segundo país com relação ao aumento 

de investimentos na Educação infantil, afirmando que entre 2009 e 2010 houve um crescimento de 24,4%. Tendo como 

referência o comparativo entre os anos de 2005 e 2011, temos a taxa de matrícula das crianças de quatro anos 

frequentando a Educação infantil passou de 37,2% para 56,7% e o atendimento das crianças de três anos de idade 

passou de 21% para 36%. Observamos melhorias no atendimento educacional das crianças pequenas, mas ainda 

precisamos melhorar e chegar à 100%. 

A educação infantil tem uma característica curricular diferenciada do restante da educação básica, pois possui a 

interdisciplinaridade como seu eixo condutor, permitindo a relação entre as áreas de conhecimento para o 

desenvolvimento da criança. Sobre o caminho para fomentar e entusiasmar o estudo das ciências, Carvalho, Cachapuz 

& Gil-Pérez sugerem “(...) reinventar uma outra relação com o conhecimento, explorando e aprofundando a 

interdisciplinaridade de forma a estabelecer pontes entre diferentes áreas do conhecimento” (2012, p. 23) pode ser uma 

saída para a melhoria deste ensino. Na aproximação entre educação infantil e educação em ciências, observamos a 

possibilidade de interação, visto a perspectiva curricular interdisciplinar. 

Por outro lado, temos ainda a educação em ciências sendo transformada em disciplina e em diversos conteúdos 

curriculares apresentados como conceitos abstratos a serem memorizados, sendo estes desvinculados da realidade e 

aversos a concepção de ciência como uma construção a partir da vida e para a vida. Carvalho & Gil-Pérez afirmam que 

“o ensino continua constituindo-se de simples transmissão de conhecimentos” (2011, p. 63), esta concepção de ensino 

acaba por desenvolver um distanciamento entre a sociedade e as pesquisas em ciências, assim como desinteresse por 

parte dos estudantes. 
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Sobre o desencanto dos estudantes pelas ciências, Carvalho, Cachapuz e Gil-Pérez (2012) dizem que o estudo 

das ciências não é sedutor, falta entusiasmo e sobra desencanto, resultado de um distanciamento entre o perfil do 

estudante e o perfil do currículo excessivamente acadêmico. Estes são alguns aspectos do ensino de ciências que 

merecem atenção nas pesquisas educacionais, pois resultam em baixos índices de aprendizagem e no baixo 

desenvolvimento de pesquisa científica em nosso país. 

Frente aos resultados do PISA (Programme for International Student Assessment – Programa Internacional para 

a Avaliação de Alunos), o Brasil apresentou na área de ciências a pontuação de 390 no ano de 2003 e 2006, 405 em 

2009. Esta pontuação encontra-se no nível 1 (335,0 até 409,5 pontos), no qual os estudantes possuem um padrão de 

conhecimento científico limitado e são capazes de aplicá-lo a umas poucas situações ou apresentar explicações 

científicas óbvias de acordo com uma evidência apresentada. Percebemos a área de ciências como estagnada no nível 1, 

mesmo com o desenvolvimento de pesquisas destinadas à didática das ciências assim como alfabetização científica e 

educação em ciências.  

As pesquisas seguem a linha do ensino de ciências na perspectiva formativa do cidadão cientificamente 

alfabetizado e, por outro lado, as práticas educativas não apresentam resultados significativos nas avaliações 

internacionais. Somos conscientes das críticas e limitações deste tipo de avaliação adotado frente às avaliações de 

desempenho dos estudantes, mas percebemos como um sinalizador do ensino de ciências o status do Brasil como 

penúltimo dentre 52 países apresentados nos índices do PISA. 

Precisamos atentar para esses dados e encontrar alternativas para superação destes baixos índices nas ciências e 

buscando melhorias no ensino de ciências na educação básica, apresentamos neste artigo a necessidade da reflexão da 

educação em ciências no currículo da educação infantil visando aproximação das crianças com os conhecimentos 

científicos, assim como, a desmistificação dos mitos de dificuldade no ensino e subestimação das potencialidades das 

crianças na faixa etária de 4 e 5 anos de idade. 

Temos as pesquisas a respeito do ensino de ciências na perspectiva da educação científica, buscando a relação 

entre ciência e cultura primeira, por meio da incorporação dos conhecimentos científicos partindo dos conhecimentos 

prévios dos estudantes (Delizoicov, Angotti e Pernambuco, 2011). Frente a esta perspectiva, apresenta-se a necessidade 

de reestruturação curricular do processo educacional como um todo, considerando a maneira como o estudante 

aprende, especialmente na educação infantil, para evitar a mera transmissão de conteúdos disciplinares e a execução de 

atividades descontextualizadas, fatores que perpetuam o desinteresse dos estudantes da educação básica pelas ciências. 

A aprendizagem de conhecimentos científicos precisa ser vinculada com a realidade, na intenção de tornar a 

ciência para todos na articulação entre ciência, tecnologia e sociedade, buscando a produção de conhecimento na 

instituição educativa e a perspectiva de formação crítica do cidadão. Não basta saber usar os elementos desenvolvidos 

pelas ciências, mas, conhecer sua origem, suas potencialidades e limites frente a vida. 

Partindo desse pressuposto, buscaremos desenvolver o projeto de pesquisa com o objetivo de compreender a 

educação em ciências frente ao desenvolvimento curricular da educação infantil. Para tanto apresentamos quatro 

questões norteadoras que iluminaram a elaboração dos objetivos específicos de estudo, sendo elas: Quais as tendências 

teóricas atuais sobre educação em ciências? O que os professores da educação infantil entendem por educação em 

ciências? Quais práticas pedagógicas destinadas à educação em ciências estão acontecendo na instituição de educação 

infantil? Como se dá a relação entre a educação em ciências e o desenvolvimento curricular da instituição de educação 

infantil? 

Na condução da pesquisa a partir desses questionamentos elaboramos os seguintes objetivos específicos: 

construir o referencial teórico a respeito da educação em ciências; verificar a compreensão dos educadores que atuam 

na educação infantil quanto à educação em ciências; observar como as práticas pedagógicas destinadas à educação em 

ciências acontecem no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil); e analisar como se dá a relação entre a 

educação em ciências e o desenvolvimento curricular do CMEI em estudo. 

Realizaremos a pesquisa em um dos Centros Municipais de Educação Infantil da cidade de Manaus/AM, para 

tanto realizaremos uma sondagem visando a seleção do local de investigação, priorizando o atendimento das turmas 

com crianças na faixa etária entre quatro e cinco anos. No desenvolvimento da pesquisa, faremos uso da abordagem 
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qualitativa, por meio de um estudo de caso numa perspectiva dialética e a coleta de dados se dará através de entrevista 

semi estruturada e observação participante. 

Inicialmente realizamos um levantamento das literaturas a respeito da educação em ciências e currículo da 

educação infantil, e a partir delas estamos selecionando os autores principais para fundamentar o trabalho. Entretanto, 

traçamos esta revisão bibliográfica baseada na obra de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) que tratam da 

educação em ciências, Cachapuz, Gil-Pérez e Carvalho (2012, 2011) tratando da didática das ciências, nos documentos 

reguladores da educação infantil (Brasil, 2009 e 1998) e em obras das autoras Kramer (2003 e 2006) e Oliveira (2005) 

na perspectiva curricular para educação infantil. 

Realizaremos uma reflexão a respeito do currículo pré escolar enfatizando a educação em ciências, pautada 

numa discussão teórica, visto que o referido projeto está em fase de apreciação pelo Comitê de Ética e pesquisa ainda 

será implementada. 

 

 

II. ENSINO DE CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS  

 

Para falar de ensino de ciências no Brasil, é importante lembrar-se da história da educação pública brasileira, pois este 

processo reflete ainda hoje na escolarização. A educação brasileira iniciou-se com a colonização portuguesa e os 

jesuítas foram os principais responsáveis pelo ensino durante o período colonial, trazendo consigo uma carga de 

religiosidade, tradição e disciplina. A educação no império transita de sociedade rural-agrícola para uma urbano-

comercial, a preocupação da época era com a criação de universidades devido a necessidade de formação de oficiais, 

médicos e engenheiros na elite do país, contudo não se percebe efetivas mudanças no ensino primário e secundário, 

sendo as escolas particulares mais organizadas, por outro lado destaca-se a luta por escola pública, leiga e gratuita. No 

período republicano, podemos observar uma sistematização da escola pública, sendo esta garantida pela legislação, as 

teorias pedagógicas são difundidas no país e vem contribuindo para a melhoria na qualidade do ensino. As mudanças 

educacionais ainda não inseriram o país entre as potências em qualidade educativa frente aos índices educacionais 

nacionais e internacionais, talvez por ainda perpetuar a prática de ensino unicamente transmissiva e desarticulada com 

a realidade social atual. 

A reflexão sobre a educação em ciências traz a tona a educação contextualizada contribuindo para ampliar o 

estudo sobre ciências, assim como formar cidadãos críticos. Entende-se que cada educando tem seu imaginário 

particular, por isso há discussões a cerca de metodologias que possam favorecer o alcance do objetivo educacional, a 

aprendizagem.  As pesquisas sobre o ensino de ciências direcionam a reestruturar a proposta educacional para além do 

ensino de conteúdos descontextualizados, valorizando a cultura primeira e incentivando formação crítica do cidadão e 

novas produções e descobertas científicas. 

A necessidade de considerar que “a cultura primeira e o conhecimento sistematizado convivem e se alimentam 

mutuamente, tanto nos indivíduos, como na organização social contemporânea, ocupando papeis diferenciados” 

(Delizoicov, Angotti & Pernambuco, 2011, p. 135), ao contrário de metodologias de ensino anteriores apresentarem 

completa aversão à esta cultura, atualmente busca-se compreender sua relação de complementariedade. Para o mesmo 

autor, “Entender o universo simbólico em que o nosso aluno está inserido, qual sua cultura primeira, qual sua tradição 

cultural étnica e religiosa, a que meios de comunicação social tem acesso, a que grupo pertence, pode facilitar o 

aprendizado das Ciências Naturais.” (ibidem, p. 136), enquanto docente, necessitamos considerar o saber do estudante 

para assim planejar as atividades pedagógicas. 

No sentido dessa contextualização do processo educativo das ciências, estes autores apresentam a necessidade de 

uma ciência para todos, não apenas uma específica para os cientistas e de um conhecimento científico que se aproxime 

da produção contemporânea, considerando sua relação com outras áreas do conhecimento, assim como a relevância 

social e a produção histórica. Não basta ensinar ciências, o conhecimento científico precisa ser veiculado não só entre 

os pesquisadores, mas deve chegar até a escola, ser discutido com a comunidade educativa e com os estudantes. Essas 

discussões propõem um ensino de ciências não apenas para formar cientistas, mas para contribuir na formação do 
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cidadão a partir de sua compreensão de mundo e das pesquisas científicas mais recentes, produzir novos 

conhecimentos. O ensino pela pesquisa é uma necessidade social considerando a rapidez da evolução tecnológica na 

humanidade. 

Por outro lado, o retrato do processo de ensino desse componente curricular em nossas escolas básicas ainda é o 

de reprodutor das teorias da ciência clássica, mantendo uma didática pautada na reprodução de conceitos científicos 

imutáveis. Vale ressaltar que não buscamos a extinsão do aprendizado desta ciência, mas sua articulação com as 

diversas realidades e a inclusão de conhecimentos científicos mais atuais, principalmente convergindo para um ensino 

articulando ciência e tecnologia, assim como sua relação com a sociedade e o meio ambiente: 

Essa relação entre ciência e tecnologia, aliada a forte presença da tecnologia no cotidiano das pessoas, já não pode 

ser ignorada no ensino de Ciências, e sua ausência é inadmissível. Consideram-se, ainda, os efeitos da 

ciência/tecnologia sobre a natureza e o espaço organizado pelo homem, o que leva à necessidade de incluir no 

currículo escolar uma melhor compreensão do balanço benefício-malefício da relação ciência-tecnologia. 

(Delizoicov, Angotti & Pernambuco, 2011, p. 68). 

Ciência e tecnologia caminham juntas, nossos estudantes convivem com eletroeletrônicos diariamente, contudo, 

estes recursos ao invés de melhorar a qualidade da educação formal, aparecem como uma dificuldade educativa na 

escola, estudar não se torna tão interessante quando se pode obter as informações com rapidez e facilidade na internet. 

O ponto a ser revisto é o da inclusão de temáticas que envolvam os prós e contras da relação ciência-tecnologia a fim 

de disseminar o uso consciente e sustentável de ambos, tanto pelos estudantes em seu cotidiano quanto pelos docentes 

visando associar o uso da tecnologias de comunicação e informação à melhoria da qualidade no ensino. Krasilchik & 

Marandino apontam o ensino de Ciência e Tecnologia frente a relação do ser humano com o meio ambiente: 

A preocupação cada vez mais intensa com a preservação e restauração do meio ambiente, as crises resultantes da 

carência de fontes de energia, as relações da tecnologia com a ciência básica e destas com o desenvolvimento 

social, econômico e cultural de diferentes países e regiões influem decisivamente na reestruturação do ensino de 

Ciências. (2007, p. 83). 

Temos a ciência como geradora de tecnologia e esta como resultado da necessidade de adaptação do ser humano 

à lei do menor esforço, por conseguinte, sua rápida evolução vem evidenciando o distanciamento do homem com a 

natureza, resultando em um sentimento de despertencimento do mundo natural e causando ruina ao meio ambiente. O 

homem não se sente mais como parte integrante do meio ambiente natural, ele se inseriu acima da natureza por ater-se 

à sua capacidade intelectual. O ensino de ciências segue a vertente de reinserção do ser humano na própria natureza, 

pretende uma mudança didática quanto à discussão da consciência crítica do cidadão perante o uso das tecnologias, 

facilitando a vida humana sem agressão ao planeta.  

Delizoicov, Angotti & Pernambuco (2011) levantam a bandeira de incorporação dos conhecimentos científicos 

como cultura, tendo por base sua função social e o estudante como foco do processo de ensino e aprendizagem. Para 

que ensinar ciências de maneira transmissiva se podemos articulá-la com as ações diárias de nossos estudantes? Por 

que apresentar resistência ao estudar ciências se a escola pode fazer uso do ensino pela pesquisa e desenvolver a 

ciência de forma mais inspiradora e desenvolvedora do espírito crítico? Compreender que a ciência faz parte da nossa 

cultura poderá desmistificá-la e torná-la mais interessante e útil aprendê-la na escola.  

Krasilchik & Marandino (2007, p. 16) abordam a expressão ciência para todos, que “além de levar em conta 

experiências prévias, exige também seleção de tópicos que tenham significado para os cidadãos e possam servir de 

base e orientação para suas decisões pessoais e sociais, principalmente as que envolvem questões éticas”, a importância 

de aprender ciências vai além de decorar conceitos, mas imbrica-se com a própria vida na chamada sociedade da 

informação. 

Porém, quando perpassamos pela formação do professor, nos indagamos da intencionalidade do currículo de sua 

formação, percebemos um distanciamento do currículo das licenciaturas e a realidade das escolas públicas, fechando o 

ciclo de ensino pobre para pobre. Sobre isso, Demo (2010) traz uma reflexão a cerca do modelo universitário de países 

atrasados dizendo que este prioriza apenas o ensino e complementa dizendo que professores não produzem 

conhecimento e ensinam como não produzir conhecimento, isto resulta em práticas escolares fundadas em métodos de 

ensino reprodutores de conteúdos curriculares e atividades repetitivas.  
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A necessidade de superação dessa vertente instrucionista da escola, versa compreender a concepção do termo 

ensino e inserir no ensino de ciências reflexões acerca da proposição da pesquisa no contexto escolar, pois pesquisar 

implica ousar novas fronteiras, questionando as teorias atuais e revendo os conhecimentos pretensamente estabilizados, 

com vistas a discutir as teorias científicas clássicas e remetê-las a novas proposições. 

O objetivo do ensino de ciências na educação básica na perspectiva da educação científica pretende expandir-se 

para além da apreensão das teorias científicas e internalização dos conceitos clássicos, ampliando-se para a apropriação 

de novas pesquisas, considerando os conhecimentos prévios do estudante e de sua realidade, buscando sua formação 

crítica e cidadã. 

Encarar o estudante como sujeito do conhecimento e entedê-lo como ser sociohistórico, cultural e capaz de 

aprender, facilitará a implementação desse objetivo. Desvincular as ciências da realidade do estudante torna-se 

incoerente, se buscamos a aprendizagem, a escola precisa compreender o universo do aprendente, adequar a linguagem 

científica à linguagem utilizada pela sua comunidade, para aos poucos ir familiarizando-se com a primeira e articular 

os conteúdos curriculares à resolução de situações-problema reais. Não é fácil e Demo (2010) sugere para a eftivação 

dessa educação científica uma reformulação completa da formação docente e mudanças radicais na rotina escolar, 

direcionada ao ensino com pesquisa.  

Frente a necessidade dessas reestruturações, o ensino de ciências converge para a educação em ciências, 

primando saber pensar, argumentar com fundamento, ser crítico, prospectando um agir consciente, reconstruindo o 

conhecimento de acordo com a dinamicidade do mundo sócio-histórico e assumindo-o como transitório, discutível e 

mutável.  

Na busca da aproximação entre a educação em ciências e a pré escola, trataremos uma pequena contextualização 

do currículo da educação infantil no Brasil, evidenciando os passos históricos com pontos de destaque nas políticas 

públicas educacionais. 

 

 

III. CONTEXTUALIZANDO O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

No delinear histórico da educação infantil brasileira, percebemos a dualidade do ensino, assim como nos demais níveis 

educacionais. Cita-se no início da formação do país, instituições direcionadas para as crianças ricas e outras para 

pobres, negras e indígenas. Sendo a criança nobre educada de acordo com os preceitos europeus e a criança pobre 

como força de trabalho duro e sofredora de violência. Fato este descrito no parecer do Conselho Nacional de Educação 

referente ao parecer das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil: 

A construção da identidade das creches e pré-escolas a partir do século XIX em nosso país insere-se no contexto da 

história das políticas de atendimento à infância, marcado por diferenciações em relação à classe social das crianças. 

Enquanto para as mais pobres essa história foi caracterizada pela vinculação aos órgãos de assistência social, para 

as crianças das classes mais abastadas, outro modelo se desenvolveu no diálogo com práticas escolares. (BRASIL, 

2009, p. 1) 

De acordo com Oliveira (2005), na época do Brasil Colônia, percebeu-se diretamente o trabalho dos jesuítas com 

o ensino da leitura e do catecismo, ambos destinados às crianças indígenas, com a finalidade de civilizá-las e inseri-las 

na cultura portuguesa. 

No final do século XIX, a ação religiosa é substituída pela filantropia, prestando assistência de cunho social à 

criança, pois esta era entendida como o futuro do país e para isso, foram necessários melhorar os cuidados e controlar o 

desenvolvimento dessa infância.  

A preocupação do Estado Brasileiro com a criança data do início de 1900, com o atendimento assistencialista do 

menor como forma de prevenção de desenvolvimento de um futuro delinquente e à criança pobre no seio familiar 

restava os cuidados médicos e a educação baseava-se em evitar futuros problemas sociais. 

A discussão a respeito da qualidade na educação infantil surge, segundo Kramer (2003), entre a década de 70 e 

80, refletindo na ação assistencialista, compensatória ou educacional para a criança pequena. A Constituição Federal 
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(CF) de 1988 define a criança como sujeito de direitos, principalmente à educação pública e gratuita; o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA)  de 1990 evidencia o direito da criança à educação; a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) de 1996 destaca a garantia do ensino gratuito para crianças de 0 a 6 anos, já 

apresentando estreitamento em ações de educação e cuidado que foi proposto nos Referenciais Curriculares Nacionais 

para Educação Infantil (RCNEI) de 1998. Atualmente temos os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil (PNQEI), tratando da organização e funcionamento de creches e pré-escolas e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) oficializando o objetivo das ações pedagógicas para a criança pequena. 

Recentemente foi sancionada a lei n⁰ 12.796 de abril deste ano, alterando a LDBEN, tornando obrigatória a 

oferta gratuita da educação básica desde os 4 anos de idade e estabelecendo o cumprimento de uma carga horária anual 

mínima para a educação infantil, contemplando 800 horas em no mínimo 200 dias letivos. Isso foi um ganho para as 

crianças pequenas e uma reafirmação de seu direito à educação resguardado pela CF e pelo ECA.  

O educar foi inserido recentemente na educação infantil, pois anteriormente fora priorizado apenas o cuidar e 

bastava a pessoa gostar de crianças para trabalhar nas creches, não havia necessidade de formação. Esta realidade vem 

se transformando e a formação em ensino superior é exigida para o profissional desta área tendo em vista a efetivação 

da qualidade educativa. Os documentos oficiais evidenciam como objetivo principal da educação infantil o 

desenvolvimento global da criança, especificamente no parecer das DCNEIs, temos: 

Promover o desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos de idade garantindo a cada uma delas o 

acesso a processos de construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o 

direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com 

outras crianças (Brasil, 2009, p. 9). 

Este objetivo de desenvolvimento infantil está associado à triangulação educar-cuidar-brincar, tão logo têm-se 

enquanto instituição escolar pública, o dever de educar a criança pequena a partir das interações e brincadeiras, sem 

deixar de lado o cuidado. Destaca-se a importância dada ao educar e cuidar neste documento, pois além de priorizar o 

eixo de trabalho interações e brincadeiras, possibilita uma ampliação das experiências da criança pequena através de 

jogos e brincadeiras, assim como as interações com as pessoas, com o meio e com o conhecimento. Fato este, 

fortalecedor de uma educação pautada na aprendizagem significativa e centrada na criança.  

Não obstante, temos o cuidar como essencial na educação infantil, principalmente na creche onde o docente deve 

estar dotado de estratégias pedagógicas para tratar o choro, a higiene, a troca de fraldas, a alimentação. Esse cuidado 

deve ser uma extensão do cuidado na família e não o contrário, contudo na realidade da escola pública, muitas vezes o 

processo ocorre inversamente quando a escola exercendo sua função social passa a orientar as famílias a respeito 

desses cuidados. 

Em Manaus há possibilidades diversas de contribuir para o desenvolvimento infantil, evidenciando movimento e 

corporeidade frente a cultura amazonense, salientamos a realização de atividades com música e coreografia, cantigas de 

roda, imitação do movimento de animais, encenação de lendas amazônicas ou contos populares, pois todas denotam o 

desenvolvimento das habilidades psicomotoras essenciais para a criança pequena. 

As diversas linguagens também são desenvolvidas através da leitura de histórias pelo professor, proposição de 

compreensão textual através da oralidade e produção de desenhos, elaboração de texto coletivo, discussão de obras de 

arte (pintura ou escultura), leitura de placas informativas e cartazes, recorte e colagem com jornais/revistas/encartes de 

supermercados, elaboração de painéis coletivos e murais. É necessário intencionalidade em cada ação pedagógica, se a 

criança brinca livremente no pátio da escola, o docente tem função de observar sua relação na brincadeira, com os 

demais colegas e orientar quando necessário. É importante a realização de brincadeiras livres, mas é essencial priorizar 

uma intencionalidade frente às estratégias pedagógicas, pois seu principal foco precisa ser o educar e o cuidar. 

Ressaltamos a característica interdisciplinar do processo educativo, envolvendo os conhecimentos gerais de 

língua portuguesa, matemática, ciências naturais e sociais, fazendo uso principalmente do lúdico, música e movimento 

como estratégias pedagógicas diferenciadas e possibilitadoras de aprendizagem significativa. Elevando o cuidar e 

educar como indissociáveis, assim como as brincadeiras e as interações como fundamentais para o resgate da infância e 

do desenvolvimento global da criança. Nesta etapa da educação destacamos a intencionalidade em toda ação 
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pedagógica na escola a fim de estimular os processos cognitivos e seu desenvolvimento, incluindo a criança como 

protagonista do processo educativo. 

Oliveira (2005) considera importante compreender essa imbricação incorporando a concepção de criança como 

sujeitos únicos e históricos, membros de famílias que são igualmente singulares em uma sociedade concreta. Vendo as 

crianças como sociohistóricas, o sistema de ensino precisa:  

Entender que crianças, jovens e adultos são sujeitos da história e da cultura, além de serem por elas produzidos, e 

considerar as milhões de crianças brasileiras de 0 a 6 anos como criança, não só alunos, implica ver o pedagógico 

na sua dimensão cultural, como conhecimento, arte e vida, e não só como algo instrucional, que objetiva ensinar 

coisas. (Kramer, 2006, p. 810). 

O processo educativo como um todo, precisa respeitar as características históricas do estudante, assim como 

propõe a perspectiva Vygotskyana a cerca da dimensão social do desenvolvimento humano e para isso não há receita, 

há teorias de aprendizagem, desenvolvimento e didática que concebe o contexto histórico social e cultural da 

comunidade escolar como eixo contudo do trabalho educativo. Segundo Oliveira: 

Em vez de um método único de ensino, baseado em um processo cognitivo que se julga perfeito, homogêneo e 

irreversível, propomos o encorajamento da familiaridade das crianças com novas situações, a legitimação, para 

elas, de um espaço de participação amplo e diversificado nas atividades propostas. (2005, p. 171)  

Para isso, além de conhecer as teorias de desenvolvimento humano, a transição de um ensino transmissivo para 

uma educação desenvolvedora de potencialidades surge como uma urgência no sistema educacional e em tecitura 

crítica ao processo de ensino, Demo (2010) esclarece que uma coisa é absorver conteúdos, outra é reconstruí-los de 

forma original. 

A educação infantil vem evoluindo historicamente de meramente assistencialista para uma função realmente 

educativa e visa respeitar a infância e compreendê-la na complexidade de sua cultura como um todo. Este processo 

vem tentando desvencilhar-se de práticas escolares compensatórias e destinar-se totalmente à formação da criança de 0 

a 5 anos de idade. De modo que o educador: 

[...] deve conhecer não só as teorias sobre como a criança reage e modifica sua forma de sentir, pensar, falar e 

construir coisas, mas também o potencial de aprendizagem presente em cada atividade realizada na instituição de 

educação infantil. Deve também refletir sobre o valor dessa experiência enquanto recurso necessário para o 

domínio de competências consideradas básicas para todas as crianças terem sucesso em sua inserção em uma 

sociedade concreta. (Oliveira, 2005, p. 124) 

Retomando a discussão a respeito do desenvolvimento infantil, concebemos a criança como ser histórico, social 

e cidadã dotada de direitos, tão logo esses fatores devem ser considerados pela escola. A socialização desta criança 

pode ser desenvolvida através das brincadeiras e do faz-de-conta, pois acaba por reproduzir a realidade por ela vivida, 

fazendo-a refletir sobre sua vida e convivência a família, demais adultos, com outras crianças, com funcionários da 

escola, entre outros. O inatismo foi superado pela a concepção de criança aprendente e produtora de cultura, a 

instituição educativa considerando esse aspecto, pode acrescentar em sua prática pedagógica, elementos importantes 

para a ressignificação do currículo, consequentemente no processo educativo como um todo, desde o planejamento até 

a aprendizagem significativa.  

O currículo desta etapa da educação prioriza a ação mediadora da instituição de educação infantil, articulando 

conhecimento, saberes e experiências presentes em nossa sociedade, aperfeiçoando as práticas educativas e 

considerando o interesse das crianças. A todo o momento ressignificando-se e adequando-se à realidade e necessidades 

da comunidade educativa: 

O currículo estabelece pontos de chegada e caminhos a percorrer que precisam ser constantemente realimentados 

pela ação da equipe pedagógica, que não só dele retira subsídios, mas também traz a ele contribuições valiosas 

advindas tanto de uma análise crítica do trabalho cotidiano, quanto do próprio aprofundamento do estudo e da 

discussão conjunta (Kramer, 2003, p. 15).  

Não só o currículo traça diretrizes de trabalho pedagógico, como ele também possibilita uma articulação com a 

realidade e a constante revisitação da implementação dele no cotidiano, refletindo e discutindo a prática na própria 

prática e superando a concepção de um currículo estagnado e copista. Oliveira (2005) afirma que o currículo precisa ser 
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entendido como uma construção coletiva, uma obra aberta, criativa e apropriada para cada situação educativa. Isso 

implica ouvir os envolvidos no processo educativo, professores, crianças, comunidade, para haver harmonia e consenso 

nas metas e objetivos de maneira diversificada e rica em experiências de aprendizagem. 

Essas experiências de aprendizagens fazem parte de uma dinâmica cotidiana fundamentada em temas geradores, 

articulando o trabalho pedagógico, a realidade da criança, o desenvolvimento infantil, os interesses das crianças e os 

conhecimentos historicamente acumulados. Além disso, o tempo de aprendizagem segue uma rotina, iniciada com o 

momento do planejamento com as crianças, o desenvolvimento de atividades com diversas abordagens e materiais 

variados, o momento dos lanches, a ida ao banheiro e a avaliação do processo no final do dia.  

Sobre essa dinâmica educativa, Oliveira (2005) afirma que a criatividade deve permear o próprio processo e ao 

invés de um método único de ensino baseado em um processo cognitivo perfeito, homogêneo e irreversível, propõe-se 

o encorajamento da familiarização das crianças com novas situações, a legitimação de um espaço de participação da 

criança amplo e diversificado, fazendo aguçar a curiosidade pelo conhecimento, pela aprendizagem, pelo mundo por 

meio das atividades propostas. 

Esta etapa da educação básica apresenta uma estrutura curricular interdisciplinar e isso permite a incorporação 

dos conhecimentos das ciências de forma articulada às demais áreas, alguns compreendem como desnecessária a 

aproximação dos conhecimentos científicos com as crianças pequenas, entretanto, quando passamos a considerar essa 

criança como social e aprendente, não podemos esquecer de sua inserção no mundo natural, dinâmico e ao mesmo 

tempo tecnológico. Portanto, traremos a discussão dos objetivos educacionais desta etapa da educação básica e 

evidenciaremos sua relação com a educação em ciências. 

 

 

IV. REFLETINDO A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Tanto a educação em ciências quanto a educação infantil são historicamente novos, estão em fase de aprimoramento, 

constituição mais precisa de seus objetivos na instituição educativa e consistência de suas respectivas práticas 

pedagógicas. 

De acordo com o parecer das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (Brasil, 2009), o principal 

objetivo desta modalidade de ensino é garantir o desenvolvimento integral da criança através do cuidar e educar. Além 

disso, temos os Referênciais Curriculares da Educação Infantil (Brasil, 1998), garantindo o ensino de ciências por meio 

do eixo de trabalho natureza e sociedade com o objetivo de estabelecer relações com o meio ambiente por meio de 

curiosidade, questionamentos, formulação de hipóteses, imaginação, discussão de temas e compreensão de fenômenos. 

Observa-se nestes objetivos a intenção formativa de um futuro pesquisador, incentivando a curiosidade e os 

questionamentos na criança pequena por meio da interação com os conhecimentos das ciências na perspectiva da 

educação científica. 

A Proposta Curricular da Educação Infantil da Semed/Manaus (2010) traz os objetivos curriculares de ciências 

divididos em cinco blocos: organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar; os lugares e suas paisagens; 

objetos e processos de formação; os seres vivos; e fenômenos da natureza. Todos, abrindo possibilidades de 

desenvolvimento de trabalhos pedagógicos na perspectiva da educação em ciências, por meio de experimentações, 

observação, exploração, formulação de hipóteses, confronto de ideias e registro, sem abrir mão do brincar e ainda 

inserindo pesquisa na educação infantil. 

O ensino de ciências não precisa resumir o processo educativo em apenas conhecer todos os conteúdos escolares, 

mas amplia-se em desenvolver o educando capaz de produzir conhecimento, “o ensino de ciências passou de uma fase 

de apresentação da ciência como neutra para uma visão interdisciplinar, em que o contexto da pesquisa científica e suas 

consequências sociais, políticas e culturais são elementos marcantes” (Krasilchik & Marandino, 2007, p. 8), estudar 

ciências é mais que memorizar, é reconhecer sua função social e perceber suas potencialidades e limitações em nossa 

sociedade.  
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Identificamos a questão da pesquisa na Proposta Pedagógica da Semed e segundo Demo (2010), a pesquisa tem 

princípio científico e igualmente educativo, o incentivo de sua implementação deve iniciar desde a educação básica 

para tentar sanar os défcites educacionais apontados nas avaliações nacionais e internacionais onde o Brasil aparece 

nos últimos lugares do ranking. Temos a pesquisa educativa como uma oportunidade didática para mudar o destina da 

educação brasileira, problematizando temáticas pertinentes com os estudantes de qualquer fixa etária. 

A educação básica no Brasil compreende: a) educação infantil subdividida em creche e pré escola atendendo 

crianças de 0 a 5 anos de idade; b) ensino fundamental seriado do 1⁰ ao 9⁰ ano; e c) ensino médio dividido em 1⁰, 2⁰ e 

3⁰ ano. De acordo com a resolução n⁰ 07 de 2006 do Conselho Municipal de Educação de Manaus, é obrigatório o 

ensino de ciências nas turmas de ensino fundamental e no ensino médio as ciências estão presentes nas disciplinas de 

Biologia, Química, Física. Na educação infantil de Manaus, as ciências são tratadas em natureza e sociedade, 

articulando Ciências Naturais, História e Geografia. 

Importante identificar que a criança não compreende o processo educativo da forma fragmentada como estamos 

acostumados histórica e epistemologicamente. Tão logo, para ela, há uma relação íntima entre as artes, a expressão 

artística, a oralidade, a matemática, as ciências e os demais eixos de trabalho da educação infantil denominado 

conhecimento de mundo. Essa concepção de aprendizagem global entrelaça os saberes das diversas ciências em prol da 

criança, promovendo o desenvolvimento infantil em seus aspectos de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de 

relação interpessoal e inserção social, considerando as possibilidades de aprendizagem que apresentam nas diferentes 

faixas etárias. 

La Taille, Oliveira & Dantas (1992), apresentam que Vygotsky em seus estudos interacionistas, reconhece 

cientificamente a possibilidade de construção de conhecimento pelas crianças, evidenciando esse processo na sua 

relação com o novo, com o meio, com o outro. E discorrem que Piaget aponta para o raciocínio da criança de forma 

coerente, contanto que possa manipular os objetos ou imaginar-se nessa situação de manipulação. A partir daí, as 

instituições educativas não podem mais desconsiderar os esquemas de assimilação das crianças e sim, provocá-los a 

fim de promover a descoberta e a (re) construção do conhecimento, apoiando-se na educação em ciências para 

desenvolver novas possibilidades de conhecimentos. 

Do ponto de vista cognitivo, destacamos a necessidade de levar sempre em consideração o fato de que a criança 

conhece e constrói as noções e os conceitos à medida que age, observa, relaciona os objetos do mundo físico. É no 

decorrer das atividades que realizam que as crianças incorporam dados e relações, e é enfrentando desafios e 

trocando informações umas com as outras e com os adultos que elas desenvolvem seu pensamento. (Kramer, 2003, 

P. 21). 

Nesta fase a criança aprende com as ações observadas seja na família, na escola ou na rua, ela vai internalizando 

conceitos e desenvolvendo a função simbólica, sendo capaz de associar expressão e pensamento, significados e 

imagens mentais. Encarar a criança de 4 e 5 anos como aprendente, capaz de construir conhecimentos e expressar sua 

curiosidade é essencial na efetivação do educar e cuidar apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil (Brasil, 2010). A criança pode ser incentivada a gostar de aprender, isso se faz em todas as áreas de 

conhecimento, inclusive nas ciências, e não pode ser confundido com ensinar mecanicamente os conceitos. Incluir a 

criança no processo educativo das ciências, visa despertar seu interesse por ela, incentivá-la a problematizar e buscar 

respostas às suas indagações juntamente com o professor. 

Lembramos que esta possibilidade piagetiana de construção de conhecimentos relacionada ao ensino de ciências 

se estende à educação infantil, tendo em vista a característica curricular interdisciplinar de desenvolvimento de 

temáticas, despontando para a para a formação de educandos criativos, inventivos e descobridores: 

Assim é que da mesma forma que o mundo social atua sobre as crianças (e sobre todos nós) de maneira dinâmica, 

contraditória e ativa, também o organismo interno tem um dinamismo próprio que vai favorecendo sua interação 

ativa com o meio exterior. Isso quer dizer que as crianças participam da construção de seu conhecimento como 

sujeitos ativos, fazendo uso dos esquemas mentais próprios a cada etapa de seu desenvolvimento. (Kramer, 2003, 

p. 20). 
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Tal como o ensino de ciências precisa direcionar-se para encarar a ciência da vida para a vida, a perspectiva 

educativa na infância remete a aprendizagem na interação social, apoiando a imbricação entre ciência e infância, assim 

como a efetivação do ensinar ciências na educação infantil expressando-se por meio das diversas linguagens (oralidade, 

pintura, desenho, dramatização, dança, música, entre outras) priorizadas para esta etapa da educação. Essas vivências 

no ambiente educativo proporcionam a construção das linguagens, tendo-as como saberes de ação (simbólicos, 

expressivos, artísticos, científicos e tecnológicos), envolvendo pensamentos e experiências ao contrário de apenas 

transmitir definições e conceitos já elaborados. 

As práticas pedagógicas na educação infantil devem garantir experiências diversificadas, possibilitando o 

conhecimento de si e do mundo, das diversas linguagens, gêneros e formas de expressão, criar e recriar experiências de 

narrativas, de apreciação e interação com a linguagem, ampliando a confiança e participação, autonomia nas ações 

individuais ou coletivas, entre os pares e em culturas diversas, curiosidade e encantamento com o mundo natural, 

manifestações culturais brasileiras e uso de tecnologias de informação e comunicação. 

Delizoicov, Angotti & Pernambuco (2011, p. 272) buscam a concepção de temas geradores de Paulo Freire e 

afirmam que a abordagem temática no ensino de ciências, “representa também uma ruptura com a lógica segundo a 

qual os programas têm sido elaborados, a saber: e estruturação pela abordagem conceitual, que organiza os conteúdos 

escolares com base em um elenco de conceitos científicos”, remetendo a outra discussão: a reformulação curricular. 

Realizar a pesquisa a respeito do processo educativo das ciências com as crianças menores de 6 anos vêm da 

necessidade de, além de seguir efetivamente as orientações dos documentos oficiais e, parafraseando Oliveira (2005), 

também contribuir para o desenvolvimento de futuros pesquisadores, propondo o incentivo a pesquisa a partir do 

contato com os conhecimentos científicos desde a educação infantil. 

Sobre a função do ensino de ciências, Krasilchik & Marandino afirmam ser principalmente “a formação do 

cidadão cientificamente alfabetizado, capaz de não só identificar o vocabulário da ciência, mas também de 

compreender conceitos e utilizá-los para enfrentar desafios e refletir sobre seu cotidiano” (2007, p. 19). Essa função se 

torna efetivamente interessante na fase infantil, pois na idade pré escolar a criança está delineando seus traços de 

personalidade e inteligência, passando a conhecer os prós e contras de suas atitudes, e a alfabetização científica denota 

uma mudança de comportamento, pois apenas saber os conceitos científicos não é garantia de saber a hora de usá-lo ou 

mesmo de compreendê-lo em suas ações na vida em sociedade. 

Por outro lado, apresentamos um contraponto, percebemos uma resistência dos docentes de educação infantil em 

ensinar ciências para não ferir as etapas de desenvolvimento infantil, da mesma forma que pesquisadores de ciências 

destacam como impossível ensinar ciências para crianças pequenas afirmando estas como incapazes de construir 

conhecimentos. Não ensinar ciências pode vir a perpetuar a sociedade alienada e reprodutora do conhecimento de 

outros. Percebemos uma necessidade de ressignificação da concepção de ensino, além de pensar a respeito da 

transposição didática para construção de conhecimentos das ciências com as crianças de 0 a 5 anos. 

Sendo assim, propomos o aprofundamento deste estudo em nossa pesquisa de mestrado, a partir da investigação 

do processo educativo de ciências no currículo de uma instituição educativa, visando compreender a pré escola como 

um espaço para iniciação do desenvolvimento da aprendizagem dos conhecimentos científicos.  

 

 

IV. CONCLUSÕES 

 

Iniciamos a discussão contextualizando o processo educativo das ciências, apresentando a necessidade de uma ciência 

para todos, visando a aproximação entre o conhecimento científico, a produção contemporânea e as escolas básicas, 

evidenciando sua relação com as demais áreas do conhecimento e sua relevância social de comunicação da produção 

do conhecimento. Destacamos que o conhecimento científico precisa ser veiculado e discutido com a sociedade, com a 

comunidade educativa e com os estudantes, objetivando a formação de cidadão partindo de sua compreensão de 

mundo, das pesquisas científicas atuais e buscando a produção de novos conhecimentos através do ensino pela 

pesquisa. 
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Reinserir o ser humano na natureza é essencial nessa tomada de consciência cidadã, o ensino de ciências hoje 

desarticulado da vida e desinteressante para os estudantes, tenta reintegrar-se no contexto interdisciplinar e recolocar o 

homem como inserido na natureza, influenciado por ela e vivente nela. A educação em ciências amplia-se dos 

conteúdos escolares ao reestabelecimento da relação saudável entre ser humano e natureza, hoje tão enfraquecida pela 

busca de lucro desenfreada e estabelecida pelo modelo capitalista. 

Ao realizarmos uma relação entre os objetivos da educação infantil e estes objetivos da educação em ciências, 

percebemos como possível o ensinar ciências às crianças na faixa etária de 4 e 5 anos de idade, pois a criança está 

desenvolvendo sua função simbólica e desde o estímulo ao desenvolvimento cognitivo, tanto na motivação pela 

aprendizagem, estimulação da curiosidade e imaginação, até possibilidades de conhecimento de fatos da ciência podem 

ser articulados às linguagens priorizadas na educação infantil, assim como, podendo ser implementados com interações 

e brincadeiras dentro da rotina educativa. 

O currículo da educação infantil prioriza a ação mediadora, articulando conhecimento e experiências da 

sociedade e considerando o interesse das crianças, por meio de práticas educativas estimuladoras da expressão da 

criança pela fala, escrita, dança, música, desenhos, pintura, escultura, entre outros. Apresentamos o desenvolvimento 

infantil associado à triangulação educar-cuidar-brincar na instituição educativa, usando das interações e brincadeiras 

para proporcioná-lo, sem deixar de lado o cuidado e ampliando as experiências da criança com interações com as 

pessoas, com o meio e com o conhecimento.  

Temos este currículo como as ações existentes na instituição de educação infantil, desde o planejamento, 

reflexões e organização de conteúdos, até as manifestações das crianças, famílias e docentes, apresentando uma 

característica peculiar, de inclusão e participação das crianças, suas famílias e os profissionais de educação, estendendo 

a democracia ao ambiente institucional público educativo. 

Qualquer conhecimento de interesse da criança pode ser desenvolvido nesta etapa da educação, basta realiza-lo 

de forma interdisciplinar, planejada por meio de temas e utilizando de ações dinâmicas, evidenciando a 

intencionalidade em toda ação pedagógica na escola visando estimular os processos cognitivos e seu desenvolvimento, 

incluindo a criança como protagonista do processo educativo. 

Para tanto, elaboramos nosso projeto de pesquisa de mestrado, no qual a discussão será aprofundado e observado 

no âmbito da instituição de educação infantil, verificando se esta educação em ciências vem acontecendo e de que 

maneira está se realizando. 
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El Espacio Europeo de Educación Superior exige un cambio en el método docente. Toma 

una gran importancia el trabajo autónomo del alumno que debe ser dirigido generalmente a 

distancia. Se propone el uso de grupos en Facebook para favorecer la comunicación 

alumno/profesor. Se crearon grupos en Facebook en la titulación de Medicina (de primero 

a tercero y uno general de toda la Facultad para alumnos y profesores). Se promovió su uso 

mediante la realización de un curso de formación. Se evaluó la actividad en el grupo en 

Facebook de primer curso (análisis de la actividad contabilizando número de entradas, 

comentarios y “Me gusta”) y se realizaron encuestas de satisfacción a alumnos (anónimas 

mediante clickers) y profesores (anónimas on-line). Asimismo se evaluó la posible relación 

entre la consecución de competencias del grado y el uso del grupo. La participación y la 

satisfacción fueron elevadas entre alumnos (98 participantes) y profesores (24 

participantes). El alumnado realizó un total de 89 entradas en el grupo de septiembre a 

diciembre y un total de 349 respuestas o comentarios. El profesorado realizó un total de 57 

entradas y 81 comentarios/respuestas. Se analizó también el tipo de entradas: relacionadas 

con la docencia (61%), con contenidos complementarios o divulgación (14%) y de otro 

tipo (25%). La experiencia fue muy bien acogida tanto por alumnos como por profesores. 

Ambos mostraron gran satisfacción pero como herramienta complementaria de 

comunicación, prefiriendo el correo electrónico personal para las comunicaciones oficiales. 

 

 

The High Education European Space requires a change in pedagogical method. Now it is 

important student self-learning remotely directed by teachers. We suggest using groups in 

Facebook to engage student/teacher communication. We created three different groups in 

Facebook (from first to third year) in Medicine degree. By a startup course, we promote 

that students and teachers participate in the group. Activity in the group, number of 

comments and responses and “I like” were computed. A survey was also anonymously 

answered by students (using clickers) and the faculty (on-line) to evaluate satisfaction. We 

also evaluated the possible relation with grade competences and the use of the group. 

Participation and satisfaction were high for students (98 participants) and teachers (24 

participants). Students insert a total of 89 posts between September and December and 349 

answers or comments. The faculty inserts 57 posts and 81 comments. We also analyze 

posts related with teaching/learning (61%), complementary contents (14%) and others 

(25%). This experience was welcome by students and teachers. Both show a high level of 

satisfaction but only as a complementary tool, they prefer personal e-mail for official 

communications.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Facultad de Medicina de Albacete de la Universidad de Castilla –La Mancha inició su andadura en 1998. Desde 

entonces se ha desarrollado un método docente acorde con el EEES con la involucración de todo el profesorado. El 

aprendizaje se ha basado, desde entonces, en la integración de contenidos, horizontal y verticalmente, la resolución de 

problemas y el aprendizaje por objetivos centrado en el estudiante, concediendo gran relevancia a la práctica y al 

autoaprendizaje, y desarrollada en grupos de 20-25 estudiantes. 

Muchas asignaturas de primer y segundo curso se imparten por profesorado no solo de áreas diferentes sino 

también de departamentos diferentes. En algunos casos ésta recae en profesores básicos y clínicos. Las reuniones de 

coordinación son frecuentes y la comunicación fluida, no solo a nivel de asignatura sino también a nivel de curso. 

Los principales lugares de acceso por parte de los estudiantes en Internet son Google, el email y Facebook, 

siendo el correo electrónico el principal medio de comunicación. Pero este comportamiento está cambiando 

rápidamente con la aparición de la Web 2.0 y en particular de Facebook, lo que debería tenerse en cuenta a la hora de 

diseñar la docencia universitaria (Judd y Kennedy, 2010).  

Orientada desde sus orígenes por y para estudiantes universitarios, se continúa evaluando el posible efecto sobre 

el proceso enseñanza-aprendizaje de Facebook. A menudo, los estudiantes acceden al ámbito universitario dominando 

las últimas tecnologías disponibles, pero que deben dejar en casa puesto que el profesorado no las utiliza en su 

docencia y, en muchos casos, las tratan con recelo e incluso rechazo (Kleiner et al., 2007). En la actualidad, la mayor 

parte de la comunicación electrónica entre alumnos y profesores se produce mediante el correo electrónico y parece 

sensato pensar que el profesorado estará dispuesto a adoptar una nueva tecnología si percibe que ésta mejorará la 

comunicación. Y esto es lo que ocurre con Facebook si entendemos el proceso enseñanza-aprendizaje como el 

establecimiento de una relación cercana y de confianza entre ambos y es aquí donde esta red social ofrece una manera 

de conseguirlo de forma eficiente (Roblyer et al., 2010). 

El uso de redes sociales y en particular el uso de grupos cerrados de docencia, puede establecer un nuevo lugar 

de intercambio de información menos formal que el puramente académico y en el que el alumnado encuentra un sitio 

en el que expresarse con más libertad y sentirse valorado y escuchado (Reid, 2011).  

El objetivo principal de este proyecto es ofrecer un nuevo ambiente informal de comunicación flexible y ágil a 

alumnos y profesores y evaluar su uso y satisfacción. Una herramienta adicional que no pretende sustituir las vías de 

comunicación formales como Moodle y el correo electrónico, sino agilizar el proceso de comunicación 

alumnos/profesores ofreciendo nuevas posibilidades.  

 

 

II. MÉTODO (MATERIALES, PARTICIPANTES, DISEÑO, PROCEDIMIENTO) 

 

En septiembre de 2011, al inicio del curso, se puso en marcha el primer grupo cerrado de docencia en Facebook. 

Actualmente cuenta con 128 miembros, de los cuales 9 son profesores y 1 es Personal de Administración y Servicios 

(PAS) de la Biblioteca de la Facultad. 

A finales del primer semestre, se realizó una encuesta por correo electrónico a 45 profesores de primero de 

Medicina con la que se evaluó su predisposición al uso de Facebook en docencia.  

La primera actividad fue la realización de un curso práctico dirigido a profesores en el que enseñarles las 

principales características del uso de Facebook, puesto que la mayoría de los profesores participantes acababan de crear 

su cuenta en la red social. A raíz de este primer curso, el profesorado animó a los alumnos y ambos, pronto, 

comenzaron a publicar diferentes contenidos. 

El siguiente paso consistió en la evaluación de la satisfacción y participación del alumnado y el profesorado en el 

grupo de docencia mediante dos análisis: una encuesta anónima de satisfacción y valoración de los grupos (realizada en 

clase mediante dispositivos de respuesta remota, clickers) y una descripción del número de entradas, comentarios y 

“Me gusta” del grupo de Facebook. 
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III. RESULTADOS 

 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO 

 

La actividad del grupo de primero de Medicina se ha caracterizado contando el número de entradas en el muro del 

grupo, el número de comentarios y el número de “Me gusta”, así como el número de veces que cada entrada ha sido 

vista. 

Además se han clasificado atendiendo a si se trataba de una publicación relativa a la docencia, a divulgación y 

por último sobre otros temas, así como quién realizaba la actividad: alumnos o profesores. 

En la Figura 1 se muestra el número de entradas realizadas por alumnos o profesores (izquierda) y en la Figura 2 los 

comentarios. 

 

  

FIGURA 1. Número de entradas en el grupo. El azul más oscuro corresponde a los 

profesores y el más claro a los alumnos. 

 

 

  

FIGURA 2. Número de comentarios registrados en el grupo. El azul más oscuro 

corresponde a los profesores y el más claro a los alumnos. 

 

 

El 61% de las entradas realizadas tenían que ver con aspectos de la docencia (coordinación, contenidos, trabajos, 

etc.), el 14% con información complementaria o de divulgación y el 25% con otros aspectos.  
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En cuanto al número de “Me gusta” registrados un 39% valoraban los contenidos de divulgación frente a un 33% 

y un 28% relacionados con la docencia y otras publicaciones respectivamente. A continuación, en la Figura 3, se 

muestra el número de “Me gusta” a las diferentes entradas y comentarios: 

 

 

 
 

FIGURA 3. Número de “Me gusta” a las diferentes entradas y comentarios del grupo. El azul más 

oscuro corresponde a los profesores y el más claro a los alumnos. 

 

 

En las Figuras 4 y 5, respectivamente, se muestran el porcentaje de publicaciones según tipo (docencia, 

divulgación, otros), así como el de comentarios: 

  

 
 

FIGURA 4. Porcentaje de publicaciones del grupo según tipo (docencia, divulgación, otros). 
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FIGURA 5. Porcentaje de comentarios del grupo según tipo (docencia, divulgación, otros). 

 

 

En la Figura 6 se recoge el porcentaje de “Me gusta” según tipo de publicación: 

 

  

 
FIGURA 6. Porcentaje de “Me gusta” del grupo según tipo (docencia, divulgación, otros). 

 

 

Se han realizado un total de 89 entradas relacionadas con la docencia, 20 sobre divulgación y 37 de otros temas. 

En cuanto a los comentarios realizados se han contabilizado un total de 239 en entradas de docencia, 45 sobre 

divulgación y 106 en otros asuntos. Toda esta actividad ha generado un total de 102 “Me gusta”, lo que sumado todo 

hacen un total de 638 acciones/actividades/intervenciones en el grupo. 

 

 

B. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 

 

Mediante el uso de dispositivos de respuesta remota (clickers), se realizó una encuesta anónima a un total de 109 

alumnos. La encuesta constó de un total de 19 preguntas de respuesta de opción múltiple. Algunas de las preguntas 

podían ser respondidas marcando más de una opción. 

Noventa y cuatro alumnos disponían de cuenta en Facebook de los que 76 conocían y usaban Facebook con 

anterioridad, valorando entre regular (35), buena (37) o muy buena (12) su satisfacción con esta red social. Esto queda 

reflejado en las Figuras 7 y 8. 
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FIGURA 7. Diferentes redes sociales usadas por los alumnos del grupo. 

 

 

 
FIGURA 8. Uso de la red social Facebook por parte de los alumnos del grupo. 

 

 

Un total de 70 accedían al grupo de docencia con regularidad entre varias veces por semana (21), casi todos los días 

(29) y varias veces al día (19). Esta frecuencia tan alta de acceso aparece en la Figura 9. 

 

 

FIGURA 9. Frecuencia de acceso de los alumnos al grupo de Facebook de docencia. 
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En la Figura 10 vemos que de los 64 alumnos de los que accedían con mayor frecuencia valoraron como buena (31), 

muy buena (26) o completamente (7) la utilidad del grupo docente. 

 

 

FIGURA 10. Grado de utilidad que los alumnos conceden al grupo de Facebook de 

docencia (Ninguna, Muy poca, Poca, Bastante, Mucha y Completamente). 

No obstante de estos estudiantes, 45 indicaron que preferían el correo electrónico personal como vía de comunicación 

con el profesorado. 

 

C. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

 

Un total de 25 profesores de un total de 31 participantes contestaron a una encuesta on-line que contó con 5 preguntas. 

22 de ellos tenía cuenta en Facebook y 17 accedían al grupo con una frecuencia igual o superior a una vez a la semana. 

De ellos 14 valoran su satisfacción con el grupo como buena o muy buena. En las Figuras 11 y 12 quedan recogidas 

sus frecuencias de acceso y sus valoraciones sobre la utilidad del grupo de Facebook. 

 

 

FIGURA 11. Frecuencia de acceso de los profesores al grupo de Facebook de docencia. 
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FIGURA 12. Grado de utilidad que los profesores conceden al grupo de Facebook de 

docencia (Ninguna, Muy poca, Poca, Bastante, Mucha y Completamente). 

 

 

Se pidió a todos los participantes que indicaran si consideraban útil el uso de grupos docentes en Facebook. Tan solo 

dos de ellos consideraban que no es útil, frente al resto que generalmente lo consideran una vía de comunicación 

flexible, de fácil acceso y rápida. 

También se solicitó a los profesores que aportaran cualquier comentario. Hemos seleccionado los siguientes: 

1. Creo que Facebook es una herramienta rápida y de mejor acceso para anuncios inmediatos al alumnado, más 

aún cuando una de nuestras herramientas campus virtual falla en la comunicación vía mensajes. Facebook 

también es útil porque el profesor sabe cuántas personas han visto el anuncio, en campus virtual no sabes si 

han accedido ni cuántas personas lo han visto. 

2. Agradezco esta iniciativa y el esfuerzo para potenciar estas nuevas vías de comunicación con el alumnado. 

3. Creo que la conexión con los alumnos a través de los grupos de docencia es de gran utilidad. 

4. Una de las razones por la que no he utilizado tanto el Facebook como vía de comunicación con los alumnos 

es porque casi siempre lo que encontraba eran conversaciones que yo calificaría de privadas entre alumnos 

(ejemplo: si se iban o no de viaje a la nieve, si tenían las preguntas de no sé qué asignatura), o comentarios 

sobre dónde se va a realizar un examen (que a mi parecer para eso está Moodle).  

5. Creo que sería más útil emplear el Facebook como una herramienta de intercambio de cultura científica 

paralela a lo que se enseña en clase. En ocasiones los profesores han colgado recortes científicos o políticos 

que han fomentado los intereses de algunos alumnos, y prueba de ello es que los alumnos han colgado en 

Facebook cosas del estilo buscadas por ellos o han comentado con los profesores los recortes colgados. A mi 

parecer esta forma de emplear Facebook sería una manera de que los alumnos y profesores compartan 

inquietudes al tiempo que entre todos aprendemos cosas nuevas de los demás compañeros además de mostrar 

a los alumnos una visión desde un punto diferente de lo que es la Ciencia y la Medicina. 

6. Creo que Facebook es probablemente más útil para actividades de ocio que para actividades profesionales o 

académicas. Personalmente para estas últimas prefiero el correo electrónico. 

7. No debe sustituir los canales oficiales para asuntos relevantes. 

8. Se deberían establecer bien claros a los alumnos los lineamientos y la utilidad / utilización que se le deben dar 

a los grupos de docencia, para evitar el mal uso, uso indiscriminado o para situaciones personales. Por lo 

demás ha sido una experiencia bastante positiva. 

9. Es útil para una comunicación rápida con los alumnos, ellos lo consultan con más frecuencia que el tablón, y 

puedes tener intercambios de información que con otros métodos son menos ágiles. 

10. Puedes comunicarte en todo momento con profesores y alumnos, no solo en aspectos docentes sino también 

en otros aspectos. 
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IV. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

 

No sabemos si Facebook será una moda pasajera o no, pero está claro que en estos momentos la influencia y la 

importancia en nuestra sociedad que tiene esta red, y otras como Twitter, hace casi imprescindible que los 

profesionales se familiaricen con estos medios y conozcan sus riesgos y posibles aplicaciones y ventajas durante su 

formación, pero también con la vista puesta en su futuro profesional (Ben-Yakov y Snider, 2011; Dubise, 2011; 

Giordano y Giordano, 2011; Piskorski, 2011).  

Lo que podemos concluir es que el grado de satisfacción y la utilidad percibida tanto por alumnos como por 

profesores son altos. Parece claro que cuantos más profesores usen la herramienta, la percepción de su utilidad por 

parte del alumnado será mayor. Aunque prefieren el correo electrónico a otras vías de comunicación, la mayoría de los 

alumnos consideran Facebook una herramienta complementaria muy útil y rápida.  

La privacidad es un tema que no parece preocupar demasiado a alumnos y profesores quienes más o menos 

conocen las opciones de privacidad aunque mayoritariamente no las aplican o configuran.  

La negativa a usar la red social parece ir acompañada de un escaso uso y probablemente de su desconocimiento. 

En este sentido, la realización de un seminario en el que mostrar aspectos básicos a alumnos y profesores puede ayudar 

al éxito de su aplicación y máximo aprovechamiento en docencia. 

El alumnado encuentra más interesantes los contenidos relacionados con la docencia, pero también los relativos 

a divulgación científica, por lo que esta plataforma puede ayudar a acercar la ciencia a nuestros alumnos 

incrementando su interés por aspectos aplicados de las disciplinas que estudian. 

Además supone un lugar de encuentro rápido y más o menos informal de la comunidad universitaria de la 

Facultad de Medicina. 

Cabe destacar que un gran número de alumnos ven en el uso de los grupos de Facebook una forma de adquirir o 

potenciar algunas de las competencias del Grado en Medicina. 

 

 

V. MATERIALES GENERADOS A LO LARGO DEL PROYECTO 

 

El proyecto ha contado con una página web con la información básica y donde se pretenden publicar los principales 

resultados del proyecto de innovación en:  

http://blog.uclm.es/albertonajera/proyecto-de-innovacion-docente-grupos-de-facebook-como-herramienta-de-apoyo-a-

la-docencia-en-la-facultad-de-medicina-de-albacete/ 

Se ha generado una guía “de inicio rápido” a Facebook y Twitter, que está disponible a través de la Web del 

proyecto y que se distribuye bajo licencia Creative Commons: 

 http://blog.uclm.es/albertonajera/files/2012/11/Guia_rapida_Facebook_y_Twitter_20121.pdf.  
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This study aimed to investigate how the Basic Knowledge Teachers deal with the 
“Death” theme in the classroom environment, especially those involved in science 
teaching. The methodology anchors on the qualitative approach, having 
bibliographic and field research as support and bringing the teacher´s speech to 
analysis. The results, verified at 100% of the interviewed teachers, show the 
existence of a Death Taboo and the wrong cultural vision that life and death are 
antagonic, as if they were not part of the same vital cycle. 

 
Este estudo objetivou investigar como os professores do Ensino Fundamental da 
rede pu blica e privada lidam com a tema tica morte no contexto da sala de aula, mas 
especificamente no Ensino de Cie ncias. O percurso metodolo gico se ancorou na 
abordagem qualitativa, tendo como suporte a pesquisa bibliogra fica e de campo, 
trazendo para ana lise as falas dos entrevistados. Os resultados sinalizam para a 
constataça o do tabu da morte, presente em 100% dos participantes da pesquisa e 
da visa o equivocada e cultural de que vida e morte sa o antago nicas, como se na o 
fizessem parte do ciclo vital.  

 

 
I. INTRODUÇÃO 

 

Em 2009 tivemos a grata oportunidade de ler "A menina que roubava livros", um romance do até então 

desconhecido autor australiano Markus Zusak, que logo entrou para a lista das obras de ficção mais vendidas do 

Brasil. A narradora é a morte e para os amantes da literatura isso não impediu a leitura, muito pelo contrário, 

sabemos que a obra, lançada pela Editora Intrínseca, já vendeu cerca de 400 mil exemplares e já vai para a 12ª. 

tiragem. Por que a morte na literatura é bem aceita e no Ensino de Ciências ela, muitas vezes, se configura ainda 

como tabu? Partindo dessa problemática, fomos a campo para investigar como o estudo do ciclo vital: nascimento, 

crescimento, reprodução e morte (PCN – Ciências Naturais, Volume 04) era apresentado pelos professores? E que 

tipos de abordagens eram feitas sobre a temática morte? 

Partindo de tais questionamentos, discutimos a ideia de pesquisar o assunto e iniciamos a elaboração de um 

projeto de pesquisa, sustentado teoricamente por autores que discutem a questão, tais como: Kubler-Ross (1998); 

Murphet (1998); Torres (1999); Cassola at al. (1991); Jaffé, Frey-Rohn e Franz (1995), dentre outros que atendiam 

mailto:soubez@yahoo.com.br
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os objetivos da pesquisa. Delineamos o desenho metodológico e iniciamos a coleta de dados. Consideramos este 

estudo deveras relevante, pois tal temática tem sido bastante estudada por médicos, psicólogos, assistentes sociais, 

religiosos, sendo escassa na produção docente. Saber como os professores lidam com a questão nos pareceu 

producente, para num futuro próximo iniciarmos uma discussão nas escolas com vistas à melhoria não só dos 

Projetos Políticos Pedagógicos, mas também do desempenho docente em sala de aula e revitalização dos núcleos de 

atendimento psicopedagógicos das escolas. 

 

 

II. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O estudo foi ancorado em abordagem qualitativa interpretativa, mas especificamente na entrevista em profundidade 

que é adequada para estudos do tipo exploratório, que tratam do levantamento de crenças, percepções ou visões 

para ampliar conceitos sobre a situação analisada. Os sujeitos da pesquisa foram 12 professores do Ensino 

Fundamental, sendo seis da escola pública e seis da particular. A escolha deste público se deu devido ao 

atendimento de um dos objetivos específicos do projeto que consistia em verificar se havia percepções 

diferenciadas da temática morte em instituições distintas, no tocante a organicidade.  

Para a coleta de dados utilizamos a entrevista por considerá-la uma possibilidade em esclarecer o que as 

pessoas pensam sobre o objeto de estudo, revelando os fatores inconscientes que se manifestam através do 

comportamento humano. A entrevista se apresentou como “uma técnica eficiente para obtenção de dados em 

profundidade acerca dos mais diversos aspectos da vida social” (Gil, 2009, p. 63).  

Para que pudéssemos alcançar os objetivos propostos, as entrevistas foram realizadas individualmente e em 

hora pré-agendada. Os professores aceitaram participar do estudo e foram informados que o nome da escola e os 

seus seriam omitidos ou substituídos por nomes fantasias para a garantia da privacidade. O período de coleta de 

dados levou três semanas, pois tivemos que compatibilizar nossos horários de pesquisadores com as 

disponibilidades dos sujeitos da pesquisa.  

Após a coleta, iniciamos o trabalho de sistematização das falas e posterior análise, que sintetizamos para 

efeito de adequação às normas de publicação e que trazem o registro das falas dos professores sobre a temática. 

 

 

A. OS PROFESSORES E O MEDO DA MORTE  

 

Nas entrevistas em profundidade realizadas com os sujeitos da pesquisa o medo da morte foi uma categoria 

presente em todas as falas de modo aparente ou subjacente. O medo é visível em suas fisionomias e alguns 

chegaram a “bater na madeira” em sinal de proteção e distanciamento do tema. 

Esta atitude diante da morte nos faz pensar que o homem tem plena consciência de sua existência e que 

compreende este processo como inseparável da sua condição de ser vivo. No entanto, a morte, ainda se apresenta 

como um processo no qual a sua aceitação não é tão fácil de ser assimilada e aceita pelo homem. Howard Murphet 

(1998, p. 30) relata em suas pesquisas que: 

Algumas tribos, se as pessoas queriam mencionar o nome de um morto, faziam-no aos sussurros, na esperança 

de que o espírito não as ouvisse [...]. O medo primitivo dos mortos torna-se evidente não apenas nestes tabus, 

como também no costume de retirar periodicamente os espíritos terrestres da região, através de rituais variados. 

No contexto das escolas selecionadas, questionamos aos professores como era abordada a temática nas aulas 

de Ciências Naturais. As respostas foram diversificadas em sua forma e estilo de linguagem, mas quando 

procedemos à análise observamos que um fio condutor proporcionava unidade na diversidade: o medo da morte 

estava em todas as falas. A morte, portanto, “constitui ainda um acontecimento medonho, pavoroso, um medo 

universal, mesmo sabendo que podemos dominá-lo em vários níveis”. (Kubler-Ross, 1998, p. 9). As falas docentes 

foram significativas: 

A professora Eliana (Ensino Fundamental, Manaus, Amazonas, Brasil) foi bem enfática: “eu sou pela vida, 

gosto de estudar o que tem vida, não falo aquela palavra”. 
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Observamos pelo discurso da professora que ela comunga da ideia, generalizada na nossa sociedade, de que 

a vida e a morte são antagônicas, o que não se sustenta teoricamente, pois só existe a morte porque existiu a vida. 

Alves e Alves (2003, p. 67) vêm embasar tal premissa quando preceituam que: “não é possível falar de uma sem o 

referencial da outra, uma vez que o binômio vida e morte faz parte da natureza e sua presença é notada em todos os 

reinos”. 

Procuramos saber da professora Eliana se o livro didático adotado por ela aprofundava a questão da morte, a 

fim de dar conta de nosso segundo objetivo específico. Ela não titubeou: “Penso que o autor também não gosta de 

falar naquela palavra, pois ela aparece raramente no texto. Ele é bem didático. Afinal vida é vida”. Esse é um tabu 

que advém de tempos remotos e Kubler-Ross (1998, p.06) esclarece tal questão:  

O homem sempre abominou a morte e, provavelmente, sempre a repelirá. Do ponto de vista psiquiátrico isto é 

bastante compreensível e talvez se explique melhor pela noção básica de que, em nosso inconsciente, a morte 

nunca é possível quando se trata de nós mesmos. É inconcebível para o inconsciente imaginar um fim real para 

a nossa vida na terra, e se a vida tiver um fim, este será sempre atribuído a uma intervenção maligna fora de 

nosso alcance. Explicando melhor: em nosso inconsciente só podemos ser mortos; é inconcebível morrer de 

causa natural ou idade avançada. Portanto, a morte em si está ligada a uma ação má, a um acontecimento 

medonho, a algo que em si clama por recompensa ou castigo. 

Eliana é jovem, tem 28 anos de idade e leciona desde os 23. Ficou claro que ela alimenta uma crença muito 

difundida na sociedade: o pavor da morte. Tanto que se recusa até a pronunciar e substitui a palavra morte no 

discurso por “aquela palavra”, ou “naquela palavra”. Mais uma vez ela deixa transparecer o antagonismo vida & 

morte e sua recusa em aceitar a finitude do ciclo vital. Se não aceita e não a compreende bem, não tem como 

explicar ou abordar o tema com seus alunos. 

Entendemos ser da competência do professor explorar os conteúdos elencados no livro didático, pois ele por 

si só não é suficiente para assegurar um bom curso. Outros recursos devem ser utilizados como apoio, por exemplo: 

filmes, revistas, jornais, internet, dentre outros. Quando se trata de vida & morte as possibilidades pedagógicas se 

ampliam, pois nosso cotidiano é um laboratório rico que pode ser explorado. Muitas vezes, a criança não sabe lidar 

com o sentimento de perda oriundo da morte de um ente querido. A compreensão do ciclo vital completo poderia 

abrir outras possibilidades de reflexão por parte de quem sofreu a perda e o luto seria menos traumático.  

Estudos realizados por Bowlby (1985) sinalizam para a experiência social da criança após a perda de entes 

queridos. As crianças que após a perda de um dos pais apresentam mais tarde distúrbios psiquiátricos são as que em 

geral não receberam a atenção necessária materna ou paterna suficiente para superar a falta daquele que morreu. 

Tais estudos revelam que aquelas crianças que receberam atenção constante do viúvo ou viúva desenvolveram-se 

normalmente após ter perdido um dos pais. Isso evidencia o quanto a criança precisa compreender a questão da 

morte, mas trata-se de uma compreensão assistida, ao nível de seu desenvolvimento cognitivo. 

Torres (1999, p. 127) preceitua que: 

Embora a morte seja a maior ameaça ao nosso narcisismo, e a morte do outro deixe sempre profundas 

cicatrizes, o processo progressivo do luto permitirá uma adequada elaboração da perda. Assim sendo, a criança, 

mais do que ninguém, no decorrer desta dolorosa travessia necessitará do adulto para ser informada, 

compreendida e assistida. 

Sabemos que o (a) professor (a) é referência para a criança, podendo ajudar nessas ocasiões. Não se trata de 

transformar a sala de aula num consultório psicológico ou psicanalítico, mas de ter sensibilidade e maturidade para 

ouvir e falar com a criança. 

Professor José também é avesso ao assunto. Ele nos fala seriamente: 

Explico qualquer coisa aos meus alunos, menos a morte. Não sei lidar com ela, tenho pavor de morrer e evito 

falar no assunto, não vou a velório, a enterro e nem a missa de defunto, falo de nascimento, de crescimento, de 

reprodução numa boa, mas quando chega a última parte do ciclo, eu só menciono a palavra morte e dou por 

encerrado o assunto, não entro em detalhes. 

José, tal qual a professora Eliana, é professor do Ensino Fundamental (1º. e 2º. Ciclos, respectivamente) e 

leciona numa escola pública municipal, situada na Zona Leste da cidade de Manaus, tem 45 anos e diz amar a 

profissão, estando na carreira docente há 20 anos. Ele nos relata que quando ocorre uma perda em que todo mundo 
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comenta, como no caso do cantor Michel Jackson, ele evita o assunto. No caso do referido cantor ele falou para os 

seus alunos que o cantor “foi para o céu e agora estava cantando para o Menino Jesus”. 

Torres (1999, p. 164) recomenda, num discurso prescritivo, evitar eufemismos que camuflam a realidade e 

trazem mais dificuldade para a criança, tais como: “está dormindo”, “descansou”, “parou de sofrer”, dentre outros. 

O “foi para o céu” é um desses eufemismos que descaracteriza a morte e enobrece o processo, atrelando a ele uma 

missão digna do morto: “está cantado agora para o Menino Jesus”. 

Ouvimos mais dois professores (Flávia e Germana) do Ensino Fundamental, do 3º. e 4º. Ciclos, e suas 

opiniões reforçaram o tabu da morte. Flávia diz que:  

Considero isso muito forte para falar aos meus alunos. Sou Bióloga de formação, mas nunca, na 

universidade, ouvi um professor falar sobre a morte, penso que ninguém gosta do assunto, tenho 

certeza que não sou a única. Falo só por alto, não defendo nenhuma tese, pois quando se morre é o 

fim para aquele que morreu. 

Flavia se expressa com segurança, passa a ideia de quem sabe o que quer. Mas quando diz que o tema “é 

forte para ela abordar com os alunos” fica evidente o mecanismo de defesa. Ela projeta nos alunos a sua própria 

fragilidade em explanar o assunto, taxando-o de “forte para eles”, com isso ela tenta camuflar a fuga da 

abordagem e ressaltar sua atitude altruísta, ou seja: poupar os alunos desse assunto constrangedor. Além disso, 

Flávia se reporta ao passado e justifica sua decisão na reprodução do que lhe foi ensinado, isto é, se meus 

professores não falaram nesse assunto, porque eu deveria falar. Falar como? Não aprendi tal conteúdo na 

universidade.  

Germana, 33 anos de idade e 08 de magistério, foi bem objetiva:  

Não falo, não curto e não gosto. Não saberia abordar tal assunto, perdi minha mãe há 02 anos, ela 

foi morrendo aos poucos, o coração não funcionava direito, depois o rim, depois o pulmão, aí ela 

parou de respirar e se foi, ela está descansando junto a Deus, mas até hoje não me conformo. 

Escreve aí que eu me recuso a falar em assunto triste, que me remexe por dentro. A vida já é tão 

pesada, falar de morte para quê? 

Germana é química e ministra aula de Ciências Naturais, tal como Flávia, numa escola particular da Zona 

Sul de Manaus. A morte para ela é um tabu, ainda está de luto pela morte da mãe, um luto que ela carrega há 02 

anos e que pode ser ampliado por muito tempo. O peso da sua própria existência parece contribuir para esse 

posicionamento. Algo muito forte não a libera desse luto e funciona como reforço para consolidar o tabu. Fala que 

“a mãe está descansando junto a Deus” e, mesmo assim, não se conforma. Uma contradição, pois se ela 

acreditasse no que diz estaria conformada pela nova situação da mãe no mundo espiritual. Uma armadilha 

emocional que ela arma para si própria. A verdadeira fé liberta do luto patológico. 

Passamos então a ouvir outros professores: Pedro e Marcelo, biólogos, Pedro pertencente aos quadros de 

uma escola pública estadual, 46 anos e Marcelo, 32, dos quadros de uma escola particular, ambas situadas no 

Centro de Manaus. Pedro disse que fala sobre a temática morte, mas observa que os alunos não gostam muito. 

Segundo ele: “não me demoro no tema, sou breve, pois o assunto não é agradável, é difícil de digerir”.  

Marcelo diz: “abordo brevemente, sou espírita, mas não posso misturar espiritualidade com Ciência. Há 

muitos alunos de outras religiões na sala e falar que a morte é só uma passagem, não seria muito ético”. 

Entrevistamos também a professora Luana, bióloga, 32 anos, que não gosta da temática e confessa: “Minha 

abordagem é superficial, tenho certeza que deixo a desejar. Mas os alunos nunca reclamaram”. 

Breno, 37 anos, Mestre em Ensino de Ciências, nos conta que abordar a morte é sempre um problema: “não 

me sinto a vontade, é um conteúdo que não flui, falo, mas muitas vezes eu passo uma pesquisa bibliográfica, assim 

evito ficar falando sobre o assunto”. E acrescenta: “os alunos são jovens demais, tem outros interesses, para eles 

morte está ligado à velhice, eles não se interessam. Às vezes, eu me limito a dizer que tudo que é vivo um dia 

morre”. Breno parece não perceber, defendendo os argumentos dos alunos, que a morte faz parte da vida e que se 

morre a qualquer hora e em qualquer idade: bebê, menino, adolescente, adulto e idoso.  
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III. CONCLUSÕES  

 

O medo da morte está contido em todas as falas dos sujeitos da pesquisa. Dito assim parece que pesquisamos o 

óbvio, pois se trata de um medo arraigado em nossa cultura, mas nossos sujeitos não foram escolhidos 

aleatoriamente. A escolha foi intencional, pois se trata de professores que trabalham com o Ensino de Ciências e 

acreditávamos, a priori, que muitos poderiam não visualizar a morte como um tabu. 

O medo da morte, demonstrado no discurso e na leitura das expressões e gestos, em todos os docentes, 

evidencia o desamparo e a despersonalização crescente do indivíduo numa sociedade líquida (Bauman, 2001), onde 

tudo é extremamente passageiro, fugaz, efêmero. Diante dessa velocidade do surgimento e do desaparecimento das 

coisas da vida, não é de surpreender que o inconsciente exerça pressão, procurando de uma forma ou de outra 

elevar os valores espirituais represados. Daí as projeções sinalizadas nas falas dos professores, procurando, através 

de eufemismos, transcenderem as fronteiras da vida. 

O mais intrigante é que eles não parecem ter um conceito cientifico da morte, embora tal conceito não seja 

único e nem hegemônico, muito pelo contrário, requer uma visão tridimensional, envolvendo irreversibilidade, ou 

seja, o corpo físico morto não retorna ao seu estado anterior, não volta a viver; a não-funcionalidade, ou 

disfuncionalidade, alusiva ao entendimento de que todas as funções vitais paralisam com a morte e a 

universalidade, a concepção, defendida por muitos autores, que tudo tem início, meio e fim .(Torres,1999). 

As falas, embora coloquiais e atreladas às crenças, ao senso comum, sinalizam para essas 

tridimensionalidades. Quando o professor Breno diz: “tudo o que é vivo um dia morre” ele está inserido em uma 

ideia de universalidade. Quando a professora Flávia diz com firmeza: “Olhe, sou materialista, considero que 

aquele que morreu, simplesmente acabou, virou pó, cinzas, não existe mais”, seu discurso está ancorado na via 

conceitual da irreversibilidade e Germana se apoia, mesmo sem saber, no conceito de disfuncionalidade, pois ao 

descrever a morte de sua mãe diz: “ela foi morrendo aos poucos, o coração não funcionava direito, depois o rim, 

depois o pulmão, aí ela parou de respirar e se foi”. 

O processo de negação frente à discussão do tema Morte foi manifestado por quatro professores que 

aceitaram, inicialmente, fazer parte da pesquisa, mas se negaram a responder as questões: tudo indica que o simples 

fato de pensar sobre tal tema já cria bloqueios cognitivos que impedem o indivíduo de refletir a morte como uma 

realidade inerente ao processo de desenvolvimento humano: nascemos, vivemos e morremos. Costa (1998, p.62) 

acrescenta que “o contato direto com a morte implica em um comprometimento afetivo-emocional, uma vez que 

em toda situação de confronto com a morte, a auto-conservação, a segurança e a própria auto-estima se encontram 

ameaçadas”. 

As diversas manifestações de reação diante da morte, dentre elas a negação, estão relacionada ao desejo e a 

busca incessante da humanidade pela preservação da vida. O ser humano busca conscientemente e 

inconscientemente preservar o que considera mais importante e significativo para si próprio e para o outro, a sua 

existência. Daí o fato do pensar sobre a morte como a falta do controle da vida, o que de fato não se tem, e em 

perdas, se torna algo repugnante e inaceitável. 

Tal comportamento é deveras compreensível, pois temos medo de perder nossos pais, filhos e amigos. 

Tememos não ter mais o contato físico, o que consideramos palpável, tudo aquilo que estar ao nosso alcance e até 

mesmo o controle. Saber que temos, de fato, a presença de quem amamos perto de nós, saber que ele existe de fato, 

nos conforta e nos mantém sob a égide de que esta relação afetiva e emocional não terá fim. O simples ato de 

pensar na possibilidade do contrário ocorrer suscita uma atitude natural de defesa. Esta defesa acaba por refletir 

uma certeza: de que a morte de fato pode ceifar todos os projetos de vida, desejos e sonhos, daí o processo de 

negação se apresentar como uma proteção diante do inevitável. 

Podemos constatar, através das entrevistas, que a relação estabelecida entre a morte e morrer, ainda se 

constitui em um tabu e reflete uma fragmentação do conceito implícito que se processa devido não só a formação 

mecanicista dos professores, mas também pelo distanciamento de um tema que culturalmente não atrai. Pelo 

contrário, amedronta. 
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The inclusion of the discussion of socio-scientific issues, which are characterized by the 

approach of positioning controversial, complex solutions and promoting involvement of 

values has been proposed used in science classes at various levels of education, including 

higher education. Participation in discussions requires and promotes the expansion of 

knowledge and ability to critically analyze social problems related to scientific and 

technological knowledge. This paper reports an analysis about the possibility of using this 

type of question in a training degree course of Natural Sciences and Mathematics – 

Chemistry habilitation, in the Federal University of Mato Grosso, Brazil, the campus 

located in the northern state. It presents, in addition to the analysis of curricular spaces that 

favor the articulation of knowledge and enable this approach, the result of a work proposal 

developed with the students who served as a basis for implementation of a pedagogical 

intervention. Concern about teacher training is due to the need for professionals to 

contribute to the promotion of basic education that meets the current society. The chosen 

for discussion is the production of soybeans in northern Mato Grosso since in the region is 

the city Sorriso, which constitutes the largest producer of grain in Brazil, interesting fact 

for regional development, but on the other hand, intense farming brings evil consequences 

to the environment and health living. This issue can be discussed under different scientific 

views. The research is characterized as involving a qualitative analysis of documents and 

arguments of students during the conduct of activities in the classroom. The results 

envision the possibility of improvement of scientific knowledge, the interconnection of 

knowledge and the development of skills and capabilities important to a professional in the 

field of education and a citizen. 

 

A inclusão de discussão de questões sociocientíficas, que têm como características a 

abordagem de posicionamentos controversos, de soluções complexas e a promoção de 

envolvimento de valores, tem sido proposta utilizada em aulas de ciências nos diversos 

níveis de escolaridade, inclusive no ensino superior. A participação nas discussões exige e 

favorece a ampliação de conhecimentos e capacidade para analisar criticamente problemas 

sociais relacionados a conhecimentos científicos e tecnológicos. Esse trabalho relata uma 

análise sobre a possibilidade de utilização desse tipo de questão em um curso de formação 

de professores de Ciências Naturais e Matemática - Habilitação Química, da Universidade 

Federal de Mato Grosso, do campus situado no norte do estado. Apresenta-se, além da 

análise dos espaços curriculares que favorecem a articulação de conhecimentos e permitem 

essa abordagem, o resultado de uma proposta de trabalho desenvolvida com os estudantes 

que serviu como subsídio para implantação de uma intervenção pedagógica. A 

preocupação com a formação docente se dá devido à necessidade de profissionais que 

contribuam com a promoção de uma educação básica que atenda à sociedade atual. O 

recorte escolhido para a discussão é a produção de soja no Norte do Mato Grosso, já que na 

região encontra-se a cidade de Sorriso que se configura como o município maior produtor 

desse grão no Brasil, fato interessante para o desenvolvimento regional, poréma intensa 

atividade agrícola traz consequências maléficas para o meio ambiente e saúde dos  seres 

vivos. Esse assunto pode ser discutido sob diferentes visões científicas. A pesquisa se 
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I. QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICOS NA FORMAÇÃO DOCENTE 

  

A incorporação de discussões de questões sociocientíficas no ensino de ciência, relativas à interação da ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente, que têm como importantes características a abordagem de posicionamentos 

controversos, interessante para um número significativo de pessoas, de soluções complexas e que promove o 

envolvimento de valores, tem sido investigada e levada em consideração em diversos níveis de escolaridade, inclusive 

nos cursos de formação de docentes da área de ciências. 

Estudos como apresentados por Linhares (2013), Galvão; Reis e Freire (2011), Reis e Galvão (2008), Guimarães 

(2011), Pérez (2010), Carnio (2012) são exemplos de trabalhos quetem como foco o estudo de discussões de questões 

sociocientíficas na formação inicial e continuada de professores apontando além das potencialidades e possibilidades, 

as limitações e as dificuldades identificadas. 

Um tema sociocientífico (Ratcliffe; Grace, 2003 apud Mundim; Santos, 2012) apresenta como característica 

“relacionar-se a ciência; envolver formação de opinião e escolhas; ter dimensão local, nacional ou global; envolver 

discussão de valores e ética; estar relacionado à vida; envolver discussão de benefícios, riscos e valores, entre outras 

“(p.791). 

Santos e Mortimer (2009) adotam o termo aspectos sociocientíficos por entenderem que questões ambientais, 

políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à ciência e à tecnologia são inerentes à atividade científica e 

que sua abordagem pode ser feita de forma temática, de forma pontual, por meio de questões dirigidas aos alunos, 

podendo ainda ser feita “de maneira que os aspectos ambientais, políticos, econômicos, éticos, sociais e culturais 

relativos à ciência e à tecnologia venham a emergir de conteúdos problematizados culturalmente” (p.192). Dessa 

forma, representam um processo constante de reflexão sobre o papel social da ciência. 

Galvão, Reis e Freire (2011)apresentam, a partir de análise de algumas obras, que a discussão de assuntos 

sociocientíficos, que envolve problemas atuais e relevantes, em sala de aula de ciências suscita o interesse e a 

participação ativa dos alunos, facilita o desenvolvimento de competências necessárias à resolução dessas situações 

problemáticas, promove a construção mais humana dos empreendimentos científicos e tecnológicos, promove a 

construção de conhecimentos científicos, a compreensão do papel da ciência e da tecnologia na sociedade e o 

desenvolvimento cognitivo, social, político, moral e ético dos alunos. 

Santos (2007) defende a inclusão de aspectos sociocientíficos no ensino como uma proposta de promoção da 

educação científica, cujos estudos estão associados aos estudos sobre alfabetização e/ou letramento científico e 

tecnológico. O autor vê de forma diferente alfabetização e letramento, apontando que nesse último enfatiza-se a função 

social da educação científica, implicando, portanto, a participação ativa do indivíduo na sociedade. 

A cidadania está relacionada à participação do indivíduo na sociedade e para isso o mesmo necessita de 

informações que estão diretamente vinculadas aos problemas sociais, os quais exigem um posicionamento quanto ao 

encaminhamento de suas soluções. O conhecimento químico se enquadra nessas condições (Santos; Schnetzler, 2003). 

Os autores ainda afirmam que “não há como formar cidadãos sem desenvolver valores de solidariedade, de 

fraternidade, de consciência do compromisso social, de reciprocidade, de respeito ao próximo e de generosidade” (p. 

40) e acrescentam que “a educação para a cidadania implica, sobretudo, a educação moral, educação fundamentada em 

valores éticos que norteiem o comportamento dos alunos e desenvolva a aptidão para discutir decisões necessárias, 

sempre voltadas para a coletividade” (p. 41). 

caracteriza como do tipo qualitativa envolvendo análise de documentos e argumentos de 

estudantes durante a realização de atividades em sala de aula. Os resultados vislumbram a 

possiblidade de aprimoramento de conhecimento científico, a interconexão de 

conhecimentos bem como o desenvolvimento de habilidades e capacidades importantes 

para um profissional da área da educação e para um cidadão. 
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A utilização de questões sociocientíficas na formação inicial docente se justifica quando nos deparamos tanto 

com as orientações das diretrizes para formação de professores (Brasil, 2002) quanto com as necessidades e objetivos 

do ensino de ciências na educação básica (Brasil, 1997,1998). 

Mais enfaticamente, os futuros professores de ciências precisam estar preparados para promover uma educação 

científica para a formação cidadã e essa propõe a compreensão do conhecimento científico juntamente com o 

desenvolvimento da capacidade de pensar, para a tomada de decisões responsáveis sobre as situações que envolvem a 

ciência, a tecnologia e a sociedade (Santos; Schnetzler, 2002; Mundim, Santos, 2012). 

Para além da questão profissional, conhecimentos e habilidades divorciadas de situações do mundo real tornam 

os estudantes não preparados para a complexidade do mundo moderno e não aptos a construções de saberes sobre a 

realidade vivida por eles e sua comunidade. 

Além disso, admitindo-se que o ser humano é muldimensional,defende-se o abandono da abordagem linear e 

tradicional em favor de uma abordagem centrada nas interdependências, assentada em cinco grandes princípios, a 

saber: a) a abordagem em espiral, diferente da abordagem tradicional que é linear e sequencial, nessa abordagem 

permite-se recuos e avanços; b) o multicontextual, de forma que o estudo de um contexto seja feito levando-se em 

consideração os múltiplos contextos em que está mergulhado; c) a complexidade dos sistemas, valorizando-se além da 

complexidade, o dinamismo dos sistemas; d) os temas verticais que favorecem a integração de vários conjuntos de 

conhecimentos de níveis diferentes; e) o relacionar que defende que o compreender de um fato em si supõe o 

estabelecimento das relações que tem com outros fatos (BERTRAND, 2001). 

Vinculada a essa concepção, a seguir, é apresentada uma atividade desenvolvida com estudantes do curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática – Habilitação Química da Universidade Federal de Mato Grosso, 

campus Sinop. Durante as intervenções, foram analisadas as falas dos estudantes nas discussões e os questionamentos. 

 

 

II. A PRODUÇÃO DE SOJA: O TEMA SOCIOCIENTÍFICO 

 

No segundo semestre letivo do ano de 2012, desenvolveu-se, em sala de aula, durante uma disciplina, atividades de 

análise de um tema com estudantes do penúltimo ano do curso citado. A professora da turma é uma das autoras desse 

trabalho. 

Optou-se como estratégia de trabalho a utilização de um tema com as características de tema sociocientífico 

como apontado anteriormente e que apresenta relevância no contexto dos estudantes habitantes do norte do Mato 

Grosso, a produção de soja. 

A produção nacional desse grão é liderada pelos estados de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás, 

produzindo juntos 82% da soja brasileira (Brasil,2010). No estado de Mato Grosso, o município de Sorriso, no norte do 

estado, representa a maior área contínua de cultivo de soja. 

O aumento na produção de soja, apesar de impulsionar a economia regional, vem acompanhado por um 

incremento preocupante na utilização de agroquímicos e, segundo algumas pesquisas realizados no estado (Belo et al., 

2012; Moreira et al., 2012; Palma, 2011; Pignati; Machado, 2013; Pignati; Machado, Cabral, 2007), tem consequências 

negativas na saúde de trabalhadores rurais e da comunidade residente próximo a áreas de plantio. 

Esse assunto se caracteriza como controverso, pois pode ser debatido por pontos de vistas diferentes, como pode 

ser observado, por exemplo, na reportagem intitulada “Envenenados” (MALI, 2013) publicada recentemente, em 

setembro do presente ano, em que pesquisadores, trabalhadores rurais, produtores de agroquímicos, entre outros, se 

posicionam de maneira diversificada frente aos casos de contaminação de pessoas por produtos agrícolas.  

Os confrontos gerados nessas discussões podem levar à formulação e à avaliação e posterior reformulação de 

opiniões, constituindo um elemento essencial à educação para a cidadania (REIS, 1999). 

Temas geradores de debate podem ser úteis na construção e desenvolvimento de um ensino pautado pela 

reflexão e pela avaliação crítica do conhecimento científico. 
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Ao se trabalhar com abordagem temática, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007) sugerem a construção de 

momentos pedagógicos e distinguem três: problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 

conhecimento. Como o trabalho desenvolvido tinha a característica de um ensaio que subsidiasse a construção de uma 

proposta, foi desenvolvida somente a problematização inicial. 

Os objetivos da primeira atividade consistiam em apreender o conhecimento do qualo  aluno é portador, ou 

melhor, dos conhecimentos que detinham a respeito do tema em discussão e de apresentar um tema controverso, 

suscitado o interesse pelo questionamento sobre a utilidade dos conhecimentos científicos. Os alunos foram 

questionados sobre o que conheciam sobre a produção de soja e expuseram o que pensavam e conheciam por meio de 

uma produção textual 

Logo depois, os alunos foram colocados frente a situações significativas que, segundo Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco(2007), são situações-problema que surgem como manifestações das contradições envolvidas nos temas, 

apresentam-se como desafios para uma compreensão dos problemas envolvidos nos temas distintas daquela oriunda da 

cultura primeira e desafiam os alunos a não só compreender melhor mas atuar para transformar as situações 

problematizadas. 

Os alunos assistiram a dois vídeos. Em um deles, apresentou-se uma reportagem veiculada na mídia em nível 

nacional abordandoa questão da contaminação por agrotóxicos do leite das nutrizes de uma cidade de Mato Grosso e 

no outro era apresentado um debate entre um agrônomo e um professor pesquisador, da área de Saúde Coletiva que tem 

empreendido pesquisas no Mato Grosso com relação à contaminação causada por agroquímicos. Os dois debatedores 

defendem posições contrárias. Após assistirem aos vídeos, os estudantes foram questionados se tinham algo a 

acrescentar no que colocaram, anteriormente, em relação ao assunto e a discutirem sobre como os conhecimentos 

apreendidos durante o curso os auxiliavam a participar de um debate como o apresentado. 

Ao final das atividades, os alunos expressaram a importância dos conhecimentos explorados no curso, mesmo 

reconhecendo deficiências e a necessidade que sentiram em conhecer melhor o assunto, em organizar e ampliar os 

conhecimentos que têm e da aquisição de outros não relacionados às ciências e de, sobretudo, serem capazes de utilizar 

os diversos conhecimentos já apreendidos para compreender problemas reais. 

Ressalta-se aqui que: 

...a possede profundos conhecimentos específicos[...], não garante a adoção de decisões adequadas, mas garantem a 

necessidade de enfoques que contemplem os problemas numa perspectiva mais ampla, analisando as possíveis 

repercussões a médio e longo prazo, tanto no campo considerado com em qualquer outro. É deste modo que podem 

contribuir pessoas que não sejam especialistas, com perspectivas interesses mais amplos, sempre que possuam um 

mínimo de conhecimentos científicos específicos sobre a problemática estudada, sem os quais é impossível 

compreender as opções em jogo e participar na adoção de decisões fundamentadas (Cachapuz et al., 2011, p. 27) 

Diante do que foi apresentado pelos estudantes e analisado pela professora, fomos incentivados a analisar o 

percurso formativo no ensino superior de tais estudantes e os dos espaços curriculares que favorecem a articulação de 

conhecimentos e permitem esse tipo de abordagem. As informações sobre o curso, apresentadas a seguir foram obtidas 

por meio da análise do Projeto pedagógico do Curso (UFMT, 2009). 

 

 

III. ANALISANDO O PERCURSO FORMATIVO 

 

Apesar de atualmente não existir uma diretriz curricular que oriente a formação do professor de ciências naturais, as 

necessidades formativas são percebidas por meio dos documentos que orientam o ensino de ciências naturais na 

educação básica. A partir daí, traça-se um perfil do profissional. 

Os documentos legais que balizam e orientam a educação escolar brasileira e o ensino de ciências, mostram que 

o ensino escolar deve estar voltado para o contexto social. A interdisciplinaridade e a contextualização são defendidos 

nesses documentos. Além do desenvolvimento de novos saberes, a interdisciplinaridade na educação favorece novas 

formas de aproximação à realidade social e novas leituras das dimensões socioculturais das comunidades humanas. 
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(Fazenda, 2006, p.11). “Já a contextualização exige uma recuperação da memória em suas diferentes potencialidades, 

portanto do tempo e do espaço no qual se aprende” (p.10). 

Além disso, defende-se que os valores humanos não são alheios ao aprendizado do conhecimento científico e 

que sejam estabelecidas relações entre a ciência e a tecnologia e as questões sociais e ambientais (BRASIL, 1998). 

O documento anterior ainda aponta que, na educação contemporânea, o ensino de ciências naturais é uma das 

áreas de conhecimento que pode influenciar na reconstrução da relação ser humano / natureza de forma a contribuir 

para o desenvolvimento de uma consciência social e planetária 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, no documento introdutório (BRASIL, 1997) apontam que a escola 

precisa tratar de questões que interferem na vida dos alunos e com as quais se veem confrontados no seu dia a dia, ou 

seja, a complexidade das problemáticas sociais precisa estar integrada nas propostas educacionais 

Conhecer ciência é ampliar a possibilidade de participação social e desenvolvimento mental do aluno para que, 

assim, ele possa exercer plenamentea cidadania. Estamos falando de um ensino voltado para a formação cidadã. A falta 

ou deficiência de conhecimento científico-tecnológico pode diminuir a capacidade de interpretação e avaliação de 

informaçõese, assim, comprometer a possibilidade de participação e julgamento de decisões. 

Apesar dessas orientações, o ensino de ciências naturais no ensino fundamental ainda é visto de forma 

disciplinar, com assuntos desvinculados entre si, entre outras áreas do conhecimento e das questões sociais. Vê-se 

então que a integração de diversos campos das ciências e desses com as questões sociais em sala de aula ainda é um 

desafio. Muitas dessas dificuldades são reflexos do processo formativo dos professores. A efetivação e consolidação de 

uma educação com essas características são dificultadas por vários fatores e entre eles está a formação docente. 

Os cursos de formação de futuros professores de Ciências Naturais precisam contemplar essas características e 

possibilitar aos profissionais se sentirem capazes de fazer ligações entre os conhecimentos escolares e os 

conhecimentos cotidianos e tratarem com a complexidade das problemáticas sociais. 

Geralmente os professores de Ciências são especializados em disciplinas específicas enão foram preparados em 

aspectos sociais, políticos e éticos que fundamentam desenvolvimento da perspectiva CTSA na prática docente, na 

medida em que esta perspectiva busca que os professores trabalhem em suas aulas, temas tais como: natureza da 

ciência e da tecnologia, raciocínio ético-moral, reconstrução sociocrítica, ação responsável e sustentabilidade 

(Pérez, 2010, p. 28). 

Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2007) colocam que a formação do professor de ciências, de modo geral, 

privilegiou o aprendizado de conteúdos específicos de sua licenciatura aprendidos de forma fragmentada em disciplinas 

separadas durante a graduação e, com frequência, independentemente de qualquer discussão sobre seu papel filosófico, 

seu papel histórico e sobre os processos de ensino. 

O curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus 

Sinop concebe a formação do professor de ciências diante de uma dimensão inter e trans\disciplinar que possibilite 

diálogos entre as componentes curriculares. 

Esse curso auxiliaria a consolidar a formação superior idealizada e exigida pela LDB para todos professores da 

área. Além disso, seria também a oportunidade de concretizar a formação do professor de Ciências Naturais e 

Matemática, numa proposta epistemológica em que se resgate a unidade do saber científico numa dimensão 

interdisciplin\ar e transdisciplinar, e que desenvolva as competências e habilidades básicas da cidadania, 

capacidade de participação e de tomada de decisão, bem como os saberes, tanto de conteúdos quanto 

metodológicos, necessários à docência na área de atuação correspondente (UFMT, 2009, p. 11) 

Tem-se como objetivos do curso, entre outros, superar a disciplinaridade e assumir a responsabilidade de os 

professores formadores produzirem práticas que superem a organização curricular disciplinar e compartimentada do 

conhecimento, o que orienta as ações dos professores formadores.  

Apesar dessa visão, vários são os entraves que dificultam ou impossibilitam que o curso seja efetivamente 

desenvolvido como colocado em sua concepção. Em uma tese de doutorado desenvolvida por um professor do curso, 

após ouvir e analisar as falas de envolvidos na estruturação e implantação do curso, afirma o seguinte: 
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... observamos exemplos de que a implantação de uma proposta curricular interdisciplinar não depende apenas de 

disposição para mudança de postura ou atitude, ação ou competência. [...]. Os depoentesidentificaram-se como 

protagonistas de um processo de mudança, mas, ao falarem a respeito do curso, indicaram-nos obstáculos tanto em 

relação ao trabalho coletivo quanto ao desenvolvimento de uma proposta pedagógica contextualizada que relacione 

conhecimento e saberes de várias áreas científicas. Na leitura dos enfrentamentos, consideramos que estes podem 

ser agrupados em pelo menos três grupos: os elementos simbólicos da prática compartimentada, os estruturais e os 

contextuais. [...] Consideramos elementos simbólicos da prática educativa compartimentada, aqueles que 

contribuem para estabelecer os conteúdos, induzir e orientar de forma indireta uma prática pedagógica 

compartimentada. [...]. Como elementos estruturais, consideramos aqueles que fazem parte da estrutura 

institucional que dificultam a prática de um currículo mais flexível.[...]. Os elementos contextuais são aqueles que 

entendemos fazer parte das especificidades do Campus de Sinop e de sua implantação [...]. (Barbosa, 2012, p. 279). 

Para Sommerman (2006), a interdisciplinaridade diz respeito à transferência dos métodos de uma disciplina à 

outra e é possível distingui-la em três graus: um grau de aplicação, um grau epistemológico e um grau de geração de 

novas disciplinas. Já a transdisciplinaridade “diz respeito ao que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das 

diferentes disciplinas e além de toda a disciplina. Sua finalidade é a compreensão do mundo atual, e um dos 

imperativos para isso é a unidade do conhecimento” (p. 43). 

A interdisciplinaridade faz parte da base epistemológica do curso e é como colocado por Fazenda (2012, p 91) 

“uma exigência natural e interna das ciências, no sentido de uma melhor compreensão da realidade que elas nos fazem 

conhecer”.  

O curso em análise, que está de acordo com a formação por área de conhecimento, ocorre segundo uma matriz 

curricular de 08 (oito) módulos presenciais semestrais com disciplinas temáticas, organizadoras das componentes 

curriculares. As disciplinas e componentes curriculares são organizadas de modo a atender eixos temáticos de 

relevância curricular e de significado social e de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio. O curso é destinado a formar professores de Ciências Naturais e Matemática 

para as séries finais do Ensino Fundamental e de Física ou Química ou Matemática para o Ensino médio (habilitações 

específicas em Física ou Química ou Matemática). A dimensão interdisciplinar do ensino de Ciências Naturais e 

Matemática e a efetivação dessa formação comum e necessária ao professor das ciências da natureza e matemática é 

estabelecida, sobretudo em disciplinas comuns às habilitações em Matemática, Física e Química. 

A formação comum, que antecede às habilitações em Ciências Naturais e Matemática se dá nos quatro primeiros 

módulos (2 anos) e continua através das ações de formação dos saberes da profissão professor nas componentes 

curriculares de fundamentos da educação, nas práticas de ensino como componentes curriculares e das práticas de 

estágio supervisionado ao longo de todo o curso. 

O desenvolvimento de cada módulo tem como fundamento quatro núcleos organizadores, de habilidades e 

competências, associados às componentes curriculares articuladas ao conteúdo do eixo temático:Conceitos e Princípios 

das Ciências Naturais e Matemática; Fundamento social e humano – fundamentos de educação; Instrumentalização 

para a prática pedagógica; Estágio supervisionado 

No decorrer dos quatro primeiros módulos (4 primeiros semestres), que compõem a formação comum às 

habilitações, são abordados conhecimentos abrangendo a diversidade do saber das várias áreas das Ciências Naturais e 

Matemática. Os eixos temáticos são: Módulo 1 - Introdução às Ciências da Natureza e Matemática; Módulo2 - Terra e 

Universo; Módulo 3: - Biodiversidade; Módulo 4 - Manutenção dos sistemas vivos. A tabela I apresenta um recorte da 

matriz curricular do curso referente à formação básica. 

Os módulos que correspondem à especificidade da habilitação em Química privilegiam os conceitos e princípios 

específicos da Química e da instrumentalização para o exercício da docência na área de Química. 
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TABELA I: Matriz curricular referente à formação básica do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática. 

UFMT/Sinop 

 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA HORÁRIA 

Módulo 1 Introdução as Ciências da Natureza e Matemática 360 

Números e funções 60 

História da ciência 45 

Dinâmica de Processos físico-químicos 60 

Biologia celular 30 

Antropologia 40 

História da educação - Profissão professor 45 

Produção de texto e leitura 30 

Seminário de Práticas Educativas I 50 

Módulo 2 A Terra e o Universo 360 

Geometria 40 

Trigonometria e matemática – A Terra e o Universo 50 

Modelos teóricos das ciências naturais e ensino de ciências e 

matemática. 

45 

Cosmologia 45 

Estrutura físico-química da terra 30 

Biomas 20 

Filosofia 40 

Currículo 40 

Seminário de Prática Educativa II 50 

Módulo 3 Biodiversidade 390 

Cálculo I 50 

Noções de Estatística Geral 20 

Números complexos, Polinômios e Equações Algébricas. 35 

Vida e o mundo biológico. 70 

Biodiversidade e a ação Antrópica: Aspectos cinéticos e 

energéticos das transformações químicas 

30 

Fundamentos de Psicologia 40 

Libras I 30 

Seminário de Práticas Educativas III 50 

Estágio Supervisionado I 70 

Módulo 4 Manutenção dos sistemas vivos 390 

Sistemas Lineares, Matrizes e Vetores 40 

Cálculo II 45 

Matemática Financeira 15 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente 60 

Corpo Humano e processos evolutivos 50 

Sociologia  40 

Libras II 30 

Seminário de Práticas Educativas IV 50 

Estágio Supervisionado II 60 
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A estrutura curricular da Habilitação em seus eixos temáticos é dada da seguinte forma: Módulo 5 - Evolução da 

química desde a tecnologia paleolítica à química newtoniana; Módulo 6 - Lavoisier e a Revolução Química até o 

Século XX. Evolução da Química Orgânica e Inorgânica; Módulo 7 - Surgimento e Evolução da Química Analítica, da 

Bioquímica e da Físico-Química; Módulo 8 -A Química do século XXI: A Ciência do Século XXI e a Teoria da 

Complexidade. Na tabela II pode-se conhecer as componentes do curso referentes à formação na habilitação em 

Química. 

 

 

TABELA II: Matriz curricular referente aos módulos do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática. UFMT/Sinop 

na habilitação em Química. Fonte: UFMT, 2009. 

 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA HORÁRIA 

Módulo 5 EVOLUÇÃO DA QUÍMICA DESDE A TECNOLOGIA 

PALEOLÍTICA À QUÍMICA NEWTONIANA 

360 

História da Química I 30 

Físico-química I 45 

Química Inorgânica 75 

Química Orgânica I 60 

Prática de Ensino da Química I 30 

Seminário de Práticas Educativas V 50 

Estágio Supervisionado III 70 

Módulo 6 LAVOISIER E A REVOLUÇÃO QUÍMICA ATÉ O 

SÉCULO XX. EVOLUÇÃO DA QUÍMICA ORGÂNICA 

E INORGÂNICA 

360 

História da Química II 30 

Físico-química II 75 

Química Orgânica II 45 

Química Analítica I 60 

Prática de Ensino da Química II 30 

Seminário de Práticas Educativas VI 50 

Estágio Supervisionado IV 70 

Módulo 7 SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DA QUÍMICA 

ANALÍTICA, DA BIOQUÍMICA E DA FÍSICO-

QUÍMICA 

360 

História da Química III 30 

Físico-química III 45 

Bioquímica  75 

Química analítica II 60 

Prática de Ensino da Química III 30 

Monografia I 50 

Estágio Supervisionado V 70 

Módulo 8 A QUÍMICA DO SÉCULO XXI: A CIÊNCIA DO 

SÉCULO XXI E A TEORIA DA COMPLEXIDADE 

360 

História da Química IV 30 

Físico-química IV 45 

Química analítica III 45 

Tópicos de Química 55 

Química ambiental 45 

Prática de Ensino da Química IV 30 
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Monografia II 50 

Estágio Supervisionado VI 60 

 

 

A perspectiva de desenvolvimento de uma educação cidadã, tanto para os professores em formação quanto para seus 

futuros alunos, capaz de promover a capacidade de viver juntos, como colocado por Zanon (2008), é fundamental “a 

mediação de conhecimentos que desenvolvam concepções, posturas, valores e práticas que melhorem as condições de 

vida, vista como um todo” (p. 253).  

Conhecendo-se a estrutura do curso percebe-se a oportunidade de implantação de discussões que oportunizem a 

interligação de saberes, a formação de opinião, numa análise que envolva valores e ética tais como as questões 

sociocientíficas. A instalação dessas discussões abre também espaço de reflexão sobre a condução do curso e a 

possibilidade de avaliação dos distanciamentos e aproximações da proposta de concepção do curso.  

Ao visualizar a proposta formativa do curso, somos levados a pensar tal como Fazenda (2006) ao afirmar que“a 

formação à interdisciplinaridade (enquanto enunciadora de princípios), pela interdisciplinaridade (enquanto indicadora 

de estratégias e procedimentos) epara a interdisciplinaridade (enquanto indicadora de práticas na intervenção 

educativa) precisa ser realizada de forma concomitante e complementar“ (p.11), torna-nos como um referencial 

interessante a seguir. 

Podemos ir mais além, como também colocado no Projeto Pedagógico do curso e adotar uma postura 

transdisciplinar, pois essa “não só abre para o diálogo entre as diferentes disciplinas e para a intersubjetividade, mas 

também para o diálogo com o que está além das disciplinas, os conhecimentos não disciplinares dos atores sociais, das 

outras culturas, das artes, das tradições, respeitando plenamente os outros saberes” (Sommerman, 2006, p. 50). 

 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se uma real necessidade de inserção dos estudantes na sociedade em que vivem de forma a compreenderem 

seus problemas a fim de participar das soluções. Essa participação, como colocado anteriormente, exige informações e 

conhecimentos. Percebe-se a necessidade de desenvolver conteúdos partindo de questões que fazem parte do dia a dia 

dos estudantes, mobilizando-os no sentido de compreendê-las e posicionar-se criticamente diante delas. 

Apesar da característica da matriz curricular e da proposta epistemológica em que se estruturou o curso, é 

necessário direcionar as ações pedagógicas no sentido de fortalecer a formação dos alunos possibilitando não só a 

aquisição de conceitos, mas também a percepção das relações entre tais conceitos e as questões diversas de cunho 

social, ambiental, político, ético, entre outros.Concomitantemente, o estudante precisa ser levado a identificar e utilizar 

as ferramentas que possui que lhe capacitam a dar opiniões e tomar decisões. 

Dar significado aos conceitos apreendidos e compreender suas implicações sociais talvez seja uma das palavras 

de ordem dentro do curso e as ações pedagógicas dos formadores devem contribuir para o relaxamento das fronteiras e 

o fortalecimento entre as áreas de conhecimento e, assim, participar na promoção do desenvolvimento de 

conhecimentos e capacidades em contextos diversificados. 

A presente análise, portanto,incentiva o estabelecimentos de ações que condizem com a proposta epistemológica 

do curso, com as necessidades formativas do docente para o contexto social atual e com as políticas públicas 

educacionais. 

Apesar de esse trabalho tratar de um curso em específico e exigir o aprofundamento e ampliação, acredita-se que 

contribui para a discussão atualmente implantada e em andamento sobre os cursos de Licenciatura em Ciências da 

Natureza como as que ocorreram nos Seminários Brasileiro de Integração de Cursos de Licenciatura em Ciências 

Naturais (Imbermon et al., 2011), evento que teve participação da UFMT e, em um cenário no qual as universidades 

estão em um processo inicial de assumir a formação de professores de ciências naturais. 
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In the present work, we presented the results of a revision of the literature regarding the 

teaching of Sciences of the Nature and Mathematics in the Education of Youths and Adults 

as well as the verification of the use of games as didactic object in referred them 

disciplines of this teaching modality. The papers were classified by events. Papers of X 

National Encounter of Education of Mathematics were analyzed, of the XIII Brazilian 

Encounter of Students of Masters degree in Mathematical Education, of X Encounter of 

Research in teaching of Physics, of the XIV National Encounter of Teaching of Chemistry 

and of the VI National Encounter of Research in Education in Sciences. A concentration of 

works can be observed involving concern with the educational formation for this teaching 

modality. It also can to verify a low interest in the use of games as teaching object in the 

Education of Youths and Adults. 

 

No presente trabalho apresentamos os resultados de uma revisão da literatura referente ao 

ensino de Ciências da Natureza e Matemática na Educação de Jovens e Adultos bem como 

a verificação da utilização de jogos como objeto didático nas referidas disciplinas desta 

modalidade de ensino. Os artigos foram classificados por eventos. Foram analisados 

artigos do X Encontro Nacional de Educação de Matemática, do XIII Encontro Brasileiro 

de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática, do X Encontro de Pesquisa em 

ensino de Física, do XIV Encontro Nacional de Ensino de Química e do VI Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Pode-se observar uma concentração de 

trabalhos envolvendo preocupação com a formação docente para esta modalidade de 

ensino. Pode-se também constatar um baixo interesse na utilização de jogos como objeto 

de ensino na Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

Pode-se dizer que o ensino de Ciências da Natureza e Matemática, dentro dos moldes tradicionais, é uma inércia que 

precisa ser vencida, pois o aluno, principalmente o da educação de jovens e adultos, necessita de atividades criativas 

que valorizem a sua participação como elemento ativo no processo ensino e aprendizagem, erradicando a passividade 

tão presente nas aulas atuais. 

Nesse contexto cabe lembrar que o professor atual, indubitavelmente, está inserido num mundo de desafios, pois 

precisa trabalhar a interdisciplinaridade na escola, entretanto foi submetido, na sua formação, continuamente a 

atividades multidisciplinares; necessita trabalhar dentro de uma perspectiva de incertezas, mas foi condicionado a viver 

num mundo de verdades absolutas; precisa trabalhar a transversalidade de temas como meio ambiente e educação 
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sexual, no entanto nunca há tempo, enfim, vários são os compromissos que esbarram em despreparo, estrutura, tempo e 

até, porque não dizer, em má vontade. 

A escola é um lugar de transformações, pois é nela que deve acontecer a socialização, a interdependência e a 

reflexão, em detrimento do individualismo, da dependência e da memorização. O Ambiente escolar necessita se 

impregnar de ações que possam fazer do aluno – ou até porque não dizer do professor – um ser livre, emancipado, 

“iluminado” para atuar com criticidade na sociedade. No entanto, o que se observa na contemporaneidade educacional 

são escolas necessitadas de uma diversidade de elementos para se constituir como um ambiente de transformação e 

parece não haver dúvidas que as mazelas se intensificam quando esta escola trabalha com a educação de jovens e 

adultos – EJA. Mas, quem é realmente este aluno da EJA?   

 

 

II. DISCUTINDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Para caracterizar o aluno da EJA é interessante citar os Parâmetros curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000, 

p. 34), pois estes afirmam que: 

A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 

ensino fundamental e médio na idade própria. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

considerando as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames. 

A oportunidade é indispensável para que o aluno da EJA possa mostrar sua experiência de vida, pois seu 

conhecimento popular é relevante para que ele possa construir um conhecimento científico e a partir dele se tornar um 

cidadão crítico e atuante na sociedade, mas infelizmente este aluno acaba sendo marginalizado pela sociedade que o 

exclui de tarefas onde ele é indispensável, referentes a questões sociais, econômicas, políticas, religiosas. De acordo 

com Gomes e Carnielli (2003, p. 52). 

A educação de jovens e adultos também continua a ter condição marginal, seja no interior da unidade escolar, 

estigmatizada como o turno da evasão, seja no interior das secretarias de educação, pelo descompromisso. Trata-se 

de um sistema paralelo, independente e inferior ao sistema regular, que reproduz os mesmos elementos 

denunciados em outros sistemas de ensino, isto é, a seletividade, a exclusão, o autoritarismo e o ensino precário, 

mnemônico e centrado na subordinação do educando como objeto passivo. 

Não podemos nos acomodar diante destas situações, pois este aluno é, realmente, carente, e essa carência não é 

exclusivamente econômica, afetiva ou cognitiva, mas é de oportunidade, aceitação e credibilidade. Cabe ao professor, 

em sala de aula, mostrar o norte, reflexivo, que este aluno deve seguir e não ignorá-lo. Mas este professor que atua na 

EJA hoje tem a qualificação necessária para tal tarefa? Soares (2005, p. 131) afirma que: 

Apesar de um certo consenso (...) à necessidade de qualificação específica para o professor de jovens e adultos, é 

recorrente, ainda na atualidade, a ausência de políticas específicas para a formação, inicial e em serviço, do 

professor que atuará com esse tipo de população. A falta de atenção a essas especificidades tem levado muitos 

profissionais à mera transposição, para os jovens e adultos, das atividades que desempenham no ensino regular 

com crianças e adolescentes. 

Algumas atividades desenvolvidas por professores apresentam justificativa no fato de observar-se no aluno da EJA um ser 

cansado, entretanto ao sair de seu trabalho, quase sempre, contínuo, operário, braçal, com pouca remuneração e por isso 

estressante, se dirige á escola no ímpeto de ser valorizado como ser participativo. Não podemos tratá-lo como um “coitado” 

dimensionando o seu potencial, mas buscar formas, técnicas, instrumentos, habilidades que possam fazer da aula, uma “terapia” e 

não a continuação de um trabalho cansativo que este aluno já realizou no decorrer do dia. Por isso, atividades lúdicas planejadas 

podem constituir uma oportunidade interessante para fazer com que este aluno seja um elemento ativo no processo de ensino-

aprendizagem e o jogo educativo apresenta grande potencialidade sendo mencionado por alguns autores (Antunes, 1998: Smole, 

2000). 
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III. O JOGO E SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO 

O termo jogo tem origem latina, jocu, que quer dizer gracejo, e no entendimento etimológico, exprime uma 

brincadeira, um divertimento, um passatempo condicionado por regras que necessitam ser verificadas ao se jogar 

(Antunes, 1998). 

Porém, falar da aurora dos jogos, provavelmente remonta à Grécia Antiga onde Platão (427-348) mencionava 

que as primeiras atividades das crianças deveriam estar voltadas a utilização de “jogos educativos, praticados em 

comum pelos dois sexos, sob a vigilância e em jardins de crianças” (Almeida, 1987, p.15). 

Estudos como os de Huizinga (2008) vão além, ao afirmar que todo acontecimento mundial tem a presença do 

objeto distinto e fundamental do jogo, sendo este um dos elementos básicos da civilização. Ele lembra que 

(...) na sociedade primitiva, verifica-se a presença do jogo, tal como nas crianças e nos animais, e que, desde a 

origem, nele se verificam todas as características lúdicas: ordem, tensão, movimento, mudança, solenidade, ritmo, 

entusiasmo. Só em fase mais tardia da sociedade o jogo se encontra associado à expressão de alguma coisa, 

normalmente aquilo que podemos chamar “vida” ou “natureza”. O que era jogo desprovido de expressão verbal 

adquire agora uma forma poética. (Huizinga, 2008, p.21). 

Tais características lúdicas utilizadas na educação apresentam dimensões espantosas no desenvolvimento físico, 

afetivo e cognitivo do aluno. O jogo, que para a criança apresenta um fim em si mesmo ao entendê-lo apenas como 

uma diversão, é citado por Duflo (1999) como um instrumento privilegiado ao exercício da inteligência humana. 

Segundo Dohme (2003, p. 15), a obra mais conhecida de Johan Huizinga1 “é Homo Ludens que pretende demonstrar 

como o jogo está presente em tudo o que acontece no mundo, ultrapassando os limites da atividade puramente física ou 

biológica, [...]”. 

O jogo é essencial para trabalhar valores como: ética e cidadania, que deveriam ser constantemente dialogados 

na família, mas, por algumas situações específicas, acabam sendo esperados apenas das escolas. Segundo Lopes (2002, 

p. 35-47) o jogo: 

Para criança é o exercício, é a preparação para a vida adulta. E seus objetivos pedagógicos no contexto escolar e 

clínico são: trabalhar a ansiedade, rever os limites, reduzir a descrença na autocapacidade de realização, 

diminuir a dependência – desenvolvimento da autonomia, aprimorar a coordenação motora, desenvolver a 

organização espacial, melhorar o controle segmentar, aumentar a atenção e a concentração, desenvolver 

antecipação e estratégia, trabalhar a discriminação auditiva, ampliar o raciocínio lógico, desenvolver a 

criatividade e perceber figura e fundo. 

Duflo (1999, p.26) diz ainda que “o prazer lúdico faz com que o indivíduo que se deixa levar faça cálculos que 

não seriam feitos por si mesmo. O prazer é um estímulo”. 

Enfim, percebe-se que atividades lúdicas, entre elas o jogo, utilizadas em ambiente escolar, seja preparada pelo 

professor, seja confeccionadas pelo aluno, apresentam perspectivas otimistas e devem ser encaradas como brincadeiras 

sérias, contribuindo de maneira significativa para uma educação construtivista e principalmente holística. Nesse 

sentido, realizou-se uma revisão da literatura referente ao ensino de Ciências da Natureza e Matemática na EJA bem 

como a verificação da utilização de jogos como objeto didático nas referidas disciplinas desta modalidade de ensino. 

 

 

IV. FALANDO DA PESQUISA 

 

Os artigos foram classificados por eventos. Foram analisados artigos do X ENEM – Encontro Nacional de Educação 

Matemática ocorrido de 7 a 9 de julho de 2010 em Salvador-BA , do XIII EBRAPEM – Encontro Brasileiro de 

Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática ocorrido de 5 a 7 de setembro de 2009 em Goiânia-GO, do X 

EPEF – Encontro de Pesquisa em Ensino de Física ocorrido de 15 a 19 de agosto de 2006 em Londrina - PR, do XIV 

ENEQ – Encontro Nacional de Ensino de Química ocorrido de 21 a 24 de julho de 2008 na UFPR e do VI ENPEC – 

                                                           
1 Historiador Alemão que viveu entre 1872 e 1945, Professor universitário e Reitor da Universidade de Leyden, Alemanha. 
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Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências ocorrido de 27 a 29 de novembro de 2007 em Águas de 

Lindóia - SP. Para analisar a utilização de jogos no ensino da EJA faz-se necessário conferir os títulos dos trabalhos 

apresentados em cada evento. No entanto é importante ressaltar que é por meio dos objetivos de cada trabalho que será 

conferida a utilização de jogos no cotidiano desta modalidade de ensino. As tabelas mostrarão os títulos de cada 

trabalho, cujos objetivos foram analisados, em cada um dos eventos. 

 

TABELA I. - XIV ENEQ – Encontro Nacional de Ensino de Química 

Título do Artigo 

Experimentando na EJA: Construindo Cidadania Através de Estratégias Simples e Diversificadas 

A formação continuada e o pensamento dos docentes de química na EJA 

Um novo olhar para uma experiência didática no ensino de química para os alunos da EJA no CEJA /MT 

Sala do professor – formação continuada no CEJA/MT: reflexão sobre a conexão de saberes – redimensões para uma 

Pesquisa em Química 

 

 

Ao verificar os objetivos de cada um dos quatro trabalhos sobre a EJA apresentados no XIV ENEQ, observou-se que 

dois destes, ou seja, 50% demonstraram preocupação com a formação continuada de professores na Educação de 

Jovens e Adultos. No entanto, nenhum registro de utilização de jogos foi observado. 

 

 

TABELA II. – VI ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 

Título do Artigo 

Uso do Tema Gerador Fumo para o Ensino de Química na Educação de Jovens e Adultos. 

A Utilização de Atividades Práticas de Ciências no Ensino Fundamental de EJA como Facilitador da Aprendizagem: 

Construindo Modelos Mentais. 

Articulação entre Pressupostos do Educador Paulo Freire e do Movimento CTS: Enfrentando Desafios no Contexto da EJA. 

Percepções de um Grupo de Jovens e Adultos Surdos Acerca de uma Proposta de Ensino de Física Centrada na Experiência 

Visual. 

A Produção de Textos Didáticos para a EJA: Uma Análise do Tema Bactérias. 

A Abordagem de Temas Polêmicos no Currículo da EJA: O Caso do “Florestamento” no RS. 

 

 

Ao analisar os trabalhos do VI ENPEC, observou-se que não ocorre predominância de estudos, mas é interessante 

salientar a preocupação, em um dos trabalhos, com a produção de textos para EJA, pois parece não haver dúvidas da 

escassez de materiais didáticos para esta modalidade de ensino. Também não teve ocorrência de estudos sobre a 

utilização de jogos na EJA. 
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TABELA III. - XIII EBRAPEM – Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática 

 

 

Título do Artigo 

Limites e Possibilidades do Ensino da Matemática para o PROEJA 

O Ensino de Matemática nos Cursos PROEJA: contribuindo para a integração da formação básica com a formação 

profissional  

Práticas de Numeramento nas Tensões entre Conhecimentos Cotidianos e Escolares em uma Turma de Ensino Médio na 

EJA  

Conhecimentos e Pensamentos Algébricos Mobilizados por Estudantes da EJA em Atividades Envolvendo Sistemas de 

Equações Lineares  

O Uso da Modelagem Matemática no Ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos  

Livros Didáticos de Matemática voltados para EJA: uma análise das Práticas de Numeramento 

O Desenvolvimento do Conhecimento Matemático a Partir do Contexto Sócio-Cultural do Aluno que Cursa a Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos  

Professores de Matemática e o Tratamento Dado aos Conhecimentos Prévios dos Estudantes da Educação de Jovens e 

Adultos na Resolução de Problemas 

Análise de uma Experiência de Formação Continuada a Distância para Professores que ensinam Matemática aos Jovens e 

Adultos do Ensino Fundamental 

Ensino de Matemática e Inclusão Digital: construindo conhecimento a partir do cotidiano dos alunos  

A Formação Inicial em Matemática e a Educação de Jovens e Adultos: expectativas e desafios 

 

Os artigos encontrados no XIII EBRAPEM referentes à EJA mostram que também ocorre a preocupação com a 

formação dos professores, onde cerca de 27% esboçam tal atenção. Outro estudo que vale salientar é sobre o livro 

didático para EJA. No entanto, novamente não foi possível encontrar trabalhos sobre jogos na educação. 

Ao analisar os trabalhos do X ENEM em relação à Educação de Jovens e Adultos constatou-se a presença 13% 

de trabalhos sobre a formação de professores e de 13% de estudos sobre material didático para essa modalidade de 

ensino. A verificação dos objetivos destes artigos mostrou, em apenas um trabalho, o estudo sobre a utilização de jogos 

para o ensino na EJA. O artigo intitulado “Experimento Matemático na Educação de Jovens e Adultos” tem o objetivo 

de mostrar que jogos e experimentos matemáticos podem ser aplicados de forma correta e objetiva auxiliando no 

processo de ensino e aprendizagem da matemática na Educação de Jovens e Adultos. 
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TABELA IV. - X ENEM – Encontro Nacional de Educação Matemática 

Título do Artigo 

A Construção de Tabelas em Aulas de Estatística na Educação de Jovens e Adultos. 

Investigando o Desempenho de Jovens e Adultos na Construção e Interpretação de Gráficos 

O Raciocínio Combinatório de Alunos da Educação de Jovens e Adultos: do início da escolarização até o Ensino Médio.  

Experimento Matemático NE Educação de Jovens e Adultos 

Aprendizagem dos Conceitos de Perímetro e Área enquanto Grandezas na educação de Jovens e Adultos (EJA): O Contexto 

Desflorestamento da Amazônia  
Construções de Significados a partir de Produções Colaborativas de Professores de Matemática do PROEJA-IFES 

Produção Colaborativa de Material Didático de Matemática para o PROEJA e sua Contribuição na Construção de 

Conhecimentos por Alunos Jovens e Adultos  

Formação de Professores de Matemática “para” e “na” EJA: Saberes Docentes Necessários e Saberes Construídos na prática 

Formação Docente de EJA: A Matemática e a Resolução de Problemas como Metodologia 

Modelagem Matemática na Educação de Jovens e Adultos: Compreendendo as Estratégias Desenvolvidas pelos Educandos. 

O Ensino de Matemática: Uma Proposta Metodológica para Jovens e Adultos. 

Erros mais freqüentes cometidos por Alunos Adolescentes de uma turma de EJA nas Operações Aritméticas de Subtração. 

Livros Didáticos de Alfabetização de Jovens e Adultos: Um Estudo sobre as Estruturas Multiplicativas 

Matemática e Saúde: A construção de uma Proposta Curricular para o PROEJA 

Uma Proposta Interdisciplinar para a Educação Matemática e o Ensino de Física na EJA 

O Comportamento do Docente de Matemática diante dos Conhecimentos Espontâneos dos Alunos da EJA  

Letramento Matemático na Infância e na Fase Adulta de Alunas de Programas de Educação de Jovens e Adultos 

Material Didático de Matemática para o PROEJA: Um Recurso feito a muitas 

A Dimensão Afetiva em Processos de Ensino de Matemática para Jovens e Adultos  

Aplicações de Problemas Diferenciados do Teorema de Pitágoras na Educação de Jovens e Adultos.  

Resolução de Problemas de Estruturas Aditivas: Analisando as Dificuldades em Uma Turma de EJA. 

Metacognição e Resolução de Problemas na EJA 

Fatores que Afetam a Conduta de Resolução de Problemas dos Alunos do PROEJA/IFES: Um Estudo a partir das crenças. 

 

 

V. ALGUNS RESULTADOS 

 

É importante começar relatando que no X EPEF – Encontro de Pesquisa em Ensino de Física não apareceu nenhum 

artigo sobre ensino desta disciplina na EJA. No entanto, dos 44 trabalhos direcionados a esta modalidade de ensino 

encontrados nos demais eventos: ENEM, ENPEC, EBRAPEM e ENEQ, somente um esboça a utilização de jogos na 

Educação de Jovens e Adultos, isto é, aproximadamente 2% dos artigos apostam na utilização deste objeto lúdico para 

a o ensino na EJA. 

Pode-se observar também uma concentração de trabalhos envolvendo preocupação com a formação docente para 

esta modalidade de ensino, além de estudos sobre material didático especificamente para a EJA. 

 

 

VI. CONCLUINDO O ESTUDO 

 

Este número excessivamente pequeno de trabalhos com jogos na EJA, pelo menos observados nestes artigos dos 

referidos eventos, parece não refletir o que se contempla no interesse popular. É comum a verificação de pessoas, com 
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esta faixa etária específica da EJA, manifestando interesse e disposição à ação lúdica do jogo em suas comunidades nos 

mais variados cantos do nosso extenso país. O dominó, a dama, o xadrez, entre outros, são jogos que estão presentes no 

cotidiano das pessoas e, além de servirem como diversão, corroboram o desenvolvimento de habilidades e o trabalho 

de competências necessárias a uma formação voltada para a cidadania. É importante que professores e gestores que 

atuam com a EJA estejam atentos para esta pré-disposição e que possam planejar ações vislumbrando a possibilidade 

de utilizá-los, como recurso didático, nesta modalidade específica e tão carente de inovações, os jovens e adultos. 

Dessa forma, é importante concluir que a EJA necessita de uma atenção especifica e que a utilização de 

atividades lúdicas como o jogo educativo nesta modalidade de ensino é uma alternativa interessante para que este aluno 

tenha uma participação ativa no processo de ensino-aprendizagem e possa passar de um contexto educacional 

fortemente conduzido pelo isolamento social e heteronomia para um ambiente escolar fortalecido pela interação social 

e pela autonomia. 
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Math is something present in the lives of people directly or indirectly. At various times 
every day, we need to use mathematical knowledge to help solve problems. Despite being 
used in almost all areas of knowledge, it is not always easy to show students, applications 
that arouse their interest, as they have mathematics as a discipline complex, difficult to 
understand. One of the biggest challenges today is to transform school mathematics 
teaching into something accessible and enjoyable for students. Over the years have created 
the misconception that mathematics is only for the "wise", this usually occurs when 
teachers of mathematics teaching invest efforts in teaching calculus without contextualize 
it. The big question of the students, it persists regarding the usefulness of an equation of 
1st and 2nd degree for their lives. For many teachers this question is irrelevant, but for the 
development of mathematics teaching and the teaching- learning and empathy of the 
students to the topic of numbers, this response is critical. As well mention the jargon " 
math is everywhere ", it is necessary to note that the educator with more attention to your 
surroundings, such as: the dimensions of the room, in the tone of his voice and the 
students, the energy used to manufacture objects in the classroom, all this involves 
mathematical equations, which were inter - related content, arouse curiosity and interest of 
the students, but unfortunately it is not used in a playful manner. In this sense, it is 
observed that in the school mathematics teaching only with operations without relating 
them to everyday life, makes learning difficult, as not being taught something meaningful 
to your life outside of school. The problem loses significance because the resolution of 
problems in school have goals that differ from those that appear on a day- to-day lives of 
these students. Therefore, it is up to the educator seeking methodologies in the classroom, 
through the mathematical knowledge and associate them with their students daily, making 
learning more interactive, pleasurable way to be fascinating. 
 
A matemática é algo presente na vida das pessoas de maneira direta ou indireta. Em vários 
momentos do cotidiano, precisamos usar os conhecimentos matemáticos para ajudar a 
resolver os problemas. Apesar de ser utilizada praticamente em todas as áreas do 
conhecimento, nem sempre é fácil mostrar aos alunos, aplicações que despertem seu 
interesse, pois os mesmos têm a matemática como uma disciplina complexa, de difícil 
entendimento. Um dos maiores desafios da escola na atualidade é transformar o ensino da 
matemática em algo acessível e prazeroso aos alunos. Ao longo dos anos se criou o falso 
conceito de que a matemática é somente para os “sábios”, isso geralmente ocorre quando 
os professores do ensino da matemática investem esforços no ensino do cálculo sem 
contextualizá-lo. O grande questionamento dos alunos atualmente, ainda é referente a real 
utilidade de uma equação de 1º e 2º graus para suas vidas. Para muitos professores essa 
pergunta não tem relevância, mas para o desenvolvimento do ensino da matemática, bem 
como, o processo de ensino-aprendizagem e a empatia dos alunos à temática dos números, 
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essa resposta é fundamental. Como bem menciona o jargão “matemática está em toda 
parte”, é necessário que o educador observe com mais atenção o seu entorno, como por 
exemplo: nas dimensões da sala, na tonalidade da sua voz e dos alunos, na energia 
utilizada para a fabricação dos objetos da sala de aula, tudo isso envolve equações 
matemáticas, que se fossem inter-relacionados ao conteúdo, despertaria a curiosidade e o 
interesse dos alunos, mas infelizmente isto não é aproveitado de forma lúdica. Nesse 
sentido, observa-se que no contexto escolar o ensino da matemática somente com 
operações, sem relacioná-las ao cotidiano, torna a aprendizagem difícil, pois não está 
sendo ensinado algo significativo para sua vida fora da escola. O problema perde o 
significado porque a resolução de problemas na escola tem objetivos que diferem daqueles 
que aparecem no dia-a-dia desses alunos. Diante disso, cabe ao educador buscar 
metodologias em sala de aula, através do conhecimento matemático e associá-las ao 
cotidiano de seus alunos; tornando a aprendizagem muito mais interativa, de forma 
prazerosa a ser fascinante. 

 
 
I. INTRODUÇÃO 
	  
A Matemática, na maioria das vezes, é vista como uma disciplina pronta e acabada, sem espaço para a criatividade, 
sem ligação com a realidade, a abundancia de números e símbolos que parece um enigma quase impossível de ser 
decifrado. Isso gera uma grande aversão nos alunos, fazendo com que acreditem que é algo difícil, distante da realidade 
e, às vezes, sem utilidades, onda quem aprende ou a compreende é considerado muito inteligente. O que devemos fazer 
é tirar a ideia de que a matemática é para poucos e mostrar que todas as pessoas têm a capacidade de aprendê-la. Esse 
trabalho se desenvolveu a partir do I estágio de física do curso Licenciatura Plena em Matemática e Física – 
Ufopa/Juruti/PA. 

Iniciei o estágio com a entrevista aos funcionários nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio professor Emanuel Salgado Vieira, na cidade Juruti – Pá, a orientadora relata ações que desenvolve para 
ajudar no processo de ensino aprendizagem dos discentes, a mesma faz levantamento de toda situação escolar dos 
alunos, frequências escolares, faz atendimento individual e coletivo dependendo da necessidade, realiza reuniões com 
pais para informar sobre o desempenho e o rendimento dos alunos. Sempre está em contato com a família juntamente 
com a coordenação, mesmo assim ainda há muitos alunos que possuem dificuldade de aprendizagem, pude vivenciar a 
dificuldade de aprendizagem nas quatro operações dos discentes do ensino médio talvez seja pela metodologia do 
professor, até mesmo pela falta de interesse do próprio aluno e pela falta de participação da família na escola que os 
pais só comparecem quando são praticamente intimados a vim à unidade de ensino. Baseado nos princípios da lei das 
diretrizes e bases da educação brasileira (LDB, 1896) rege 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. (LDB, 1896) 

O sistema educacional pode ter sua parcela de contribuição, que por motivo de muitas datas comemorativas o 
ensino aprendizado fica atropelado isso acaba interferindo no processo de ensino dos discentes. Segundo SAVIANI 
(1984) diz que o secundário que é as inúmeras comemorações acaba tomando o lugar daquilo que é principal o 
processo de transmissão - assimilação do conhecimento como, por exemplo: jogos escolares, comemoração do dia das 
mães, festas juninas e etc. (...) se fez de tudo na escola, mas pouco se fez para o processo de ensino- aprendizagem (p. 
16). Ressaltando sobre a questão de alunos com dificuldades de aprendizagem e os problemas emocionais e de conduta 
que estão inclusos em sala de ensino regular, Campbell (1993) resume o fato: 

“Considerando em seu conjunto, diferentes estudos indicam que os problemas escolares constituem uma fonte de 
preocupações para os pais e professores (...) onde os déficits de aprendizagem estão associados vários tipos de 
alterações familiares”. (p. 117) 

É necessário analisar os métodos de ensino e propor mudanças que tornem as aulas mais dinâmicas, sabemos que 
as dificuldades de aprendizagem pra ser amenizadas dependem da base, ou seja, na educação infantil, acredito que 
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nesse momento a criança é capaz de enfrentar situações envolvendo direções e sentidos, diante disso, por meio da 
brincadeira a criança envolve-se no jogo e sente a necessidade de partilhar com o outro. Ainda que em postura de 
adversário, a parceria é um estabelecimento de relação, a qual expõe as potencialidades dos participantes, afeta às 
emoções e põe à prova as aptidões testando limites. Brincando e jogando a criança terá oportunidade de desenvolver 
capacidades indispensáveis à sua futura atuação profissional, tais como atenção, afetividade, o hábito de permanecer 
concentrado e outras habilidades perceptuais psicomotoras. 

Aprender é vivenciar e adquirir experiências, é enfrentar desafios, descobrir, buscar conhecimento, querer. Esse 
trabalho se propõe a auxiliá-lo para que tenha sucesso no aprendizado. O esforço conjunto será valido se for 
desempenhado com perseverança o papel que cabe na construção do conhecimento. É isso proporcionará segurança na 
capacidade de aprender e ensinar matemática. Acredito que dialogar com vivencia concreta tenha um significado e 
proximidade de professor e aluno. 
 
 
II. O JOGO COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM 
 
“Aprender é vivenciar e adquirir experiências, é enfrentar desafios, descobrir, buscar conhecimento, querer”. Os jogos 
tem sido um recurso didático usado na aprendizagem e se tornou, nas últimas décadas, uma alternativa metodológica 
bastante pesquisada, utilizada e abordada de variados aspectos. Tais trabalhos, entretanto, ocorrem e, torno de jogos 
aplicados na pré-escola e nas primeiras séries do ensino fundamental. Defendo que essas práticas devem continuar até 
mesmo na graduação, pois  tanto aluno e professor sempre vão estar em constante aprendizado. 

Vygotsky acentua que “apesar da relação brinquedo-desenvolvimento pode ser comparado à relação instrução-
desenvolvimento, o brinquedo fornece ampla estrutura básica para mudanças das necessidades e da consciência” 
(1994, p. 135). 

Já para Collois (1990), o jogo “Evoca por igual às ideias de facilidade, risco ou habilidades: [...] combina então, 
em si, as ideias de limites, liberdades e invenção” (pp. 9 -11). O objetivo e o caminho da educação são considerados 
como sendo a organização de conhecimentos que partam do interesse e das necessidades do educando e mais, 
compactuando com Kamii e De Vries (1991), deve-se incentivar tudo que possa maximizar o processo construtivo do 
individuo. Desse modo, a educação vem ganhando novos aspectos, conotações e abordagens, dentro de um sentido 
político e libertador. Assim, a educação por meio de atividades lúdicas vem estimulando as relações cognitivas, 
afetivas, sociais, além de propiciar também atitudes de crítica e criação nos alunos que se envolve nesse processo. 

Nesse sentido, defendo que a relação existente entre o professor e o aluno, deixará de ser o calcanhar de Aquiles, 
pois, é o passo decisivo para favorecer um ambiente sócio afetivo e intelectual promissor e proveitosos para a 
aprendizagem de qualquer que seja a disciplina ministrada, creio que essa relação reciproca é significativa e 
internamente, no próprio professor. 
 
 
III. ASPECTOS HISTÓRICOS DO ENSINO DA MATEMÁTICA 
 
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (Paulo 
Freire). 

A história da disciplina de matemática tem sido apontada, tanto nas propostas curriculares, como também um 
componente importante no ensino e aprendizagem de matemática. Na antiguidade, o brincar era uma atividade 
característica tanto para crianças quanto de adultos. Para Platão, por exemplo, brincando, o “aprender brincando” era 
mais importante e deveria ser ressaltado no lugar da violência e da repressão. Considerando ainda que todas as crianças 
devessem estudar a matemática de forma atrativa, sugerindo como alternativa a forma de jogo (Almeida 1987). Dienes 
(1986) associa o processo de aprendizagem da matemática à etapa, segundo as estruturas: 

1a etapa: jogo livre 
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2a etapa: jogo estruturado 
3a etapa: percepção da estrutura comum dos jogos estruturados-comparação; 
4a etapa: representação da estrutura; 
5a etapa: estudo das propriedades da representação; 
6a etapa: descrições em axiomas-demonstrações-teoremas. 
Para esse autor, é necessário que a criança conviva em um ambiente rico de materiais e oportunidade, de modo 

que passa construir elaborar seus conhecimentos. Sugere, ainda, que levemos em conta essas etapas de 
desenvolvimento quando formos planejar o ensino, de modo particular o ensino da matemática se quiser. Evitar fechar 
as portas desta ciência para grande parte das pessoas. 

Atualmente, visto que essa posição se torna favorável quando há participação nas práticas pedagógicas escolar, 
que deve ter a preocupação em cursos de formação continuada de professor, haja vista que hoje o Governo Federal 
implantou o Projeto Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, que tem como um dos objetivos de Construir 
coletivamente o que se espera em relação aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento no ciclo de alfabetização. 

 
 

IV. A ATRIBUIÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO TORNA IMPORTANTE CONTEXTO 
EDUCACIONAL 
 
“O que me interessa fortemente (...) não é dar receitas, mas é propor desafios, é discutir aspectos que eu considero 
necessários e permanentemente presentes na prática docente, que eu chamei de saberes fundamentais” (Freire, 1997).  

Os momentos de atuação do coordenador pedagógico como agente de formação continuada do professor em 
serviços são aqueles em que se reúne com o conjunto dos docentes da instituição escolar para discutir questões e 
problemas pedagógicos, isto é, pertinentes à sala de aula, ao conteúdo de ensino, ao desempenho dos educandos e ao 
relacionamento com os alunos. Nessa condição ele assume o papel de mediador, de interlocutor, de orientador, de 
investigador do grupo e com o grupo. 

Segundo Pimente (1999), os desafios do mercado de trabalho e da sociedade contemporânea cada vez mais 
ressaltam a necessidade de uma escola de qualidade, que forme cidadãos capazes de participar da vida política, social e 
econômica de uma sociedade moderna, diante disso, percebe que o comprometimento da escola é com a formação de 
um individuo que não tenha só a capacidade de ler e escrever, mas de intervir no social e transformar. 

É importante que o coordenador pedagógico concretize sua ação no acompanhamento das atividades dos 
professores em sala de aula, pois isso lhe dá a oportunidade de discutir e analisar os problemas decorrentes desse 
contexto com uma perspectiva diferenciada e abrangente, acredito que o coordenador pedagógico em parceria conduz o 
processo, participa, discute, assume e partilha responsabilidades com os professores. Assim entendo a função do 
coordenador pedagógico na escola, pois a medida que ele contribui para a formação do professor, ele também reflete 
sobre a sua atuação que lhe compete e , ativamente a  sua realização profissional. 

 
 

V. CONCLUSÃO 
 
Sabe-se que em todos os âmbitos da vida passamos por algum tipo de dificuldade e que as coisas não são fáceis, é 
evidente que a educação brasileira já teve grandes mudanças principalmente no que tange ao processo de ensino-
aprendizagem. Baseados nas informações e observações sobre o estudo de caso em questão. Segundo Celso Antunes 
afirma que: “É verdadeiramente e extraordinário para seu desenvolvimento integral da personalidade humana o 
acompanhamento de adultos que saibam com descrição e coerência elogiar, escutar e exemplificar boas maneiras” (p. 
91). 
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Analisando a clientela da escola constatei que a maioria dos alunos que tem problemas de aprendizagem com a 
disciplina, pode ser a metodologia de ensino, problemas familiar e social ou a estrutura escolar, enfim, fatores estes que 
possivelmente interferem negativamente no aprendizado do educando. 

Portanto, com a participação de todos os envolvidos no contexto educativo da escola, assumindo 
responsabilidades de sujeitos comprometidos com a transformação dos problemas educacionais relacionados às 
questões de ensino aprendizagem dos alunos e por questões pedagógicas, poderemos caminhar para uma educação que 
satisfaça as necessidades básicas dos educando no pleno desenvolvimento biopsicossociocognitivo e cultural, levando-
os a transformação do contexto social onde estão inseridos por meio da educação. 
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The inclusion of environmental education courses in initial teacher assumes the insert of 

environmental issues in the curriculum in a sociopolitical and cultural perspective. A 

curriculum that has the environmental theme promotes not only the concern’s adoption of 

practices for conservation and resource reduction as well as the understanding of a citizen 

education, responsible, critical and participatory that enables transformative decision-

making. Whereas teachers both in office as in training need to integrate within the 

parameters stipulated by the laws, decrees, guidelines, and other governing education in 

the country and they propose the insertion of Environmental Education theme as a 

integrator in the curriculums, the study of how teachers position themselves and think 

about this inclusion is extremely valuable to the consolidation of this subject in the 

curriculum’s courses. Hence, the present work, still in development, seeks to understand 

how students of the degree course in Biological Sciences from the Federal University of 

São Carlos have reflected on the inclusion of environmental issues in their training. For 

this, we conducted interviews with volunteer students of the course to reveals from this 

analysis if the undergraduates consider necessary the presence of environmental issues in 

their training. Most of the interviewed considered that the theme has integrative character, 

is widely present in all content, directly or indirectly society and being inserted in the 

environment; their actions have consequences for everyone. Interpreted even though the 

environmental education has been considered a cross-curricular theme in the basic 

education curriculum rests primarily with the biology teacher and science teach it and for 

that they need to be prepared. It is hoped that this work will contribute to improve the 

integration of environmental issues in initial formation and that studies of this issue from 

the perspective of teachers in training is scarce, it is considered that the work can 

encourage and assist in reflection on the subject. 

 

A inserção da Educação Ambiental (EA) nos cursos de formação inicial de professores 

pressupõe inserir as questões ambientais no currículo numa perspectiva sociopolítica e 

cultural. Um currículo ambientalizado é aquele que promove não somente a preocupação 

com a adoção de práticas voltadas para conservação e redução de recursos como também a 

compreensão de uma educação cidadã, responsável, crítica e participativa que possibilita a 

tomada de decisões transformadoras. Considerando que os professores tanto os em 

exercício como os em formação precisam se integrar dentro de parâmetros estipulados 

pelas leis, decretos, diretrizes, entre outros que regem a educação no país e que estes 

propõem a inserção da EA como tema integrador nos currículos, o estudo de como os 

docentes se posicionam e pensam sobre essa inclusão é de extrema valia para a 

consolidação desta temática no currículo dos cursos. Diante disto, o presente trabalho, 

ainda em desenvolvimento, busca compreender como os alunos do curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas da UFSCar têm refletido sobre a inclusão das questões ambientais 

na sua formação. Para isso, foram realizadas entrevistas com alunos voluntários do curso e 

a partir das análises constata-se que os licenciandos consideram necessária a presença das 

questões ambientais em sua formação. Consideram que o tema possui caráter integrador, 

está amplamente presente em todos os conteúdos, direta ou indiretamente e estando a 
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sociedade inserida no ambiente suas ações possuem consequências para todos. Interpretam 

ainda que apesar de a EA ser considerada uma temática transversal no currículo da 

Educação Básica cabe principalmente ao professor de biologia e ciências ensiná-la e para 

tal os mesmos precisam estar preparados. Espera-se que este trabalho contribua para 

melhoria da inserção das questões ambientais na formação inicial e, tendo em vista, que 

estudos desta temática sob a perspectiva dos docentes em formação é escassa, considera-se 

que o trabalho pode favorecer e auxiliar na reflexão sobre o assunto.  
 

 
I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

O desenvolvimento de uma sociedade pautada na sustentabilidade e a necessidade de se trabalhar a Educação 

Ambiental (EA) de maneira que possibilite mudanças sociais ganha cada vez mais importância para formação da 

sociedade. Inserir as questões ambientais nos currículos dos cursos superiores vai além de considerar a EA apenas 

como o ensino do meio natural, mas também das questões sociopolíticas e culturais. Um currículo ambientalizado é 

aquele que, dentre outras coisas, promove a adoção de práticas voltadas para conservação de recursos e redução de 

resíduos até a promoção de práticas interdisciplinares e a capacitação do corpo docente. Nesse sentido, a EA, em sua 

práxis pedagógica, envolve a compreensão de uma educação cidadã, responsável, crítica e participativa, possibilitando 

a tomada de decisões transformadoras, para a construção de um futuro sustentável, sadio e socialmente justo. 

Diante do acima exposto e levando em consideração que os documentos oficiais que regem a educação no país 

propõem a inserção da temática ambiental como tema integrador nos currículos.  O presente trabalho, ainda em 

desenvolvimento, tem como objetivo compreender como os alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar têm refletido a inclusão das questões ambientais na sua formação 

docente.  

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

Ao estudar a literatura sobre formação de professores encontram-se muitos questionamentos a respeito de quais 

habilidades, competências, saberes e conhecimentos seriam necessários para a construção de uma identidade pessoal e 

a formação do profissional docente em um mundo que passa por constantes mudanças.  

Segundo Santos, M. (2009) a formação inicial não é um campo novo de pesquisas dentro da educação. Muitos 

pesquisadores têm produzido nessa área como Garcia (1999), Almeida e Biajone (2007), Tardif (2000), Tardif (2007) e 

Nóvoa (1999), dentre outros, o que a torna extremamente complexa e dinâmica. 

Quando se entende a educação como um processo de formação de cidadãos críticos e participativos na sociedade 

em que estão inseridos, os professores de todos os níveis de ensino são convidados a refletir sobre suas práticas para 

entendê-las como parte de um processo mais amplo e complexo.  Isto implica ao docente entender que o seu papel vai 

além da transmissão de conceitos para favorecer a formação de valores, habilidades e competências que possibilitem 

aos alunos compreender a sua realidade de maneira global, capaz de pensar criticamente e tomar decisões a respeito do 

que acontece ao seu redor. (Freitas, 2008).  

Com relação a preocupação com as questões ambientais tanto na sociedade como na educação Farias e Freitas 

(2007) relatam que um dos episódios mais lembrados na história da Educação Ambiental (EA) é a Conferência 

Intergovernamental de Tbilisi, que foi organizada pela UNESCO e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), em 1977. Nesta conferência se estabeleceu que a EA não abordaria apenas os aspectos 

biológicos e físicos dos problemas ambientais, mas também se preocuparia em discutir as causas econômicas, sociais e 

culturais relacionadas a eles. (Farias, Freitas, 2007).  

As mesmas autoras ainda ressaltam que embora se saiba da existência de entidades para proteção da natureza 

desde os anos 50, é na década de 70 que se destacam os movimentos ambientalistas no Brasil, evidenciando, em sua 
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revisão de literatura, que a história do ambientalismo brasileiro acontece concomitantemente com o crescimento da 

preocupação com a EA no nosso país. 

Krasilchik (1986) afirma que no Brasil podem-se encontrar diferentes opiniões quanto à definição de EA. Por 

um lado, o ambiente é apenas um assunto neutro de estudo, por outro, o meio ambiente esta relacionado ao homem e as 

ações do mesmo que interferem de diversas formas no ambiente. Tal posição engloba aspectos políticos, sociais, 

econômicos e culturais, assim como a necessidade de uma atitude diante dos problemas ambientais. (Krasilchic, 1986). 

A esse respeito Sauvé (2005) ressalta que embora exista uma preocupação comum com o meio ambiente e do 

reconhecimento da importância do papel da educação para o desenvolvimento e melhoria da relação entre homem e 

ambiente, há uma divergência entre os diferentes pesquisadores e professores sobre a EA e consequentemente sobre as 

maneiras de incluir e praticar a ação educativa neste campo. 

Para os PCN a temática ambiental é considerada como tema urgente para a sociedade e deve estar integrada com 

as diversas áreas do currículo e com o contexto histórico e social de cada escola: os documentos oficiais afirmam que a 

EA permite mudanças de comportamento pessoal, de atitudes e valores que podem levar a transformações sociais. 

(BRASIL, 1998). 

De acordo com Oliveira et.al. (2000) os setores educacionais reconhecem que na formação de professores tem de 

ser desenvolvidas habilidades e competências para que possam atuar na direção da construção de uma educação para a 

sustentabilidade. Segundo os autores existe uma compreensão de que tal formação é complexa, visto os conhecimentos, 

atitudes e habilidades estabelecidas para se alcançar a diversidade de objetivos da EA.  

A política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei n.9.795 promulgada em 1999 e regulamentada pelo 

Decreto n.4.281/02, incorpora e promove a EA em todos os níveis de ensino, desde a educação básica até o ensino 

superior.  Kitzmann (2007) ao se referir a ambientalização curricular afirma que “Ambientalizar o ensino significa 

inserir a dimensão socioambiental onde ela não existe ou está tratada de forma inadequada”. 

Efetivamente, no art. 8o, a PNEA prevê, entre outras modalidades de capacitação de recursos humanos, a 

incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e 

modalidades de ensino, enquanto o art. 11º dispõe que a dimensão ambiental conste dos currículos de formação de 

professores em todos os níveis e em todas as disciplinas. Desse modo a EA deve ser considerada não mais como uma 

disciplina, mas como um ponto nas quais as diferentes disciplinas se interseccionam. Tratando esse tema, de modo 

interdisciplinar, nos currículos o conceito de meio ambiente se ampliará para além de seus aspectos naturais, 

incorporando os sociais, filosóficos e éticos. Nas palavras de Freitas; Zuin e Pavesi: 

A PNEA determina que a EA não seja implantada como disciplina específica, mas como prática integrada, 

contínua e permanente, de acordo com uma série de “princípios básicos” (art. 4o), entre os quais: o enfoque 

humanista, holístico, democrático e participativo; a concepção de meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; o 

pluralismo de ideias e concepções metodológicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; a 

vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais; a garantia de continuidade e permanência do processo 

educativo; a permanente avaliação crítica do processo educativo; a abordagem articulada das questões ambientais 

locais, regionais, nacionais e globais; o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural. (2007, 145 p.) 

Dessa maneira, considerando a necessidade de formação de profissionais capazes de refletir criticamente e ser 

ativos em seu contexto social, entendendo as relações entre sociedade-cultura–ambiente, e que os professores tanto os 

em exercício como os em formação precisam se integrar dentro de parâmetros estipulados pelas leis, decretos, 

diretrizes, entre outros que regem a educação no país e que estes propõem a inserção da EA como tema integrador nos 

currículos, o estudo de como os docentes se posicionam e pensam sobre essa inclusão é de extrema valia para a 

consolidação desta temática no currículo dos cursos. 

 

 

 



 Silva, M. D. et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 13009 (2014)  

 

13009-4 

III. METODOLOGIA 

 

A presente investigação tem como base metodológica a pesquisa qualitativa. (LUDKE e ANDRÉ, 1886).  Que surgiu 

num movimento de suprir as necessidades encontradas pelos pesquisadores em educação no desenvolvimento de suas 

pesquisas tanto com relação aos aspectos metodológicos quanto às análises dos seus dados, essa nova forma de 

pesquisa foi muito influenciada por uma nova atitude por parte dos pesquisadores, que coloca o mesmo inserido dentro 

da cena investigada. (LUDKE E ANDRÉ, 1886). As autoras ainda ressaltam que dentro dessa perspectiva de 

aproximar o pesquisador ao “objeto” investigado existem alguns níveis de envolvimento, cabendo ao próprio 

pesquisador saber qual se enquadra melhor no estudo a ser realizado.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994) a investigação qualitativa se baseia em cinco características, 

ressaltando-se que não necessariamente todos os estudos que são assim classificados se enquadram, em sua totalidade 

dentro destas características, podendo um determinado estudo qualitativo ser desprovido de uma ou mais das 

características. As características estão abaixo descritas:  

1. Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento 

principal. 

2. A investigação qualitativa é descritiva. 

3. Os investigadores qualitativos se interessam mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos. 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva. 

5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. (Bogdan & Biklen, 1994, p 47-50). 

Os métodos de coleta de dados de uma pesquisa qualitativa se diferenciam dos da pesquisa quantitativa e podem 

ser os mais variados possíveis, dentre os existentes podemos citar a observação, entrevista, diário de campo, gravação 

em áudio e vídeo, narrativas, análise documental, entre outros. 

Sendo assim, tendo como base os pressupostos teóricos de um estudo qualitativo, para o presente trabalho, no 

objetivo de entender como os alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas têm refletido sobre a inclusão das 

questões ambientais na sua formação, foram realizadas entrevistas reflexivas coletivas com alunos voluntários do 2º, 3º 

e 4º ano do curso em estudo. Os licenciandos do 1º ano deste curso não foram convidados a participar da pesquisa, pois 

como as entrevistas foram realizadas no primeiro semestre do ano, foi considerado que os mesmos não teriam ainda 

vivência com a instituição e o curso para responder as perguntas durante as entrevistas. Nesse sentido foram formados 

três grupos de estudantes: Grupo 1com alunos do segundo ano do curso (com seis voluntários ingressos em 2012); 

Grupo 2 com alunos do terceiro ano do curso (com nove voluntários, ingressos em 2011) e por fim, Grupo 3 formado 

por alunos do quarto ano do curso (com nove voluntários, ingressos em 2010 e 2009), Tabela I. 

 

 
 

 

De acordo com Ludke e André (1986) a entrevista reflexiva permite uma organização flexível e ampliação dos 

questionamentos à medida que as informações vão sendo fornecidas pelo entrevistado e é reconhecida como importante 

instrumento de coleta de dados para pesquisas com abordagens qualitativas. 

As entrevistas permitem ao pesquisador maior interação com os sujeitos da pesquisa, favorecendo uma interação 

humana, em que ficam expostas as percepções do entrevistador e entrevistado. Além disso, a entrevista reflexiva 
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permite a ambas as partes refletir sobre a fala de quem foi entrevistado; o entrevistador expressa a sua compreensão da 

fala do entrevistado e esse, por sua vez, pode concordar, discordar ou modificar suas proposições durante a entrevista. 

Garantindo ao entrevistado o compromisso ético presente em qualquer situação em que se utilize a entrevista. 

(Szymanski, 2004). 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

A partir das análises constata-se que ao responder a questão: “Vocês consideram importante que questões e/ou temas 

ambientais sejam trabalhados nos cursos de formação de professores? Por quê?” todos os 24 licenciandos 

entrevistados do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar 

consideram necessária a presença das questões ambientais em sua formação.  

Primeiramente, porque os mesmos consideram que como futuros professores de ciências e biologia são eles que 

vão estar em sala de aula para responder as perguntar feitas pelos alunos sobre o tema, sobre os eventos que acontecem 

no mundo e que estão constantemente na mídia, nesse sentido fica a cargo do professor responder as dúvidas dos seus 

alunos e explicar o que esta acontecendo, tanto no local onde o aluno vive como em âmbito global. Os licenciandos 

ainda ressaltam que para conseguir ensinar esses conhecimentos para seus futuros alunos os mesmos precisam aprender 

sobre eles, sendo assim muito importante a inclusão das questões ambientais no currículo de um curso de formação 

inicial. 

Abaixo estão algumas falas dos alunos entrevistados que exemplificam o acima exposto, na transcrição de todas 

as falas dos alunos foram retirados os vícios de linguagem, a fim de facilitar a leitura do texto e os licenciandos não 

estão identificados por nomes garantindo o sigilo de identidade dos entrevistados.  

Aluno(a)18: na verdade essa é uma causa de todos, então na verdade o professor que vai passa para os 

alunos ...um professor de biologia que ta ai, se ele vai passa alguma informação se ele tive uma base 

teórica melhor como que ele vai passa para os alunos  

Aluno (a)17: Acho bastante importante pro biólogo como um todo, mas principalmente pra um 

professor, porque afinal de contas é ele que vai tá na sala de aula, ele que vai recebe as perguntas dos 

alunos do que ta acontecendo ou não, é ele que vai se depara com o aluno ou a pessoa que vai ser o 

cidadão do futuro que teria a responsabilidade de pensar sobre a temática ambiental, pelo menos... 

Aluno(a) 12: eu acho importante porque a gente vai trabalha depois em sala de aula, não todos mas... 

quem vai trabalha em sala de aula eu acho que ta lidando com gente que ta propensa a aprende mais, 

criança, ou mesmo com jovem adulto né, a educação de jovens e adultos e se a gente não ta preparado 

pra passa esses conceitos ambientais ou introduzi isso dentro da nossa disciplina eu acho que é meio 

falho porque a gente ta se formando em biologia e a gente tem que ter essa predisposição pra aprende e 

ensina esses conceitos ambientais. 

Durante as entrevistas os alunos destacaram ainda a função do professor como formador de opinião, o ser 

humano que pode ser o exemplo para o aluno e auxilia-lo na construção do pensamento crítico, que pode ensinar e/ou 

auxiliar o aluno a refletir sobre o que esta a sua volta e se posicionar perante isso o que, de acordo com os 

entrevistados, só pode acontecer se os mesmos tiverem uma formação que possibilite a sua própria formação do senso 

crítico. 

Aluno(a) 11: é abrange o assunto... e o professor é o responsável porque na escola ele tem essa 

oportunidade de “linkar” isso porque a televisão não tem esse compromisso... os amigos que não foram 

bem instruídos também não vão ensinar esse ... o individuo que ta no ambiente, e se não for o professor 

pra pelo menos coloca a dúvida, ou então pra puxar o assunto é possível que essa pessoa nunca tenha 

noção por falta de instrução. 

Aluno(a)19: é mas eu acho que a real importância da gente aprende, de ter a temática ambiental no 

nosso curso é que a gente vai acaba se instruindo .... a gente vai cria um senso crítico muito maior pra 
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que a gente possa analisa o que a mídia  passa pra gente, porque é uma coisa totalmente diferente, tipo 

o que a globo ta falando de sustentabilidade do que realmente é sustentabilidade  e a gente ter esse 

senso crítico pra gente poder repassa isso para os alunos e cria um pensamente crítico no aluno... e a 

agente só consegue faze isso se a gente tive esse pensamento critico que a gente só adquire se a gente 

estuda,  se a gente aprende  

Aluno(a)24: eu concordo também com tudo o que Aluno(a)19 falo, eu vejo toda a disciplina que a gente 

teve sobre educação ambiental, pelo menos pra mim mudou muito o conceito de que a educação 

ambiental é somente aquela conservadora, da salvação ... acho que vai muito além disso, e eu acho que 

o papel do professor essencialmente, tanto de ciências quanto de humanas, é trabalha esse senso crítico 

faze com que o aluno pense ... essa é a função, não tem tanto que fica dividindo... acredito. 

Alguns estudantes destacaram que a inserção da temática ambiental na sua formação é fundamental, pois os 

ajudam a compreender e a ensinar as interligações existentes entre ser humano – ambiente - sociedade. Entender que o 

ser humano atua no meio ambiente e que isso tem consequências perante o mundo e a sociedade caracterizando o tema 

como um possível instrumento para a conscientização da sociedade. 

Aluno(a)11: quando a gente fala em educação ambiental a primeira coisa que vem na cabeça das 

pessoas é a ideia de que é pra planta árvore é pra diminui o corte das florestas que é pra conserva o 

leito do rio ou não joga o lixo no rio, mas a gente tem que ter a noção de que o professor como 

formador de opinião, é como um instrutor ele deve que... ele tem que conscientiza as pessoas sobre a 

questão de consumo, o tipo de material que ela consome o que que é gasto para elabora aquilo que ela 

ta consumindo e pra onde vai aquilo depois... a questão do ambiente não é só o ambiente de fauna e 

flora, mas é o ambiente onde o individuo ta situado... as consequências que tem do consumo dele e as 

consequências desse consumo né.. pra que se tenha consciência daquilo que ele ta fazendo como 

individuo como ser humano. 

Aluno(a)12: a gente tem a noção de meio ambiente...a agente se coloca fora do meio ambiente, mas a 

gente ta inserido no meio ambiente... acho importante isso. 

Aluno(a)11: o individuo nunca vê que os excessos dele tem consequências né...  um exemplo claro é o 

uso de água.. a mulher ou o homem que vai lava o carro no final de semana ele não faz ideia do que que 

ta acontecendo pra água chega lá na casa dele... do quanto ele produziu ... do quanto de produto 

químico é utilizado pra faze higienização dessa água, pra ela chega naquelas condições e ele lava o 

carro com o menor dos compromissos, ou a calçada, ou a rua sabe. 

Aluno(a) 12: eu uma vez tava num ponto de ônibus e a mulher tava limpando as folhas que tinham caído 

da árvore com a mangueira... eu quase fui lá fala... minha senhora né limpa folha. 

Aluno(a) 11: não e hoje as pessoas querem emagrece, mas não pegam numa vassoura pra varre né... 

Aluno(a)13: com força da água é mais fácil. 

Aluno(a) 11: é... é muito mais fácil, é mais cômodo. quer dizer o individuo quer usa um controle remoto 

pra televisão, mas ele não sabe o tanto de silício que teve que ser tirado... o tanto de plástico que foi 

desenvolvido o tanto de metal que foi retirado.. a degradação toda que teve pra chega no controle 

remoto pra televisão dele. 

Aluno(a) 12: acho importante essa parte de conscientização do que a gente consome... tanto que porque 

a gente troca de celular duas vezes por ano, precisa mesmo?! Precisa compra mesmo um tablet, precisa 

mesmo troca de computador... é pensa no que você ta consumindo... acho legal pensa nessa parte e 

ensina isso... também é importante recicla, mas pensa o antes né, antes de gera o lixo. 

Os exemplos acima também ressaltam a importância da temática como um meio possível para os professores 

trabalharem a formação crítica dos alunos. 

Além disso, os licenciandos entrevistados interpretam ainda que, apesar do Meio Ambiente ser considerado um 

tema transversal no currículo da Educação Básica, cabe principalmente aos professores(as) de biologia e ciências 

ensiná-la e para tal os mesmos precisam estar preparados.  
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Aluno(a) 3: acho que é porque é um tema que é muito decorrente, acontece muito assim na escola... é 

um tema transversal, mas que muitas vezes fica para o professor de ciências trabalha ou de biologia e 

inclusive é até cobrado isso da escola e além de ser cobrado é de estrema importância porque a 

sociedade esta precisando de pessoas preocupadas com o meio ambiente.... e que a escola vai sendo 

formadora de opiniões e tudo mais, é legal ter esse trabalho na escola... assim é bom a gente aprender 

isso para poder ensinar para os alunos. 

Aluno(a) 4: meio ambiente é um tema que esta nos PCNs então é até uma questão... como eu trabalho 

na escola?... também é até uma questão que a gente fala com os temas ... um tema transversal não é só a 

área de biologia que precisa trabalha, tem outras áreas que poderiam ta trabalhando também em seus 

conhecimentos e aborda o tema do meio ambiente e assim como  o aluno(a) 3 eu vejo importante 

apresentar o tema, ter esse tema  aqui na universidade pra se apossar de conhecimentos que vão servi 

também pra gente, pras nossas práticas e ser passado isso também. 

Os estudantes consideram que o tema possui caráter integrador, sendo assim, está amplamente presente em todos 

os conteúdos, direta ou indiretamente e estando a sociedade inserida no ambiente suas ações possuem consequências 

para todos. Para isso na sua formação é preciso ter um aprendizado crítico, a construção de autonomia intelectual, e de 

valores.  

Aluno(a)10: sim eu acho importante que tenha esse tema. E é importante porque cada vez mais a gente 

ta distante das coisas que esta em nosso entorno, a sociedade cada vez mais estimula o individualismo e 

porque tem uma catástrofe ambiental acontecendo fadando o fim da humanidade e ao mesmo tempo o 

nos cursos de biologia ta rolando uma divisão em diversas universidades do Brasil focando só numa 

temática ambiental... e que também é uma coisa contra mão porque você especializa o pessoal que 

pensa no meio ambiente e o resto do pessoal que trabalha com genética e outras coisas nem pensam 

nisso, como se não tivesse nada a vê ... então é importante a temática ambiental na formação de 

professores mas num caráter mais integrador, englobante 

Aluno(a) 14: eu acho importante porque eu acho que tudo parte do estudo ambiental... acho que hoje 

em dia todas as matérias, pode ser que não sejam... como que eu falo?!! ligado diretamente, mas de uma 

forma todas tem que leva pelo menos a uma maior compreensão de todo um estudo ambientalista, até 

porque na sociedade que a gente vive o que mais a gente vai ter que se preocupa daqui a pouco são com 

as condições do nosso mundo, do nosso planeta,  por isso que eu acho que é super importante. 

Aluno(a) 14: é eu acho que tem que ser abordado em tudo, é lógico que tem coisas que vai aprofunda 

mais, mas eu acho que tudo cabe dentro, entendeu?!! por exemplo nós estamos tendo aula de 

invertebrados ai você pode vê que você vai estuda cada classe de animal, mas pra que?!! Só pra sabe 

toda a composição deles? não... porque a gente vai te que faze uma ligação onde eles tão interferindo 

em certo ponto... Tem relação de cadeia alimentar e etc... 

Aluno(a) 13: eu acho que é importante porque eu não acho que não tenha um assunto que na verdade 

não seja importante, principalmente na biologia e que mesmo... que nem falo, deles não tarem 

diretamente ligados eu acho que tudo ta ligado eu acho que a só depende do ponto de vista... e que é 

também um assunto vigente para o futuro, mas eu acho que a  questão da educação ambiental e um dos 

que mais, um dos assuntos que mais pode mostra pro aluno como ele se vê numa comunidade... que não 

é individual..acho que é um dos melhores assuntos pra vê que não é uma coisa que ele em si faz 

diferença, mas se todos fizerem de fato o que vai gera. 

Aluno(a)16: é que eu acho assim... não é uma coisa simples né, tanto pra gente que faz biologia, claro 

que pras outras áreas também é muito importante, acho que seria uma forma de não só de trabalha 

biologia, mas também trabalha nas outras áreas.... acho que ambientalização poderia passar um pouco 

além do que só planta, bicho, água, poluição, acho que ambientalização seria tudo, trabalha tudo, tanto 

na biologia como as outras áreas também deveriam trabalha.... não é porque é ambientalização é só 
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biologia ... eu acho que é um assunto amplo, aberto, todos as licenciaturas, todas as áreas de formação 

ter ambientalização. 

Porém, apesar dos estudantes entrevistados afirmarem que é fundamental e importante a ambientalização do 

currículo do curso, por vários motivos citados anteriormente, os mesmos atentam para o fato de que não se sentem 

preparados para trabalhar as questões ambientais dentro da sala de aula como docentes, isso porque falta atenção sobre 

essa temática durante a sua formação profissional. Ressaltando ainda mais a necessidade da inclusão efetiva deste tema 

nos cursos de formação inicial. 

Aluno(a) 1: eu acho que falta bastante até... na formação aqui... eu acho que podia ser trabalhado 

melhor em como a gente vai passa isso para os alunos. 

Aluno(a) 5: como a gente pode trabalha na escola mesmo. 

Aluno(a) 1: acho que todo mundo sabe, todo mundo fala que é importante falar disso, mesmo porque 

não é uma questão só da biologia, só da ciência, é uma questão social também, mas a gente não 

trabalha muito no como fazer. 

Aluno(a) 6: Mesmo a universidade tendo como área forte a parte ambiental. 

Aluno(a) 8: tudo aqui é muito voltado para a pesquisa; e pesquisa sobre genética ou em ecologia na 

área ambiental, mas isso não reflete na nossa... no ensino. 

Todos: é 

Aluno(a) 7: é ... eu acho que é mais na questão da pesquisa mesmo. 

Aluno(a) 1: eles não aplicam isso na educação ... é só uma questão de pesquisa é só. 

Aluno(a) 4: é... na parte de educação assim... eu pelo menos já abordei esses temas na escola... eu tive 

que ir atrás, porque eu... 

Aluno(a) 2: a gente não é preparado pra prática né. 

Os pontos citados acima, expostos pelos licenciandos no momento das entrevistas vão ao encontro com o que 

ressaltam os documentos oficiais, não só os discutidos anteriormente, como os PCN’s e PNEA, mas também nas Leis 

de diretrizes e bases que em sua lei 9.795/99 art. 26 estabelece que a Educação Ambiental deve estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, respeitando em suas diretrizes aquelas a serem 

complementadas por cada estabelecimento de ensino, respeitando suas características regionais e locais, valorizando a 

articulação das questões ambientais locais, regionais e nacionais, buscando alternativas curriculares e metodológicas, 

incluindo a produção de material educativo. (Brasil, 2008). 

A Lei ainda identifica a Educação Ambiental como um processo, ou seja, uma vez iniciado prossegue 

indefinidamente por toda a vida, aprimorando-se e incorporando novos significados ao longo do tempo. Devido ao 

próprio dinamismo da sociedade, o despertar para a temática ambiental e a preocupação com o meio ambiente, no 

processo educativo precisa começar desde a infância. (Brasil, 2008). 

Para o Conselho Nacional de Educação, a Educação Ambiental ao mesmo tempo em que serve como 

instrumento para a interpretação e para a construção do conhecimento nos diferentes níveis de ensino, possui enfoques 

específicos, emergentes e urgentes, entre eles: o modelo produtivo e o consumismo da sociedade capitalista; o estímulo 

à visão complexa da questão ambiental, a partir das interações dinâmicas entre ambiente, cultura e sociedade, 

considerando as influências políticas na relação humana com o ambiente; a sua dimensão sistêmica, inter, multi e 

transdisciplinar, de forma contínua e permanente em todas as áreas de conhecimento e componentes curriculares, 

relacionando o meio ambiente com outras dimensões como a pluralidade étnico-racial, o racismo, justiça social e 

ambiental, saúde, gênero, trabalho, consumo, direitos humanos, dentre outras; a abordagem crítica dos aspectos, que 

propicie uma postura crítica e transformadora de valores, de forma a reorientar atitudes para a construção de sociedades 

sustentáveis, colocando o próprio educando como agente da gestão sustentável. (Brasil, Ministério da Educação). 

Atualmente entende-se que cada docente é agente ativo na concretização das suas aulas, podendo refletir sobre 

sua prática construindo-a a partir da sua cultura, opinião, dos seus erros e acertos, das suas vivências profissional e 

pessoal e que sua formação como professores acontece constantemente, não só na formação inicial, mas ao longo de 

todo sua carreira. Porém, os resultados encontrados reforçam que a preocupação com a formação profissional no 
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momento da graduação não deixa de ter papel fundamental para que o futuro docente atue de maneira crítica sobre a 

própria prática e possa a partir da autorreflexão melhorar-se como professor. 

 

 

V. CONCLUSÕES 

 

A investigação realizada a partir das entrevistas com alunos da licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de São Carlos permitiu identificar que os estudantes consideram importante e necessária a presença das 

questões ambientais em sua formação. Consideram que o tema possui caráter integrador e conscientizador, está 

amplamente presente em todos os conteúdos, direta ou indiretamente e que, estando a sociedade inserida no ambiente 

suas ações possuem consequências para todos. Interpretam ainda que apesar de a EA ser considerada uma temática 

transversal no currículo da Educação Básica cabe principalmente ao professor de biologia e ciências ensiná-la e para tal 

os mesmos precisam estar preparados. Para isso, na sua formação tem de ter um aprendizado crítico, a construção de 

autonomia intelectual, e de valores, entre outras competências e habilidades que ressaltam o seu papel de formador de 

opinião e da sua função social como docente. E, por fim, que os alunos destacam a preocupação com o aprendizado da 

sua prática para que sua docência seja realmente efetiva no que tange o ensino das questões ambientais. 

Ressalta-se aqui a necessidade de aprofundar este tema, visto que existem ainda muitas lacunas e dúvidas de 

como incluir efetivamente a temática ambiental nos currículos, a fim de diminuir as dificuldades encontradas neste 

processo. Espera-se que este trabalho contribua para melhoria da inserção das questões ambientais na formação inicial 

e, tendo em vista, que estudos desta temática sob a perspectiva dos docentes em formação é escassa, considera-se que o 

trabalho pode favorecer e auxiliar na reflexão sobre o assunto.  
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The teachers’ formation and practical professional are a complex question that throughout 

the years has been reason of inquiry and much concern of researchers in the education area. 

In this scope, the teachers initial is an extremely important phase that deserves care and 

attention, in the measure where we desire to form professionals compromised to the 

production of the knowledge. For this end it is necessary that the permitted one gets a solid 

formation of the specific contents and has lived deeply the most varied possibilities to 

provide learning. Thus, these professionals, by means of situations that demand 

intervention on the part of the teacher recouping or improving the learning, will have 

support to reach a more satisfactory result. Thus, we propose to a group of academics of 

the university physics course, the development of workshops for high school students, 

contemplating the following contents: electromagnetism, mechanics, hydrostatics and 

thermometry. These academics are in the initial series of the physics course and are finding 

difficulties discipline in them introductory of the course, all are deriving of public schools 

and present deficiency in the contents of physics of the high school. Therefore, the 

elaboration of the workshop is a great challenge, like this they will have that “to learn” for 

“to teach”. 

 

A formação e a prática profissional dos docentes é uma questão complexa que ao longo 

dos anos tem sido motivo de investigação e de muita preocupação de pesquisadores na área 

da educação. Nesse âmbito, a formação inicial do professor é uma fase importante, que 

merece cuidado e atenção, na medida em que desejamos formar profissionais 

comprometidos com a produção do conhecimento. Para este fim é necessário que o 

licenciado obtenha uma formação sólida dos conteúdos específicos e tenha vivenciado as 

mais variadas possibilidades de proporcionar aprendizagem. Assim, estes profissionais, 

mediante situações que exijam intervenção por parte do professor para recuperar ou 

melhorar a aprendizagem, terão suporte para alcançar um resultado mais satisfatório. Neste 

sentido, propomos a um grupo de acadêmicos do curso de Licenciatura em Física, o 

desenvolvimento de oficinas para alunos do ensino médio, contemplando os seguintes 

conteúdos: eletromagnetismo, mecânica, hidrostática e termometria. Estes licenciandos 

estão nas séries iniciais do curso de Física e estão encontrando dificuldades nas disciplinas 

introdutórias do curso, todos são oriundos de escolas públicas e apresentam deficiência nos 

conteúdos de Física do ensino médio. Assim, a elaboração da oficina é um grande desafio, 

pois terão que “aprender” para “ensinar”. 

 

 
I. INTRODUÇÃO 

 

O primeiro contato que o estudante tem com conteúdos da física ocorre nas séries finais do ensino fundamental, este 

primeiro contato é, geralmente, marcado por uma quantidade enorme de informações resumidas em poucas páginas de 
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livros ou apostilas. Os conteúdos introduzidos desta forma acabam gerando dificuldades e desmotivação, o que leva os 

estudantes a não ter interesse pela física.   

Levando em conta as dificuldades que afetam o ensino da disciplina de física, muitos pesquisadores buscam 

novas metodologias para tornar a aprendizagem desta disciplina, mais prazerosa e significativa. 

É fundamental oferecer meios de aperfeiçoamento da prática pedagógica do professor das séries iniciais para 

ensinar Ciências, a fim de tornar esse ensino mais atraente para os alunos, a partir do resgate do gosto pela 

exploração, pela descoberta, pela curiosidade. Nesse sentido, é essencial que procuremos oferecer ao docente um 

referencial que possa orientá-lo quanto à maneira como se conduzir em sala de aula para dirigir e mediar práticas 

dialógicas efetivas e reais que possam gerar meios de análise crítico-reflexiva e aperfeiçoar formas de ampliação da 

independência dos alunos diante do processo de ensino e de aprendizagem. (Monteiro, 2004). 

A dificuldade do aluno em compreender o conteúdo, muitas vezes, acontece pelo fato do próprio professor não 

conseguir demonstrar quão importante, interessante ou até mesmo quão presente no nosso dia a dia acontece aquele 

fenômeno físico. Muitas vezes nem o professor se dá conta destes exemplos. Por isso a boa formação deste 

profissional, cuja tarefa é proporcionar situações para a construção de conhecimentos de forma clara, objetiva, 

atualizada, contextualizada e conceitualmente correta é fundamental para a educação neste país. 

A discussão sobre as competências e os conhecimentos a serem promovidos não pode ocorrer dissociada da 

discussão sobre as estratégias de ensino e aprendizagem a serem utilizadas em sala de aula, na medida em que são 

essas mesmas estratégias que expressam, de forma bem mais concreta, o que se deseja promover. As mudanças 

esperadas para o Ensino Médio se concretizam na medida que as aulas deixem de ser apenas de “quadro negro e 

giz”. (Kawamura e Hosoume, 2003). 

Normalmente os alunos não participam, pelo menos não frequentemente, de aulas experimentais, um 

instrumento que poderia ter papel preponderante, haja vista a sua importância na construção do conhecimento 

científico, bem como sua relevância para o desenvolvimento da cognição do sujeito a partir da discussão de situações-

problema experimentais. O estímulo e o interesse na disciplina também são afetados por não conseguirem perceber 

qual a relevância daquilo que estão estudando com a vida cotidiana, o que é alvo de uma constante reclamação. 

A experimentação nas aulas de física vem sendo bastante discutida e é vista pelos próprios professores como 

importante para a aprendizagem do aluno, a observação do fenômeno físico; contudo, são poucos que utilizam desse 

recurso, especialmente pelas dificuldades de infraestrutura e de condições de trabalho. Mediante tal dificuldade, uma 

estratégia alternativa é produzir experimentos de baixo custo que podem ser confeccionados pelo professor ou pelos 

alunos. Porém, para que o professor possa ter segurança nessa forma de trabalhar é necessário que durante a sua 

formação inicial tenha sido estimulado a desenvolver estas atividades. 

Autores, como Terrazzan, trabalhando com oficinas para professores do ensino médio, verificou: 

(...) que nestes encontros, além de momentos em que realizaram e discutiram atividades de aplicação 

imediata com seus alunos, foram, para muitos, uma oportunidade de reverem sob um outro aspecto 

conteúdos conhecidos ..., ou mesmo tomarem um primeiro contato com conteúdos inteiramente novos. 

(Terrazan 1992). 

Neste trabalho foi proposto, para os acadêmicos de física, elaborar uma oficina para os alunos do ensino médio. 

Os alunos das escolas públicas, geralmente, têm uma defasagem em termos de carga horária, uma vez que a 

disciplina de Física conta apenas com duas aulas semanais. Com um número reduzido de aulas, alguns conteúdos são 

priorizados em detrimento a outros, assim, nem todos são contemplados durante o ano letivo. Com o intuito de prover 

uma formação geral mais ampla, então resolvemos trabalhar alguns assuntos em forma de oficina em horário de contra 

turno. 

 

 

II. AS DIFICULDADES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Em sala, a aprendizagem vai acontecendo gradativamente pelos alunos, muitos professores alegam que os alunos não 

aprendem sua disciplina (Física) porque não sabem “nada” de matemática. 
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No ensino da Física, a linguagem matemática é muitas vezes considerada como a grande responsável pelo fracasso 

escolar. É comum professores alegarem que seus alunos não entendem Física devido à fragilidade de seus 

conhecimentos matemáticos. Para muitos, uma boa base matemática nos anos que antecedem o ensino de Física é 

garantia de sucesso no aprendizado. (Pietrocola, 2002). 

Embora nos exercícios de física a “matemática” esteja sempre presente é necessário que o professor crie 

situações onde ele possa trabalhar os conceitos a fim de fazer o aluno raciocinar sobre aquilo. Deste modo, ao exercitar 

o ato de pensar cada vez mais criticamente, pode chegar à resolução de exercícios sem tantas dificuldades. 

... conhecimentos exigem também autonomia e discernimento por parte dos profissionais, ou seja, não se trata 

somente de conhecimentos técnicos padronizados cujos modos operatórios são codificados e conhecidos de 

antemão, por exemplo, em forma de rotinas, de procedimentos ou mesmo de receitas. Ao contrário, os 

conhecimentos profissionais exigem sempre uma parcela de improvisação e de adaptação a situações novas e 

únicas que exigem do profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender o problema como 

também organizar e esclarecer os objetivos almejados e os meios a serem usados para atingi-los. (Tardif, 2000). 

Por vezes, o professor acaba por “copiar” o que aprendeu no curso de graduação e transmitir o conteúdo que está 

no livro, resolvendo os exercícios, aplicando a prova e finalizando a nota sem uma reflexão mais acurada de todo o 

processo. Mas o professor, ao longo de sua experiência acaba percebendo que muitos alunos, mesmo com notas 

maiores que a média, não conseguem perceber conceitos básicos nos fenômenos físicos do seu cotidiano. 

A abordagem conteudista é o que predomina em relação aos outros paradigmas, principalmente no ensino 

universitário, e enfatiza a importância no domínio dos conteúdos, dos conceitos e da estrutura da disciplina da qual 

o professor é especialista, além de capacitá-los a realizar a transposição didática. Tal abordagem não passa de um 

ensino tradicional, baseada na transmissão verbal de conceitos e memorização mecânica, com uma visão 

simplificadora do ensino, do professor e de sua formação. (Langhi e Nardi, 2011). 

Araujo e Abid (2003) analisaram a produção bibliográfica na área de investigações sobre a utilização da 

experimentação como estratégia de ensino de Física, com o objetivo de possibilitar uma melhor compreensão sobre as 

diferentes possibilidades e tendências dessas atividades e observaram que, de um modo geral, a utilização adequada de 

diferentes metodologias experimentais, tenham elas a natureza de demonstração, verificação ou investigação, pode 

possibilitar a formação de um ambiente propício ao aprendizado de diversos conceitos científicos sem que sejam 

desvalorizados ou desprezados os conceitos prévios dos estudantes. 

Assim, mesmo as atividades de caráter demonstrativo, amplamente utilizada pelos autores pesquisados e que visam 

principalmente a ilustração de diversos aspectos dos fenômenos estudados, podem contribuir para o aprendizado 

dos conceitos físicos abordados na medida em que essa modalidade pode ser empregada através de procedimentos 

que vão desde uma mera observação de fenômenos até a criação de situações que permitam uma participação mais 

ativa dos estudantes, incluindo a exploração dos seus conceitos alternativos de modo a haver maiores 

possibilidades de que venham a refletir e reestruturar esses conceitos. (Araújo, 2003). 

No entanto, as aulas experimentais não asseguram, por si só, a promoção de aprendizagens que estabeleçam 

relações significativas entre teoria e prática, faz-se necessário uma discussão firmada em considerações sólidas sobre 

os fenômenos, para que os alunos não façam julgamentos errôneos acerca dos conceitos envolvidos.  

 

 

III. DESCRIÇÃO DA EXPERIMENTAÇÃO 

 

As oficinas foram realizadas na Escola Estadual Major Guapindaia pelos licenciandos do curso de Física da 

Universidade Federal de Rondônia que participam do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 

PIBID.  

A ideia surgiu como uma proposta de melhorar o conhecimento dos licenciandos de conceitos básicos da Física, 

como elemento motivacional para a continuidade no curso, pois sabemos que a evasão nos cursos de Física é grande, e 

promover a integração entre os componentes do grupo. Como, ainda, se encontram nas séries iniciais do curso, para 

alguns foi o primeiro contato com a Física experimental. O grupo é composto por 8 estudantes, um supervisor 

(professor da escola) e pela coordenação do subprojeto (professor da universidade). Para a elaboração das oficinas os 
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estudantes foram divididos em duplas. Os temas selecionados foram os seguintes: eletromagnetismo, mecânica, 

hidrostática e termologia. Para organizar o trabalho propusemos as seguintes etapas: 

1) Seleção e pesquisa de experimentos, nesta etapa os licenciandos pesquisaram experimentos, de baixo custo, 

que pudessem ser desenvolvidos pelos alunos do ensino médio; 

2) Construção e testes dos experimentos; 

3) Preparação de slides e seleção de vídeos com a fundamentação teórica do experimento; 

4) Apresentação dos slides e experimentos ao grupo, momento em que as dúvidas foram esclarecidas. Este 

momento foi realizado na universidade e teve duração de 6 horas; 

5) Realização das oficinas para um grupo de 15 alunos da escola, com acompanhamento do supervisor. As 

oficinas foram desenvolvidas no laboratório da escola com duração de três horas. 

 

 
 

          FIGURA 1. Alunos observando experimentos de hidrostática. 

 

Todas as etapas foram acompanhadas pelos professores. Na oficina de electromagnetismo a proposta foi a 

construção de um eletroímã e uma bússola pelos participantes da oficina. Na oficina de termologia, usou-se um kit para 

avaliação de dilatação volumétrica. Em hidrostática foram desenvolvidos três experimentos com garrafa pet sobre: 

densidade, Princípio de Arquimedes e Princípio de Pascal. Na oficina de mecânica foram apresentados experimentos de 

cinemática. 

 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No PCN+ há indicação da importância da experimentação no ensino de Física para a construção sólida do 

conhecimento: 

É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de todo o processo de desenvolvimento das 

competências em Física, privilegiando-se o fazer, manusear, operar, agir, em diferentes formas e níveis. E dessa 

forma que se pode garantir a construção do conhecimento pelo próprio  aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o 

hábito de sempre indagar, evitando  a aquisição do conhecimento científico como uma verdade estabelecida e 

inquestionável. Isso inclui retomar o papel da experimentação, atribuindo-lhe uma maior abrangência para além 

das situações convencionais de experimentação em laboratório. 

As abordagens mais tradicionais precisariam, portanto, ser revistas, evitando-se ‘experiências’ que se 

reduzem à execução de uma lista de procedimentos previamente fixados, cujo sentido nem sempre fica claro para o 

aluno. E tão possível trabalhar com materiais de baixo custo, tais como pedaços de fio, pequenas lâmpadas e pilhas, 

quanto com kits mais sofisticados, que incluem multímetros ou osciloscópios. (PCN+, 2002, p. 84). 
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Nesse sentido entendemos que é de fundamental importância que na formação inicial dos professores sejam 

introduzidas estas práticas para que possam subsidiar as suas futuras ações pedagógicas. Os professores reproduzem 

em sala de aula os saberes e conhecimentos adquiridos durante o seu período de formação. Não podemos esperar que 

os professores possam incorporar tais procedimentos se estes não se fizeram presentes na sua formação. Neste sentido, 

pretendemos propor outras oficinas, pois, percebemos o envolvimento e entusiasmo dos licenciandos. Em relação à 

motivação, a título de exemplo, transcrevemos dois depoimentos. 

Esta oficina foi de grande aproveitamento para o meu conhecimento, posso me considerar privilegiada 

em participar do PIBID, pois através deste estou tendo a oportunidade de aprender ensinando, o que é 

muito gratificante para uma aluna de 2° período como eu. Em suma, tudo o que eu fiz e vi nesta oficina 

foi importante e de grande valia. (acadêmica do 2º período de Física). 

Conclui-se que com aulas mais dinâmicas, utilizando recursos alternativos sem esquecer-se de 

aprofundar a teoria, aumenta o interesse dos alunos com a matéria e diminuem a sua dificuldade com 

os conteúdos. (acadêmico do 2º período de Física). 

O envolvimento dos alunos da escola motivou os licenciandos que perceberam nas oficinas uma importante 

estratégia para despertar nos alunos interesse pela Física.  
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This work has for objective to analyze the possibilities of re-reading about the theoretical 

and methodological perspective of the thesis project titled 'Permanent learning and 

professional development of science teachers: possibilities of tecituras scientific-

pedagogical experiences ', from the approximations made with various theorists in the 

discipline of Epistemological Bases of the mathematical and science education, graduate 

program in education in science and Mathematics-PPGECEM-Amazonian network of 

Education in science and Mathematics-REAMEC discussing the knowledge from the 

perspective of emergency; the Criticism and the crisis of modern science, traversing a path 

from Bacon to Boaventura Santos. Question who am I? Actor and author or innocent 

bystander? After carrying out analytical and critical reading of texts, identified points 

which were reinforced, abandoned, included and processed in the research in order to 

deepen studies about the epistemological bases that underpin my conduct as a teacher and 

researcher in the field of science teaching. I propose to overcome monsters from the 

construction of roads to think, see, look and reflect on the genealogy of the thesis, 

questioning what's behind things. Explicit, partially, the epistemological bases and 

theoretical-methodological perspectives that will guide the construction of my thesis, 

analyzing the paradigms of traditional science and emerging science to understand the 

possibilities of scientific-pedagogical experiences tecituras of teachers who work in the 

area of science courses from contributions the Foucault, 1998; Bachelard, 1978; Deleuze 

and Guattari,1992; Lave and Wenger, 1991; Morin, 1999; Prigogine, 1991;  Aragão, 2011; 

Coll, 1996; Nóvoa, 2000; Shön, 2002; Ibernon, 2000; Tardif, 2002, Santos, 1998; among 

others. I believe that the debates occurring in each reunion with teacher and peers of the 

doctoral program provoked in me chaos, disorder and uncertainty for construction of the 

thesis. I believe that from the look of epistemological Foucault and other contemporaries 

can understand that the truth is out of focus, because ' life doesn't happen in a rational, 

organized and controlled as the reason presupposes'. 

 
Este trabalho tem por objetivo analisar as possibilidades de releitura sobre a perspectiva 

teórico-metodológica do projeto de tese intitulado ‘Aprendizagem permanente e 

desenvolvimento profissional de professores de Ciências: possibilidades de tecituras de 

experiências científico-pedagógicas’, a partir das aproximações realizadas com diversos 

teóricos na disciplina de Bases Epistemológicas do Ensino de Ciências e Matemáticas, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas – PPGECEM -, da 

Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática – REAMEC discutindo o 

conhecimento na perspectiva da Emergência; da Crítica e da Crise da Ciência Moderna, 

percorrendo um caminho de Bacon a Boaventura Santos. Questiono quem sou eu? Ator e 

autor ou mero espectador? Após a realização de leitura analítica e crítica dos textos, 

identifiquei pontos que foram reforçados, abandonados, incluídos e transformados na 

pesquisa visando aprofundar estudos acerca das bases epistemológicas que sustentam 

minha conduta como docente e pesquisadora no campo do ensino das ciências. Proponho a 

mailto:nadjamalu@gmail.com
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superação de monstros a partir da construção de vias para pensar, ver, olhar e refletir sobre 

a genealogia da tese, problematizando o que há atrás das coisas. Explicito, parcialmente, as 

bases epistemológicas e a perspectiva teórico-metodológica que orientará a construção da 

minha tese, analisando os paradigmas da ciência tradicional e da ciência emergente para 

compreender as possibilidades de tecituras de experiências científico-pedagógicas dos 

professores que atuam nos cursos da área de Ciências a partir das contribuições de 

Foucault, 1998; Bachelard, 1978; Deleuze e Guattari,1992; Lave e Wenger, 1991; Morin, 

1999; Prigogine, 1991;  Aragão, 2011; Coll, 1996; Nóvoa, 2000; Shön, 2002; Ibernon, 

2000; Tardif, 2002, Santos, 1998; dentre outros. Considero que os debates ocorridos em 

cada reencontro com a professora e os colegas do programa de doutorado provocaram em 

mim o caos, a desordem e a incerteza para construção da tese. Acredito que a partir do 

olhar epistemológico de Foucault e de outros contemporâneos posso compreender que a 

verdade está fora do foco, pois ‘a vida não acontece de forma racional, organizada e 

controlada como a Razão pressupõe’.  

 

I. QUEM SOU? ATOR E AUTOR OU MERO ESPECTADOR? 

 

“Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo” (Foucault, 1984). 

Como me constituo protagonista da minha própria vida e construo minha história? Acredito que pela ação 

intencional, com propósito e compromisso que assumo ao fazer algo em que me identifico e me subjetivo. 

Protagonizar é planejar como doutora a minha docência porque compreendo que pesquisar prescinde do ensino. É 

incorporar tendências pedagógicas que possibilitam aos sujeitos a compreensão do conhecimento, no sentido da 

projetividade que se estabelece em relações e interações. 

Criar e inventar conceitos e assumir um patamar diferenciado na prospecção para o futuro. Pensar a si 

mesmo (aufklärung) é está entre a desilusão e o abismo compreendendo que somos ‘difusos e reflexivos’ e acredito 

que ‘há um lugar para esse lugar’ que é a ‘vida vivida’ Foucault (1997). 

 

 

II. CONHECIMENTO NA PERSPECTIVA DA EMERGÊNCIA, DA CRÍTICA E DA CRISE DA 

CIÊNCIA MODERNA 

 

Sobre o paradigma dominante, Santos (2002), ressalta que nas raízes do modelo de racionalidade preside à ciência 

moderna que se constituiu a partir da revolução científica do século XVI e foi desenvolvido pelas ciências naturais. 

O paradigma e as ciências sociais no século XVIII é ampliado e daí resulta o fenômeno intelectual, as luzes, 

ao criar as condições para sua emergência no século XIX tendo como pressupostos a Teoria Heliocêntrica do 

movimento dos planetas de Copérnico, as Leis de Kepler sobre as órbitas dos planetas, as Leis de Galileu sobre a 

queda dos corpos, a síntese da ordem cósmica de Newton e a consciência filosófica de Descartes e Bacon veio a 

condensar-se no Positivismo de Augusto Comte.  

Destaca-se como vertentes o estudo da sociedade e do estudo da natureza desde o século XVI, que 

reivindicou para as ciências sociais um estatuto epistemológico e metodológico próprio, com base na especificidade 

do ser humano e sua distinção à natureza, tendo como princípios: a observação, a experiência, o pensamento 

dedutivo, a quantificação, a divisão e classificação, a determinação de relações causais e leis gerais, a ordem e 

estabilidade, o mundo-máquina.  

A crise do paradigma se caracteriza pelas condições teóricas a partir da  relatividade e a simultaneidade 

(Einstein), a mecânica quântica, o Teorema da incompletude matemática, a Microfísica, Química e Biologia, as 

condições sociais, a industrialização da ciência, a estratificação da comunidade científica, as desigualdades 

científicas e tecnológicas entre os países, tendo como consequências, a ciência que fecha as portas a outros saberes 

sobre o mundo, ou seja, o conhecimento científico é desencantado, em que o rigor científico se preocupa com o 

quantificar, e se caracterizando pela ausência da subjetivação, historização, significação, simbolização e 

contextualização.  
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Ao analisar a crise, Santos (2002) enfatiza que ela é o retrato de uma família intelectual numerosa e instável, mas 

também criativa e fascinante, no momento de se despedir, com alguma dor, dos lugares conceituais, teóricos e 

epistemológicos, ancestrais e íntimos, mas não mais convincentes e securizantes, uma despedida em busca de uma 

vida melhor a caminho doutras paragens onde o otimismo seja mais fundado e a racionalidade mais plural e onde o 

conhecimento volte a ser uma aventura encantada (p.35-36).  

Para o autor, o paradigma emergente possui 4 teses: 1) Todo conhecimento científico-natural é científico-

social, 2) Todo o conhecimento é local e total, 3) Todo o conhecimento é autoconhecimento, 4) Todo o 

conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. E nos ensina que ‘hoje não se trata tanto de sobreviver 

como de saber viver. Para isso, é necessária uma outra forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo e 

íntimo que não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos.’ (Santos, 2002, p.53-4).  

 

 

III. SUPERANDO MONSTROS E CONSTRUINDO VIAS: PENSAR, VER, OLHAR E REFLETIR 

 

“Precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Não podemos 

nunca esquecer que os sonhos, a motivação, o desejo de ser livre nos ajudam a superar esses monstros, vencê-los e 

utilizá-los como servos da nossa inteligência. Não tenha medo da dor, tenha medo de não enfrentá-la, criticá-la, 

usá-la.” (Foucault, 1997). 

Ao buscar o aprofundamento dos estudos acerca das bases epistemológicas que sustentam minha conduta 

como docente e pesquisadora no campo da educação em ciências e matemáticas, dentre outros autores, busco 

fundamentar minha pesquisa na filosofia de Foucault para discutir a formação/subjetivação para além da 

representação, para pensar a formação dos educadores de Ciências a partir da imanência (o que existe e permanece 

no interior), compreendendo que os professores sendo problematizadores, são criadores de seus saberes, porque 

exercitam a experimentação de si e abre suas formações para a invenção criadora e potente, articulando novos 

componentes críticos. Uma subjetivação que atravessa o corpo em toda sua multiplicidade, que nega o centro 

unificador da forma e do juízo. Chaves (2002).  

No âmbito do projeto de tese busco desenvolver a pesquisa que assuma a perspectiva narrativa como aporte 

teórico-metodológico na construção de percursos investigativos de formação docente discutindo a constituição da 

identidade e subjetividade dos professores dos cursos na área de Ciências da Universidade do CEUMA (que 

participam do Programa Educação Continuada e Desenvolvimento Profissional–PECDEP) a partir da reconstrução 

histórica de suas trajetórias de vida relacionada às suas histórias de formação e conduta profissional. 

Será uma pesquisa-ação, desenvolvida na modalidade biográfica e narrativa para investigar com base nos 

relatos orais e escritos de professores e estudantes dos cursos na área de Ciências, os contextos e as situações que 

desencadeiam, cristalizam e desestabilizam condutas no processo de tornar-se e estar sendo professor. As questões 

centrais da investigação se voltarão para compreender como as dimensões pessoal e profissional interagem na 

constituição de concepções sobre a tríade professor-aluno-conhecimento, sobre as vivências que reforçam ou 

desequilibram tais concepções, ou de que forma a ação pedagógica é influenciada pelas características pessoais e 

pelo percurso de vida profissional de cada professor. 

 

 

IV. ISSO DÁ TESE? QUAL É A VIA? PONTOS REFORÇADOS, ABANDONADOS, INCLUÍDOS E 

TRANSFORMADOS NA PESQUISA 

 

“O novo não está no que é dito, mas no acontecimento do seu retorno” (Michel Foucault). 

Ao buscar a construção da matriz epistemológica da minha tese, questiono: O que dá tese? Qual é a via? 

Quais são os meus subsunçores para o constructo da pesquisa de tese? Qual é a ideia, o conceito e a proposição 

existente sobre educação continuada e desenvolvimento profissional de educadores em ciências? Como 
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compreender este fenômeno? Seria possível pesquisar sem se envolver? Quais são os tipos de olhares que 

fundamentam as nossas ações educativas? Qual o meu propósito como futura doutora que atuará na região da 

Amazônia Legal? O que ocorre no contexto e inserção da Amazônia Legal? Quais são as questões problemáticas da 

Amazônia? Qual a dimensão própria do meu país? Como olho para a realidade que me circunda? Não posso ser 

simplista, é preciso por em questão social comportamentos, atitudes e valores axiológicos dos professores e 

formadores de professores de educação em ciências. 

O que eu falo, escrevo, penso e faço está relacionado com a minha experiência? Essa é a pergunta que nos 

conecta com o mundo doutoral. Acredito que ela se constrói a cada dia, a cada encontro comigo e com os outros. 

Compreendo que minhas ações e práticas educativas estão impregnadas de teorias que ao longo da vida pessoal e 

profissional rompem e se transformam pela intenção e escolhas que faço e me comprometo em realizar no contexto 

individual e coletivo.  

Agora escrevo com o desafio de responder a seguinte questão: O que mudou na minha intenção de pesquisa 

após a leitura das obras dos clássicos da escola moderna e pós-moderna? O que os doutores e pós-doutores querem 

ouvir e o que eu quero falar, dizer e comunicar? Escrevo com que propósito? Para contabilizar a produção 

intelectual exigida pelas fontes de controle e fomento ou para minha autoformação e autoconhecimento? O que a 

‘Academia’ julga e classifica como tese? O que efetivamente diferencia tese de dissertação? O que é originalidade? 

A escolha de estar aqui foi minha e, portanto, a postura doutoral de doutorandos precisa ser questionada. 

Como me constituo doutora para enfrentar a grandeza e consolidação deste título com minha assinatura? O que me 

diferencia de cada um? Como pensar a reforma e reformar o pensamento na perspectiva da complexidade? Preciso 

aprender a me colocar na escrita como me coloco na fala, essa é uma habilidade desafiante a ser por mim buscada e 

construída a partir de uma escuta silenciosa. 

Ao buscar a construção da pergunta de tese, e a construção de conceitos sobre a educação continuada e 

desenvolvimento profissional de professores de ciências surgem indagações múltiplas, uma vez que “não há 

conceitos simples. Todo conceito tem componentes e se define por eles. É uma multiplicidade, embora nem toda 

multiplicidade seja conceitual.” (Deleuze; Guattari, 1992, p.23). 

Isso porque não existem conceitos sozinhos, todo conceito tem um componente e este me remete a outro, que 

parte de um sistema aberto, dinâmico, complexo em função das diferenças. Podemos gerar uma transformação 

inesperada num futuro incerto, instável e imprevisível? 

O sistema complexo é um conjunto de partes com processamentos internos singulares, conectados entre si, 

de modo que formam uma unidade coletiva com uma dinâmica própria e com propriedades emergentes. A 

dinâmica não linear do pensamento sistêmico em rede complexa parte de alguns pressupostos como forma de 

abordagem da realidade em contraposição ao pensamento reducionista, mecanicista herdado dos filósofos 

Descartes, Bacon e Newton. 

O pensamento sistêmico não nega a racionalidade científica, mas acredita que a ciência tradicional não 

oferece parâmetros para compreender o desenvolvimento humano. Portanto, é preciso distinguir os paradigmas da 

ciência tradicional (pensamento reducionista mecanicista que procura simplificar o universo para conhecê-lo ou 

saber como funciona tal como ele é na realidade) do paradigma sistêmico emergente. 

Nesta perspectiva discuto alguns pressupostos do paradigma da ciência tradicional, como a simplicidade – 

que busca as relações causais lineares, separa os fenômenos numa atitude de atomização científica, classifica os 

objetos a partir da compartimentalização, hierarquização do saber e a fragmentação do conhecimento;  a 

estabilidade – em que o cientista controla as variáveis excluindo o contexto da complexidade e sua história, possui 

conotação legalista pois segue as ‘leis da natureza’,  considera que o mundo ‘já é’. A ideia de previsibilidade 

(previsto com segurança) e controlabilidade dos fenômenos; e a objetividade em que o cientista posiciona-se ‘fora 

da natureza’ como critério de cientificidade, certeza, com imagem de ausência de um sujeito. 

Em oposição a esse modelo, o paradigma emergente, tem como pressupostos a complexidade na inter-

relação dos fenômenos do universo, pois é imprescindível ver e lidar com a complexidade do mundo em seus 

vários níveis; a instabilidade está no mundo em processo de tornar-se, ele é indeterminado, imprevisível, 
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irreversível, incontrolável; e a intersubjetividade uma vez que não existe uma realidade independente de um 

observador, pois o conhecimento científico é uma construção social e o cientista trabalha com múltiplas versões da 

realidade. (Vasconcellos, 2003). A compreensão dos paradigmas é de suma importância para entender que o 

pensamento sistêmico pressupõe um novo olhar. 

 

 

V. GENEALOGIA DA TESE: O QUE HÁ ATRÁS DAS COISAS? BASES EPISTEMOLÓGICAS E A 

PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA INVENÇÃO DA MINHA TESE 

 

Entre a origem e a invenção, busco exercitar o olhar atento para compreender do meu jeito e com minhas palavras a 

educação continuada e o desenvolvimento profissional de professores da área de ciências. Busco Foucault por ser 

considerado o filósofo da liberdade, aquele que inquieta, instiga, desestabiliza, e ao colocar questões inusitadas, 

lançam problematizações impensadas e me incendeia com novos conceitos e ideias libertárias. Esse é o novo olhar 

que quero imprimir na minha pesquisa, um olhar que se constitui e dá visibilidade a novos campos de 

conhecimento sobre as possibilidades de tecituras científico-pedagógicas pelos professores da área de ciências da 

UNICEUMA. Como os professores concebem sua aula? Elas se configuram como um acontecimento construído 

por múltiplas ações e focada na política da imanência ‘existe/permanece no interior’, como processo da produção 

da vida contida na própria vida? 

Foucault em sua arqueologia expõe que o saber muda de natureza e deixa de ser imagem das coisas, mas 

produto da criatividade humana, invenção. E ressalta que a principal figura da escola há de ser o livro, o 

pensamento vivo, tudo o mais (professor, aluno, sociedade, administração, etc.) existirá para ele, pois a verdade não 

existe fora das condições de sua produção, destacando que o ponto de partida da história genealógica é libertar-se 

do vício das origens e lembra a distinção nietzscheana entre Ursprung (origem) e Erfindung (invenção): Nietzsche 

afirma que, em um determinado ponto do tempo e em um determinado lugar do universo, animais inteligentes 

inventaram o conhecimento; a palavra que emprega, invenção – o termo alemão é Erfindung –, é frequentemente 

retomada em seus textos, e sempre com sentido e intenção polêmicos. Quando fala de “invenção”, Nietzsche tem 

sempre em mente uma palavra que opõe a invenção, a palavra “origem”. Quando diz “invenção” é para não dizer 

“origem”; quando diz Erfindung é para não dizer Ursprung (Foucault, 1999, p. 14). 

Assim como Foucault, eu preciso, com Nietzsche, recusar a origem como conceito fundamental de minhas 

investigações, pois ‘o que se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade ainda preservada da 

origem – é a discórdia entre as coisas, é o disparate (Foucault, 1986, p. 17-18). A recusa da origem é uma exigência 

de uma teoria do conhecimento, o conhecimento-invenção. 

Esse deslocamento do dado para o acaso obriga-me a rever a noção de história percebendo o risco 

permanente e compreendendo que o pensamento, antes que origem (Ursprung), é invenção (Erfindung), que, para 

conhecer, não há nenhum caminho seguro, ou seja, conhecer é um ato perigoso. Foucault me inspira pela sua 

disposição epistemológica quando destaca a constituição de um novo solo epistemológico da história a partir do 

qual é possível pensar. 

A história é mais do que uma entre tantas possibilidades analíticas, ela se torna o único espaço a partir do 

qual nossas verdades poderão vir à existir. Para o arqueólogo, todos os seres se historicizam. Um olhar atento vê 

logo mudanças muito sérias nessa inversão. (Foucault, 1966, p. 264). 

Um professor não pode reduzir seu saber ao visível, nem se dar por satisfeito com um conhecimento dado ao 

olhar, se contentasse em dar visibilidade. A modernidade nasce quando o princípio da visibilidade perde força, 

quando o visível e o invisível se reaproximam. Os objetos da física moderna, da microfísica, por exemplo, não se 

dispõem ao olhar. Mais do que coisas observáveis e mensuráveis, são pensamentos (Bachelard, 1978, p. 86). Ou 

seja, mais do que coisas a ver, são seres a pensar, mais do que adquirir conhecimentos, precisamos constantemente 

recriar conhecimentos. Foucault faz a história do pensamento ao interrogar os modos diversos de aparecimento de 
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discursos aceitos como verdadeiros e enfatiza que a verdade é a nossa invenção, pois a verdade não existe fora das 

condições de sua produção. 

Sobre as contribuições de Foucault à educação, Gallo (2000) ressalta que, ‘aplicar os conceitos foucaultianos 

ao campo educacional é produzir uma espécie de estranhamento, de deslocamento dos discursos e teorias com os 

quais estamos acostumados. Esse estranhamento faz a educação repensar-se, na medida em que suas bases já não 

podem ser sustentadas’. 

O autor ressalta que Foucault e Deleuze foram muito influenciados por Nietzsche que insistia na produção de 

um conhecimento “encarnado”, um pensamento produzido pelo corpo, um saber alegre e capaz de dançar, para 

além da suposta sisudez científica; investia em processos de autoformação, defendendo uma “educação de si”, para 

além de todo o ensino massificado das escolas oficiais; desafiava os filósofos a atentarem para a multiplicidade, 

para a produção de um saber perspectivo; traçava a genealogia dos valores, mostrando que eles são historicamente 

produzidos, e que toda moral é terrena. 

Alguns epistemólogos (Ernest Sosa, John Greco, Jonathan Kvanvig, Linda Trinkaus Zagzebski) 

argumentaram que na epistemologia existem mais perguntas que respostas. O desafio da ‘epistemologia’ é 

responder ‘o que é’ e ‘como’ alcançamos o conhecimento. 

Ao compreender a ciência como a invenção de hipóteses buscarei com meus pares observar suas aulas com o 

propósito de explicar as tendências e o jeito como os professores se dirigem aos alunos e tratam o conhecimento, 

suas concepções e utopias, valores e crenças, buscando arguir o olhar nesses termos para obter ganhos no processo 

de formação de professores de educação em Ciências. 

Compreendo que quem narra, reinventa o que fala, pois ao inventar o objeto de estudo parto do que me 

envolve, de modo a ‘revelar diferentes formas de pensar e agir, pois não há verdades, o que há são erros, pois, 

aceder à ciência é aceitar uma mutação brusca que deve contradizer um passado. Afinal, tudo é construído’ (Morin, 

1994). 

Para compreender os conceitos que permearão a tese, estudarei a teoria da aprendizagem situada buscando 

compreender a aprendizagem como uma atividade situada em um dado contexto sociocultural, uma vez que os 

principais conceitos relacionados a essa teoria são o de participação periférica legítima e de comunidades de 

prática. 

Uma comunidade de prática é um conjunto de relações entre pessoas, atividades e mundo, sobretudo em uma 

relação tangencial e de envolvimento com outras comunidades de prática. É uma condição intrínseca para a 

existência do conhecimento, no mínimo porque esta fornece o suporte de interpretação necessário para dar sentido 

a sua tradição. (Lave & Wenger, 1991, p. 98). 

Segundo Field (2006), a educação continuada representa o conceito de que ‘nunca é cedo ou tarde demais 

para se aprender’, uma filosofia que tem sido adoptada por uma vasta gama de organizações diferentes. A educação 

continuada é atitudinal, ou seja, as pessoas podem e devem estar abertas a novas ideias, decisões, habilidades ou 

comportamentos e atira porta afora o axioma de que ‘não se ensinam novos truques a um cachorro velho’. 

Já o conceito de desenvolvimento profissional pressupõe a ideia de crescimento, de evolução, de ampliação 

das possibilidades de atuação dos professores. Para tanto, há que se compatibilizar duas dimensões, que se 

manifestam como inseparáveis na prática docente: a qualificação do professor e as condições concretas em que ele 

atua. Isso é confirmado pelas linhas de pesquisa mais recentes, que ao buscar compreender a atividade docente e 

propor alternativas à preparação dos seus profissionais, apontam para a inseparabilidade entre formação e o 

conjunto das questões que historicamente têm permeado o seu fazer educativo: salário, jornada, carreira, condições 

de trabalho, currículo, gestão, etc (Garcia, 1992, 1994; Imbernón,1994; Nóvoa,1992). 

Não podemos mais privilegiar a formação voltada para o professor isoladamente, organizada à margem do 

seu desenvolvimento profissional, o que contribui para agravar o isolamento e reforçar a imagem do professor 

como transmissor de um saber produzido no exterior da profissão. Superar essa concepção significa reconhecer que 

o espaço da formação contínua é, o do professor em suas dimensões coletiva, profissional e organizacional, 

contribuindo para a sua emancipação profissional e para a autonomia na produção dos seus saberes e valores 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Sosa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Greco_%28fil%C3%B3sofo%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonathan_Kvanvig&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Linda_Trinkaus_Zagzebski&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Axioma
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(Nóvoa, 1991) e significa reconhecer que o processo de aprender a ensinar se prolonga durante toda a carreira do 

professor (Zeichner, 1993). 

Compreendo que a imanência tem o caráter indissociável, que existe sempre em um objeto e inseparável 

dele, intrinsecamente ligado, inerente, essencial. Considerando o problema que ora apresento, questiono-me: Isso 

dá tese? Nesta fase de transição e inseguranç, busco então a resposta na obra ‘Um discurso sobre as ciências’, de 

Boaventura de Sousa Santos (1987, p.57) que me ensina  

Na fase de transição e de revolução científica, esta insegurança resulta ainda do facto de a nossa reflexão 

epistemológica ser muito mais avançada e sofisticada que a nossa prática científica. Nenhum de nós pode neste 

momento visualizar projectos concretos de investigação que correspondam inteiramente ao paradigma emergente. 

E isso é assim precisamente por estarmos numa fase de transição. Duvidamos suficientemente do passado para 

imaginarmos o futuro, mas vivemos demasiadamente o presente para podermos realizar nele o futuro. Estamos 

divididos, fragmentados. Sabemo-nos a caminho, mas não exactamente onde estamos na jornada. A condição 

existencial dos cientistas. (grifo meu). 

 

 

VI. CONCLUSÕES 

 

Buscando saber se efetivamente estou construindo uma tese, fui buscar seu conceito, compreendendo que trata de 

uma proposição teórica, posição ou conclusão sustentada com fundamentos. (http://conceito.de/tese). Ou seja, a 

tese é um trabalho acadêmico que importa uma contribuição inédita para o conhecimento. 

‘Eu devo defender uma ideia, um método, uma descoberta, uma conclusão obtida a partir de uma exaustiva 

pesquisa científica. Neste momento da minha vida, no continuum processo de autoformação e “educação de 

si”, percebo que ‘existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que 

se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a olhar ou a refletir’. 

(Foucault, 1995). 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Bachelard, G. (1978). Le nouvel esprit scientifique. Paris: PUF. 

 

Deleuze, G. & Guattari, F. (1992). O que é a filosofia? São Paulo: Editora 34. Trad. Bento Prado Jr. & Alberto 

Alonso Muñoz. 

 

Field, J. (2006). Lifelong Learning and the New Educational Order. Britain: Trentham Books. ISBN-10: 

185856346. 

 

Foucault, M. (1979). Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal. 

 

Foucault, M. (1984). Verdade e poder: Nietzsche, a genealogia e a história. Em: Microfísica do poder. Rio de 

Janeiro: Graal. pp. 15-37. 

 

Foucault, M. (2006). A ordem do discurso. Rio de Janeiro: Loyola. 

 

Gallo, S. (2003). Deleuze & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica. 

 

Gallo, S. (1995). Pedagogia do risco. Experiências anarquistas em educação. Campinas: Papirus. 



 Campos, Nadja et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 13011 (2014)  

 

13011-8 

 

Garcia, C. M. (1992). A formação de professores: novas perspectivas baseadas na investigação sobre o pensamento 

do professor. In: Nóvoa, António (Coord.). Os professores e sua formação (pp. 51-76). Lisboa: Publicações Dom 

Quixote. 

 

Imbernón, F. (1994). La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hácia uma nueva cultura 

profesional. Barcelona: Editorial Graó. 

 

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University 

Press. 

 

Nóvoa, A. (Coord.). (1992). Os professores e sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 

 

Nietzsche, F. (2001). Sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral. Comum, 6(17), 5–23. Rio de Janeiro. 

 

Santos, B. de S. (2002). Um discurso sobre as ciências. Porto: Afrontamento. 13a ed. 

 

Zeichner, K. (1993). A formação reflexiva de professores: idéias e práticas. Lisboa: Educa. 

 



 Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 13012 (2014)  

 

13012-1 

   

Latin American Journal of Science Education 

www.lajse.org 

 

Processo formativo docente: uma hipótese à educação científica por 

dentro da escola 

Abreu, Sandra Cristina Souza Reis,a Zuin, Vânia Gomes,b Gama, Taciana Tereza Machadoc 
a Universidade  Federal de São Carlos–UFSCar–PPGE. Rodovia Washington Luís (SP-310), KM 235, São Carlos- SP-Brazil CEP 13565-905. 

b Universidade Federal de São Carlos–UFSCar. Rodovia Washington Luís (SP-310), KM 235, São Carlos-SP-Brazil CEP 13565-905. 
c Secretaria  da Educação de Itabuna. Av. Princesa Izabel, S/N, São Caetano. Itabuna=BA. CEP 45660-000. 

 

 

 

A R T I C L E    I N F O 
 

 A B S T R A C T 

 

Received: 25 Sept. 2013 

 

Accepted: 10 Oct. 2013 

 

 

Keywords: 

Formative Process. 

Continuous Learning. 

Science Education. 

 

 

Palavras-chave: 
Processo formativo. 

Aprendizagem contínua. 

Educação científica. 

 

E-mail:  
oca042003@yahoo.com.br 

vaniaz@ufscar.br 
Taci_gama@hotmail.com 

 

 

ISSN 2007-9842 

 

 

© 2014 Institute of Science Education. 

All rights reserved 

 
 

  

This study describes the process of Teacher Learning concerning the science education 

field. The study was conducted through a continuous formative experience which has 

began in 2008, at two primary schools, as a university extension project. This study is 

related to the educational practices of the ABC program in Science Education – Mão na 

Massa (Hands On). Thematic studies "solid waste" and "float or sink" were advised by 

docents and questioning in the classroom using didactic sequences. At this step, scientific 

initiation scholarship Degree in Chemistry took place in the discussion. The itineraries of 

the research indicate resonance in understanding and appropriation of scientific concepts 

worked out by teachers. The themes anchored in the curriculum development of the natural 

sciences and their technologies, associated with repertoires students, actualize the 

questioning, raising hypotheses, the investigative activities, systematization and records 

about the teaching of design topics. On the occasion of the face meetings, the formative 

experiences indicate the potential results of a  science education grounded in lifelong 

learning of teachers and in the intra-school, associated with the context of an educational 

community of Southern Bahia (Brazil), where the dimension social-scientific 

environmentalism be effective in elementary school (early years). 

 

Este trabalho trata do processo de formação docente no campo da educação em Ciências 

realizado através de uma experiência formativa de natureza contínua, iniciada no ano de 

2008 em duas escolas de Ensino Fundamental, sob a estratégia metodológica de um projeto 

de extensão universitária. Este projeto está vinculado às práticas educativas do programa 

ABC na Educação Científica – Mão na Massa. Os estudos temáticos “resíduos sólidos” e 

“flutua ou afunda” foram orientados por docentes universitários e problematizados em sala 

de aula a partir de sequências didáticas, com a participação de bolsistas de iniciação 

científica do curso de Licenciatura em Química. Os itinerários da pesquisa indicam a 

ressonância na compreensão e apropriação dos conceitos científicos trabalhados pelos 

docentes. Os temas ancorados no desenvolvimento curricular das Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias, associados aos repertórios discentes, efetivam a problematização, o 

levantamento de hipóteses, as atividades investigativas, a sistematização e os registros da 

concepção docente acerca dos temas. No ensejo dos encontros presenciais, as experiências 

formativas indicam os potenciais resultados de uma proposta da educação científica 

alicerçada na aprendizagem contínua de docentes e na organização intraescolar, associadas 

ao contexto de uma comunidade educacional do Sul da Bahia (Brasil), onde a dimensão 

sociocientífica se efetiva na ambientalização do Ensino Fundamental (anos iniciais). 

 

 

 

 

mailto:vaniaz@ufscar.br
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I. INTRODUÇÃO   

 

O campo da educação em Ciências na escola pública de Ensino Fundamental (anos iniciais) na região Nordeste do 

Brasil ainda se apresenta parco ao que se refere à dimensão do desenvolvimento curricular na área Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias–CNTec. 

Essa condição educacional foi detectada no ano de 2008 a partir da observação empírica realizada por um grupo de 

docentes dos cursos de licenciatura em Pedagogia, Química, Física e Biologia, nos departamentos de Ciências Exatas e 

Ciências da Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Ao inserirem em suas agendas a atuação no 

contexto da escola pública local a fim de diagnosticar a ambientação escolar decorrente dos planos de trabalho na sala 

de aula, foram delimitadas questões acerca da educação e ensino de CNTec nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Foram visitadas três escolas sob a jurisdição1 de duas secretarias da educação municipal a fim de obter dados que 

evidenciassem as hipóteses iniciais sobre os temas problematizados. Dentre elas, o que significam as afirmativas por 

parte de docentes do ensino médio (A1) e do ensino superior (A2), ao enunciarem: 

“Os meninos e meninas chegam no Ensino Médio sem base nenhuma, cálculos e noção de Química e Biologia. 

É um terror, chegarmos em sala de aula, graduandos recém-aprovados no vestibular não apresentam base 

nenhuma para seguir o curso, principalmente na Química e na Física (A2)”. 

As figuras abaixo representam exemplos das interatividades sequenciadas: 

  

 
FIGURA 1. UESC Escola 2012. Ilhéus-Itabuna-Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. UESC Escola 2012. Ilhéus-Itabuna-Bahia. 

                                                           
1 Do Latim júris = direito, dicere = dizer. Significa o poder de dizer o direito que a Constituição dá aos órgãos; função do Estado. (Guimarães, 

Deocleciano Torrieri. Dicionário Técnico Jurídico. 10 edição. São Paulo-SP: Editora Rideel. 2010. p. 380). 
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FIGURA 3. UESC Escola 2010. Ilhéus-Itabuna-Bahia. 

 

 

Nesse cenário, uma questão recorrente é a percepção pública dos discursos midiáticos que ainda impregnam a opinião 

pública local, fazendo ressoar o discurso de que “a educação no Brasil é atrasada”. A Educação Básica ainda é um 

problema nacional, principalmente no tangente à valorização do profissional da educação e à infraestrutura das escolas 

que ainda não se adequou às novas perspectivas sociais e culturais das crianças e jovens que atualmente frequentam a 

escola pública. 

Além de repercutir no perfil sociocientífico, tais posicionamentos ainda comandam o discurso pedagógico, 

principalmente quando se trata do acesso da comunidade escolar aos implementos do campo educacional como 

projetos de inovação na prática e práxis educativa, que ressoam na necessária revisão das agendas governamentais 

quando o tema é o desenvolvimento científico e tecnológico sobre a formação inicial e continuada de professores para 

atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Brasil. 

Pelo exposto, docentes da universidade por meio das ações ligadas ao ensino e extensão universitária encontram 

nesse confronto possibilidades estratégicas para estabelecer aproximações com a escola pública de Ensino 

Fundamental, aproximações essas vinculadas às práticas educativas do programa “ABC na Educação Científica - Mão 

na Massa” realizadas através do projeto intitulado A Importância da Educação Científica na Formação de Professores 

do Ensino Fundamental - 9 Anos. 

O Tabela 1 traz as bases sócio-históricas para o programa ABC na Educação Científica – Mão na Massa no 

Brasil: 

 

TABELA 1. BASES SÓCIO-HISTÓRICAS DO PROGRAMA ABC NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA MÃO NA MASSA. Fonte: 

http://paje.fe.usp.br/estrutura/midiavirtual.htm. Acesso: 11.07.2011. 

PERÍODO/ANO LOCAL/INICIATIVA IDENTIFICAÇÃO 

Década de 1990 Chicago - Leon Lederman - 

Prêmio Nobel de Física. 

Projeto “Hands on” (aplicado a crianças 

de 5 a 12 anos).  

1995 França - Georges Charpak -

Prêmio Nobel de Física de 

1992. 

“La Main à la Patê”. Envolve, 

atualmente cerca de 100.000 salas de 

aula. 

2001 Brasil - Prof. Ernst Hamburger. ABC na educação científica – Mão na 

Massa. Cooperação entre academias de 

Ciências da França e do Brasil (Estação 

Ciência, CDCC). 

 

http://paje.fe.usp.br/estrutura/midiavirtual.htm.%20Acesso%2011.07.2011
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O programa, autorizado pela Secretaria da Educação do Município de Itabuna-BA, tem o polo na UESC, e por meio da 

ação de extensão universitária o projeto foi realizado em cinco escolas. O gestor responsável pela rede de ensino do 

município no ano de 2008 autorizou a realização das ações, por meio de termo de parceria técnica, em duas escolas.  

Nessas condições institucionais foi crucial o dado obtido pela afirmação de uma professora local:  

“Não dou aula de Ciências, pois não tive formação para isso. E agora não há mesmo como me 

preocupar com isso, a Secretaria da Educação quer que a gente só dê aula de Português e Matemática 

para os alunos se saírem bem no IDEB2”. 

Outro fato que igualmente evidenciou o lugar do desenvolvimento curricular no campo do ensino na Área das 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias – CNTec naquelas escolas de Ensino Fundamental (anos iniciais) foi a 

situação nítida de abandono que se encontravam os livros didáticos de Ciências da natureza; química, biologia, física, e 

paradidáticos que abordavam temas inerentes à hidrologia, eletricidade, dentre outros assuntos, aglomerados em 

prateleiras e outras dependências arquitetônicas das escolas. 

Além desse aspecto, a arquitetura escolar também se mostrou precária, como espaços da sala de aula exíguos e o 

mobiliário reduzido e sem manutenção, fatores impeditivos à dinamicidade no início da implantação do projeto. 

Krasilchik (2008) cita quatro grandes dimensões, constituindo focos formativos docente, a saber: ambiental; médica; 

ética e filosófica; cultural e histórica, e que ao dimensionar o cronograma de atividades à equipe de trabalho e 

coordenação pedagógica, também foram encontradas tais dimensões problematizadas nas práticas formativas. 

Assim, as divergências que se manifestaram nessas aproximações com as escolas em tela implicaram em um 

redimensionamento do projeto de extensão, principalmente no âmbito de aquisição de mais pessoas, profissionais ou 

não, para o exercício de atividades associadas ao acompanhamento teórico-metodológico das ações em educação 

científica (processo de implantação). 

É nessa causa que se ampliam as possibilidades de atuação na escola pública de Ensino Fundamental (anos 

iniciais) como um meio de aproximar a universidade da escola básica3, fazendo uso da educação científica como 

agenda prioritária na escola pública e da formação docente em Química; Física e Biologia sob o mote do 

desenvolvimento curricular em CNTec. 

Goodson motiva esse ponto de vista quando defende a aprendizagem como um aspecto do processo educativo: 

Ver a aprendizagem como algo ligado à história de vida é entender que ela está situada em um contexto, e que 

também tem história (tanto em termos de história de vida dos indivíduos quanto na história e trajetórias das 

instituições que oferecem oportunidades formais de aprendizagem). (2007, p.250). 

É essa compreensão que preside as análises reflexivas, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, a práxis 

formativa; o entendimento da formação docente e a docência no Ensino Fundamental no campo da educação em 

Ciências pode se constituir perspectiva educativa por meio da sequência didática, o que certamente incidirá em uma 

hipótese de trabalho sob a abordagem da educação científica investigativa. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - Inep em 2007. Representa a iniciativa pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da 

educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala 

do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. 

(Acesso: 16.01.2012, disponível em http://www.educacao.al.gov.br/indicadores/ideb/o-que-e-ideb. 
3 Ênfase do projeto de pesquisa,Universidade e Escola Básica: contribuições possíveis à formação inicial docente, em andamento no Programa 

de Pós-Graduação stricto sensu, Doutorado em Educação da Universidade Federal de São Carlos-SP, Brasil – UFSCar. 

http://www.educacao.al.gov.br/indicadores/ideb/o-que-e-ideb


 Abreu, S. C. S. R. et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 13012 (2014)  

 

13012-5 

II. PRINCÍPIOS FORMATIVOS DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A apropriação e participação dos professores, em vista do desenvolvimento da formação docente e discente, 

priorizadas nesta etapa da práxis formativa, constituem um olhar rigoroso a partir do entendimento do processo 

educacional, cujo objetivo é consolidar a institucionalização da educação científica no contexto do 

desenvolvimento curricular em CNTec. 

Essa condição formativa consta na composição curricular dos cursos de Pedagogia, exclusivo de semestre 

disciplinar, mas é reduzida à aquisição de conhecimentos e técnicas de ensino, sem o entendimento dos conteúdos 

em Ciências necessários aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse fato preenche a tela do cenário de estudo, 

pois o licenciado em Pedagogia é o docente-referência nesses segmentos educacionais4. 

Pelo exposto, o pensamento docente se estrutura diante das metodologias do ensino de Ciências de modo 

incipiente – condição que, possivelmente tem consequências na ausência de domínios intelectuais docentes, em 

vista de alcançar a consolidação de experiências formativas necessárias à mediação conceitual e teórica fundantes à 

práxis formativa em didática das CNTec, viés e concepção viável sobre o ato educativo no Ensino Fundamental. 

Cabe, então se reportar a uma indagação: em que medida o projeto de extensão para o ensino de Ciências por 

investigação entre a universidade e as escolas básicas pode subsidiar as discussões teórico-metodológicas do ensino 

de Ciências da Natureza e suas Tecnologias - CNTec e, assim, possibilitar a melhoria da formação inicial docente? 

Essa indagação se faz coerente ao apontar perspectivas possíveis à composição de um processo formativo 

docente de tal modo que a autocrítica em relação à educação e ensino de CNTec possa promover o reconhecimento 

do ato de problematizar, investigar, sistematizar e registrar situações educacionais presididas pela natureza humana, 

ambiental e social epistemológica. 

Assim, notou-se no andamento formativo o desconhecimento por parte dos docentes das escolas participantes 

sobre o conteúdo conceitual essencial à relação entre bagagem didática e conhecimento científico necessário que 

tangenciam proposições favoráveis a uma sequência didática em sala de aula. 

A inquietação docente movida pelas circunstâncias imbricadas nos dez princípios do programa ABC na 

Educação Científica – Mão na Massa ancoraram implementos conceituais ao trabalho educativo e formativo; 

destes referenciais, cinco foram priorizados: a) grupos discentes são orientados pelo docente a pensarem a respeito 

de uma situação problema, relacionada a um assunto “emergido” anteriormente em discussão da turma; b) após 

isso, discentes planejam como resolver a situação proposta, levantando hipóteses e considerando nesse 

planejamento atividades que possam ser testadas, experimentadas. Os experimentos propostos elaborados e as 

hipóteses são observadas, confirmadas ou refutadas, o que remete à reelaboração ou readaptação do projeto – o 

docente, em posição de tutoria, esboça a sequência didática; c) durante a elaboração das hipóteses, das propostas de 

investigação, e de suas investigações, discentes e docentes argumentam, raciocinam e discutem suas ideias e 

resultados, ouvem a explicação do outro, organizam suas ideias e as ideias do grupo, constroem seu conhecimento; 

d) as atividades propostas aos discentes e pelos docentes são organizadas em sequências de acordo com a 

progressão de sua aprendizagem; e) um mesmo tema é desenvolvido durante ao menos duas horas semanais ao 

longo de várias semanas – o princípio de explicação ocupa o princípio da simplificação do saber conhecimentos;  f) 

os parceiros científicos na universidade (docentes) acompanham o trabalho escolar e colocam sua competência à 

disposição; igualmente, docentes das escolas de Ensino Fundamental colocam sua experiência pedagógica e 

didática à disposição do docente universitário. 

As figuras abaixo tratam da dinâmica do trabalho educativo sequencial, através do qual emergiram os 

discursos sociocientíficos e pedagógicos: 

 

 

                                                           
4 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Maio de 2006, Brasília-DF. 
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FIGURA 4. UESC Escola 2011. Ilhéus-Itabuna-Bahia. 

 

 

 
FIGURA 5. UESC  Escola 2012. Ilhéus-Itabuna-Bahia. 

 

 

Com base nesses princípios, as expressões do contexto da sala de aula proferidas por docentes da escola e da 

universidade em experiências formativas com os discentes, se constituíram como explicações em vista de superar o 

princípio da simplificação de um certo conhecimento ou saber docente. Para Garcia: 

Una de las características de la sociedad en la que vivimos tiene que ver con que el conocimiento es uno de los 

principales valores de sus ciudadanos. El valor de las sociedades actuales está directamente relacionado con el 

nível de formación de sus ciudadanos, y de la capacidad de innovación y emprendimiento que éstos posean. Pero 

los conocimientos, en nuestros días, tienen fecha de caducidad y ello nos obliga ahora más que nunca a establecer 

garantias formales e informales para que los ciudadanos y profesionales actualicen constantemente su 

competencia. Hemos entrado en una sociedad que exige de los profesionales una permanente actividad de 

formación y aprendizaje. (2002, p. 28). 

Pelo exposto, o autor fomenta a preocupação com a formação docente que deve estar em permanente atividade 

de aprendizagem. No caso, a educação científica em foco na formação docente na escola pública. Atividades 

experimentais investigativas contribuem para promover situações de ensino-aprendizagem-ensino em CNTec 

norteadas  por um conhecimento organizado, sistematizado; base para o conhecimento de natureza sociocientífica 

expressiva na apropriação e participação pública docente e discente. Certamente, esse movimento de teor interativo 

influencia nos sentidos e função da escola e é centrado nos tópicos conceituais: densidade, evaporação, germinação, 

dentre outros. Essa é uma perspectiva básica na proposição docente da escola e da universidade bem como dos 

discentes das instituições educacionais em tela, onde a teoria crítica educacional edifica tais proposições a partir dos 
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esclarecimentos de Horkheimer: 

A teoria crítica da sociedade [...] tem como objeto os homens como produtores de todas as suas formas históricas 

de vida. As situações efetivas, nas quais a ciência se baseia, não é para ela uma coisa dada, cujo único problema 

estaria na mera constatação e previsão segundo as leis da probabilidade. O que é dado não depende apenas da 

natureza, mas também do poder do homem sobre ela. Os objetos e a espécie de percepção, a formulação de 

questões e o sentido da resposta dão provas da atividade humana e do grau de seu poder (1986, p. 69). 

Vale retomar a condição da explicação como condição teórico-metodológica norteadora da educação científica 

e possibilidade de entender a atividade humana escolar por meio da sequência didática na ótica interativa, ao 

relacionar os discursos da universidade com os da escola de modo a situar a tradição clássica no discurso científico. 

Ocorre, ainda, uma ressonância do discurso cartesiano nesse ambiente acadêmico, em que o discurso universitário para 

a docência e discência na escola pública do Ensino fundamental (anos iniciais) é frequentemente descartado, e isso se 

dá por conta da influência dominante fragmentada e simplificada na ambientalização curricular da universidade. 

 

 

III. DESENVOLVIMENTO DAS CNTec EM SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Ao considerar a educação científica por meio do programa ABC na Educação Científica, imbricado ao momento 

histórico onde aspectos científicos, técnicos e sociológicos se inter-relacionam, a escola pública de Ensino 

Fundamental se fez campo de reflexão à atuação docente e discente. 

Essa participação e apropriação se efetivaram em encontros interativos com docentes da escola e da 

universidade. Os encontros aconteciam a cada quinze dias, com duração de oito horas diárias e acompanhamento às 

atividades práticas na sala de aula durante dois dias na semana, cujo plano de trabalho em sala de aula abrangiam os 

conteúdos curriculares propositivos das CNTec. 

As práticas de formação contínua nas vertentes investigativa, explicativa e reflexiva, priorizaram o manuseio dos 

fenômenos químicos, biológicos e físicos, a fim de consolidar condutas que visem experimentar; descobrir e construir 

outras formas de organização da prática educativa. Os respectivos posicionamentos, visualizados na revisão da 

organização do espaço administrativo e pedagógico daquelas escolas, uma vez sistematizados e registrados, integraram 

a agenda de debates. 

Nessa imersão se verificou mudanças implicadas na revisão de pontos de vista, crenças esclarecidas e atitudes 

sobre o ser/estar docente naquele contexto. Um aspecto fundamental foi notado nestas vivências/experiências – o 

discurso didático de uma Área do Conhecimento, constantemente silenciado na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano) é visto como algo desnecessário no segmento da cultura escolarizante. 

É notório, também na gestão das escolas, o planejamento pedagógico – os meninos e meninas pertencentes ao 

grupo popular são apresentados à Biologia, à Química e à Física no Ensino Médio (isto em escolas mantidas por órgão 

público). Numa só linguagem – a teoria tradicional privilegia a reprodução da vida dentro da sociedade, e assim, a 

disciplina especializada oculta a simplificação da percepção e curiosidade docente e discente. 

No decorrer da práxis formativa, os atores sociais da universidade e da escola pública de Ensino Fundamental 

(anos iniciais) detectaram uma triste realidade em narrativa de um adolescente ávido ao manusear/observar objetos e 

lançá-los na água: “A vida é assim! Ora flutua, ora afunda...” Atônitas, questionaram aquele menino: “Quando a sua 

vida flutua?”, e tiveram a resposta: “Aqui na escola, eu flutuo! Viajo, aprendo...”. “E quando ela afunda?”, novamente 

o questionaram. “Ah! Lá em casa quando a minha mãe chora ao ver meu irmão preso pela polícia!”, respondeu o 

garoto. (Relato de um adolescente da Escola CPA II, 11 anos, ao elaborar o Relatório sobre a Agenda II, out. 2009). 

Esta cena, ocorrida nos encontros do projeto de extensão com proposições das CNTec e realizados no Sul da 

Bahia, mostra que a escola, como espaço público, contém constantes possibilidades à prática docente crítica, por meio 

de um possível campo de mediação em vista de esclarecimento – crianças, adolescentes e adultos, profissionais da 

educação em escolas públicas do Nordeste. Essa conjuntura político-ideológica é parte integrante da práxis docente e 

discente. Um Direito Humano consolidado ao aproximar ambientes escolares – espaço/tempo/lugar de encontros das 
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várias linguagens – a ambientes do Ensino Superior nos contextos da formação inicial docente, cursos de licenciatura e 

escola pública do Ensino Fundamental. 

Pelo exposto, os acontecimentos sociocientíficos e os conhecimentos/saberes contidos nos currículos escolares 

trazem sentidos/valores e, certamente, possibilidades de imersão nas inquietações dos diferentes atores sociais. Essas 

interatividades, mediadas por docentes e discentes nas CNTec, suscitam novos discursos acadêmicos e linguagens 

cotidianas. 

Desse modo se aproximam das referências de natureza sociocrítica. E Charpak, Ômes (2009, p. 33), referendam 

essas perspectivas, “o que estou dizendo é que a mão pensa, ela mexe e remexe, experimenta, e é isto que os homens 

precisam entender. Dou a isto o nome de “pensamento experimental”, precisamos fazer com que o descubram”. 

Para tanto, a noção desse perfil conceitual sobre o pensamento experimental, mostra uma alternativa teórica, 

descrita nesse modelo de educação e ensino em Ciências, de modo que as explicações docentes e discentes dizem 

respeito a uma possibilidade importante de iniciação à educação científica, ou seja, ideias interativas em vista de 

ampliarem as possibilidades de outras ideias em bases científicas. 

 

 

IV.CONSIDERAÇÕES – AS CNTec TRADUZIDAS EM IDEIAS DIDÁTICAS 

 

O debate ainda não terminou. Muitas situações foram descritas em relatórios, mas a que merece destaque    a superação 

intelectual sobre a experiência do pensar, enquanto experiência intelectual (Adorno, 2011, p. 151). A universidade e as 

escolas de Ensino Fundamental (anos iniciais) ao priorizarem as práticas educativas das CNTec por meio da sequência 

didática interativa, dialogando com os estudos de realidade, conhecimento sistematizado e aplicação do conhecimento 

potencializam uma certa tradução do pensar a problematização, com o objetivo de situar episódios de natureza social; 

ambiental; histórica e, portanto, humana. Tais condições apontam a experiência formativa com ressonância no campo 

da educação em Ciências. 

Diante dessa descrição inicial, somos levados a uma espécie de dever-ser-moral ao iniciar outras trajetórias na 

condição da educação escolar, entendida como a cidadania ativa (consciente de direitos e deveres). Então, buscar um 

programa que ocupe-se das possibilidades de gestão curricular no ensino de Ciências trata de um direito humano, 

principalmente por acontecer em mais um dos espaços fundamentais à dignidade do ser humano, a escola. 

Tal conjuntura educacional vem requerer outros campos de atuação docente, isto é, novas formas de educar, 

ensinar e aprender com vistas a promover experiências formativas (Benjamin, 1994, p. 248), principalmente na lida 

cotidiana dentro das escolas. 

Sobre a metodologia e interatividade se entende serem aquelas que permitem a participação efetiva de todos os 

atores sociais envolvidos na extensão-pesquisa-ensino-educação pública ao discernirem posicionamentos acerca da 

subjetividade opinativa dos participantes. Oliveira contribui ao esclarecer sobre a perspectiva metodológica em 

evidência; para a autora, a sequência didática interativa SDI: 

é uma nova ferramenta didática que utiliza o círculo hermenêutico-dialético para trabalhar conceitos/definições em 

diferentes áreas de conhecimentos,  em especial, para o Ensino de Ciências, no cotidiano da sala de aula. Passamos 

a denominar esta ferramenta de sequência didática interativa (SDI) e, a definimos como sendo um processo 

interativo no processo ensino-aprendizagem para facilitar a integração entre docente e educandos entre si, visando 

a construção e sistematização de um novo conhecimento. (2001, p. 67). 

Essa abordagem compreende a perspectiva didática desse debate, em que a educação científica se constitui um 

lugar à recriação da “escola possível” em roteiros interativos. O lugar das CNTec consta, no momento, como ponto de 

encontros de culturas e interesses. Logo, um espaço de encontros de singularidades e assim, certamente, esse 

movimento interativo influenciará nos sentidos e função da escola (para docentes da escola e da universidade), bem 

como para os discentes das instituições educacionais em tela, aos quais requer consolidar uma educação pública sob a 

lógica da teoria crítica educacional. 
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Ademais, tais contingências geram uma demanda por verticalizar saberes com vistas a práticas formativas 

docentes e discentes na definição de agendas governamentais, nas quais a apropriação de conteúdos conceituais em 

Ciências se desvelem em tom de objetivos questionamentos, ou seja, consolidar a ambientação escolar como favorável 

à educação científica; uma perspectiva viável à compreensão e apropriação de conceitos científicos no interior da 

escola pública no Nordeste do Brasil, e talvez, uma tendência à educação e ensino de Ciências por investigação. 
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This paper discusses the pedagogical trend and the traditional "Theory of Operant 

Conditioning" Skinner in science education. His analysis focuses on the characteristics of 

education during the period and within the area of trends and experiences, in order to 

derive recommendations are likely to promote a future renewal across the curriculum of 

science education. Seeks to be an absolutely necessary complement to studies on the 

renewal of teaching (Carvalho, 1988). In educational research, revealed the existence of 

significant differences between the object pursued by the curriculum and the teachers 

actually take the practice (Cronin-Jones, 1991). Begin basing teacher training needs from 

the body of knowledge that research teaching has been building. Then we discuss the 

different aspects related to the training, but also on: knowledge of subject matter to be 

taught, the theoretical knowledge about learning science, guidance of student work and 

evaluation. Also highlighted will be references to the aspect rarely taken into 

consideration, though, as we shall see essential: knowledge of spontaneous conceptions of 

teachers, the critical analysis of the "traditional" teaching (surpassing disqualifications 

simplistic) and undergraduate research. We will perform the following critical examination 

of teacher science in our country and finally discuss the restructuring front of the "Theory 

of Operant Conditioning" Skinner. 

 
 
O presente artigo versa sobre a tendência pedagógica tradicional e a “Teoria do 

Condicionamento Operante” de Skinner no ensino de ciências. Sua análise centra-se nas 

características do ensino ministrado durante o período dentro da área e no estudo das 

tendências e experiências, com o objetivo de derivar recomendações capazes de favorecer 

uma futura renovação frente à estrutura curricular do ensino de ciências. Busca-se 

constituir um complemento absolutamente necessário aos estudos sobre a renovação do 

ensino (Carvalho, 1988). Na pesquisa educativa, evidenciou-se a existência de diferenças 

marcantes entre o objeto perseguido pelos currículos e o que os professores levam 

realmente à prática (Cronin Jones, 1991). Começaremos fundamentando as necessidades 

formativas do professor a partir do corpo de conhecimentos que a pesquisa didática vem 

construindo. Em seguida, abordaremos os diferentes aspectos em relação à formação, como 

também sobre: o conhecimento da matéria a ser ensinada, os conhecimentos teóricos sobre 

a aprendizagem das ciências, a orientação do trabalho dos alunos e a avaliação. Também 

serão destacadas referências ao aspecto mais raramente levado em consideração, embora, 

como veremos essenciais: o conhecimento das concepções espontâneas dos docentes, a 

análise crítica do ensino “tradicional” (superando as desqualificações simplistas) e a 

iniciação científica. Realizaremos, a seguir, uma analise crítica da formação do professor 

de ciências em nosso país e abordaremos por último a reestruturação frente à “Teoria do 

Condicionamento Operante” de Skinner.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

A Pedagogia Tradicional originou-se no século XVIII com o surgimento das escolas na América Latina e Europa, 

sendo influenciada pela educação religiosa, principalmente, as implantadas com a chegada dos jesuítas no Brasil em 

1549. Por serem os únicos responsáveis pela educação no novo mundo, suas tarefas eram voltadas para catequese e 

instrução dos gentios. Posteriormente, criaram a escola de primeiras letras e instalaram colégios destinados a formação 

de sacerdotes para servir a obra missionária. Apesar disso, suas atividades eram centradas na ação pedagógica voltada à 

elite. 

A instrução dos jesuítas era baseada no conceito de ratio studiorium, cujos pressupostos didáticos (construção do 

homem universal, humanista e cristão) enfocavam um ensino que previa a unidade do professor, do método e estudos. 

Esta ordem religiosa marcou profundamente a cultura brasileira e, mesmo com a sua expulsão pelo Marques de 

Pombal em 1759, sua influência permaneceu por muitos anos até a Primeira República. Com a Reforma Benjamim 

Constant, instituíram-se os princípios de liberdade de ensino, gratuidade e educação dos gêneros. No entanto, a 

educação continuou sendo influenciada pelos pressupostos religiosos e, consequentemente, pela pedagogia tradicional 

de natureza leiga. 

O ensino baseava-se na exposição verbal da matéria e na demonstração, oferecendo ao aluno uma grande 

quantidade de informações (Pedagogia Enciclopedista, Intelectualista ou Bancária). O relacionamento professor e 

aluno era vertical, tornando este intelectual e afetivamente dependente daquele.  

Quanto ao aluno, criava-se o hábito de tomar notas e memorizar; a passividade e falta de atitude crítica; o 

profundo "respeito" quantos fontes de informação, sejam elas professores ou textos; a distância entre teoria e prática; a 

tendência ao racionalismo radical; a preferência pela especulação teórica; e a falta de "problematização" da realidade.  

Quanto ao professor, por outro lado, tinha-se a adoção inadequada de informações científica e tecnológica de 

países desenvolvidos; a adoção indiscriminada de modelos de pensamento elaborado em outras regiões (inadaptação 

cultural); o individualismo e falta de participação e cooperação; e a falta de conhecimento da própria realidade e, 

consequentemente, imitação de padrões intelectuais, artísticos e institucionais estrangeiros; submissão à dominação e 

ao colonialismo; manutenção da divisão de classes sociais (status quo). 

De acordo com Nuñez e Ramalho (2004, p. 18), comentando Porlán, Rivero e Del Pozo: 

[...] uma aprendizagem desse tipo [tradicional] parte de um conjunto de crenças generalizadas que 

entendem o fato de aprender como um ato de apropriação cognitiva, mediante o qual o sujeito que 

aprende toma do exterior (seja de outra pessoa, de um texto escrito ou da própria realidade) 

determinados significados. Essa aprendizagem supõe que cada conceito, processo ou dado que é 

conveniente ensinar e aprender é único, ou seja, só tem um significado correto. Quem aprende algo, 

aprende porque não possui ditos significados ou os que têm são incorretos. (2004, p. 18). 

Dessa forma, pode-se perceber que a exposição adquirida provém dos conhecimentos seqüenciais predominantes 

e fixos, independente do contexto escolar. Assim, enfatiza-se a necessidade de exercícios repetitivos com o objetivo de 

garantia da memorização de conteúdos, desassociando-os do cotidiano e da realidade social dos alunos. A função 

primordial da escola, nesse modelo, é transmitir conhecimentos disciplinares que levarão o discente a buscar sua 

inserção na sociedade e a optar por uma profissão valorizada. Embora vise à preparação para vida, a escola não busca 

estabelecer relação entre os conteúdos ensinados com os interesses dos alunos. 

Através destas análises, observa-se que o ensino tradicional não se traduz em capacidade para romper de maneira 

concreta as carências e os defeitos mais graves. Mas ao contrário, os professores limitam-se a assinalar questões de 

detalhes, sem questionar as orientações didáticas fundamentais. Baseiam-se na certeza de que o ato educativo é 

destinado a reproduzir os valores e a cultura da sociedade, sem levar em consideração o conhecimento prévio do aluno 

e o contexto social em que o mesmo está inserido. 

A rejeição pelo ensino tradicional costuma se expressar sobre tudo através dos professores em formação, 

fazendo-se ainda presente hoje as aulas de ciências que eram ministradas há mais de um século. Observa-se que se trata 

de uma formação ambiental que teve um grande peso devido ao seu caráter não está submetido a uma crítica explicita. 
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Necessita-se, assim, propor através da formação de professores uma mudança didática que o obriguem a tomar 

consciência da formação docente adquirida ambientalmente e submetê-la a uma reflexão crítica. É claro que tal 

mudança não é fácil, pois não significa apenas uma tomada de consciência, mas exige uma atenção contínua até torná-

la natural aos resultados da pesquisa educativa. 

 

 

II. TEORIA DO CONDICIONAMENTO OPERANTE DE SKINNER 

 

Durante o seu desenvolvimento, a pedagogia tradicional incorporou influências do modelo psicológico condutista ou 

behaviorista, que surgiu e se desenvolveu nas primeiras décadas do século XX, procurando dar caráter científico ao 

trabalho didático na sala de aula. Nesta tendência, a escola funciona como modeladora do comportamento através de 

técnicas específicas. À educação escolar compete organizar o processo de aquisição de habilidade, atitudes e 

conhecimentos específicos, úteis e necessários para que os indivíduos estejam integrados na máquina do sistema social 

global. A escola atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente (o sistema capitalista), assim, o seu interesse 

imediato é de produzir indivíduos competentes (no âmbito da técnica) para o mercado de trabalho. 

A noção de reflexo condicionado e o condicionamento operante estão essencialmente ligados à fisiologia do 

organismo, seja animal ou humano. O reflexo condicionado é uma reação a um estímulo casual. O condicionamento 

operante é um mecanismo que premia uma determinada resposta de um indivíduo até ele ficar condicionado a associar 

a necessidade à ação. A diferença entre ambos é que o primeiro é uma resposta a um estímulo puramente externo; e o 

segundo, o hábito gerado por uma ação do indivíduo. No comportamento respondente de Pavlov, a um estímulo segue-

se uma resposta. No comportamento operante de Skinner, o ambiente é modificado e produz consequências que agem 

de novo sobre ele, alterando a probabilidade de ocorrência futura semelhante. 

Em suma, o condicionamento operante é um mecanismo de aprendizagem de um novo comportamento, processo 

esse denominado modelagem. O reforço é justamente o instrumento chave da modelagem, podendo ser definido como 

qualquer coisa que fortaleça a resposta desejada. A teoria de Skinner também prevê reforços negativos, ou seja, uma 

ação que evita uma consequência indesejada.  

Desse modo, tem-se que os principais tipos de reforços são: 

a. Positivo: todo estímulo que quando está presente aumente a probabilidade de que se produza uma conduta.  

b. Negativo: todo estímulo aversivo que ao ser retirado aumenta a probabilidade de que se produza a conduta.  

c. Extinção: a qual se apresenta quando um estímulo que previamente reforçava a conduta deixa de atuar.  

d. Castigo: igual ao da extinção, funciona para reduzir a conduta. Contrariamente ao que se pensa o reforço 

negativo não é punição, mas sim a remoção de um evento punitivo; enquanto o reforço aumenta um 

comportamento, a punição o diminui. 

O behaviorismo está nos pressupostos da orientação tecnicista da educação, cuja proposta consiste em: 

planejamento e organização racional da atividade pedagógica; operacionalização dos objetivos; parcelamento do 

trabalho, com especialização das funções; ensino por computador, tele-ensino, procurando tornar a aprendizagem mais 

objetiva. 

A avaliação também tem um papel fundamental: no início, para que o professor possa estabelecer estratégias 

para atingir os objetivos; durante o processo de aprendizagem, para controle e replanejamento; e ao final, para verificar 

se os resultados desejados foram obtidos. 

Como ocorre na escola tradicional, estes objetivos são pré-definidos, sem a participação do aluno. Para atingir os 

objetivos são usados “reforçadores”, como notas, prêmios, status, reconhecimento de professores e colegas e promessa 

de vantagens sociais futuras. O professor deve elaborar um sistema para que o desempenho do aluno seja maximizado 

de acordo com os objetivos traçados. 
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III. A EPISTEMOLOGIA DA PEDAGOGIA TRADICIONAL E DA TEORIA DE SKINNER NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001), o papel das ciências naturais é o de colaborar para a 

compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como um indivíduo participativo e parte integrante 

do universo. E tem se orientado por diferentes tendências, que ainda hoje se expressam na sala de aula, não perdendo 

sua importância como parte de um processo. 

A qualidade do curso era definida pela quantidade de conteúdos trabalhados. O principal recurso de estudo e 

avaliação era o questionário, ao qual os alunos deveriam responder detendo-se nas idéias apresentadas em aula ou no 

livro texto escolhido pelo professor. Não se questionava a “verdade científica” e, antes da Lei de Diretrizes e Bases n° 

4.024/61, a aula de ciências era ministrada apenas nas duas últimas séries do antigo curso colegial. Em suma, o cenário 

escolar era dominado pelo ensino tradicional. 

O ensino de ciência natural não era espaço privilegiado em que as diferentes explicações sobre o mundo, dos 

fenômenos da natureza e as transformações produzidas pelo homem não podiam ser expostos e comparados. Não sendo 

espaço de expressão das explicações espontâneas dos alunos e daqueles oriundos dos vários sistemas explicativos. 

Contrapor e avaliar diferentes explicações favorece o desenvolvimento de postura reflexiva, critica questionadora e 

investigativa, de não aceitação a priori de idéias e informações. Não possibilitando a percepção dos limites de cada 

modelo explicativo inclusive dos modelos científicos, colocando para a construção da autonomia de pensamento e 

ação. 

O conhecimento na natureza não se faz de mera acumulação de informações e interpretações, embora que o 

mesmo processo de herança teve grande significado. Mas o percurso das Ciências teve rupturas e depende delas, 

quando novas teorias são aceitas, convicções antigas são abandonadas em favor de novas. Descobrir e explicar novos 

fenômenos naturais organizar e sistematizar os conhecimentos em teorias debatidas no conhecimento científico que se 

ocupa na difusão social do conhecimento produzido. 

Com a promulgação da LDB n° 4.024/61, estendeu-se tais aulas de ciências a todo ginásio. Consequentemente 

surgiu da necessidade do currículo responder aos avanços do conhecimento científico e às demandas geradas por 

influência da Escola Nova. A Lei n° 5.692/71, por sua vez, estendeu o caráter obrigatório da disciplina a 8° série do 

antigo primeiro grau. 

A visão atual do ensino de ciências naturais na escola fundamental tem o objetivo de “mostrar a Ciência como 

um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para conhecer o homem como 

parte do universo e como indivíduo [...]” (2001, p. 23).  

Outras contribuições estão relacionadas com o auxílio para o aluno se posicionar acerca de questões polêmicas e 

orientar suas ações de forma consciente; a formação da integridade pessoal e auto-estima, da postura de respeito ao 

próprio corpo e ao dos outros; o entendimento da saúde como um valor pessoal e social; a compreensão da sexualidade 

humana sem preconceitos; o exercício da cidadania crítica e consciente. 

Portanto, faz-se mister uma análise psicológica e epistemológica do processo de ensino-aprendizagem de 

ciências naturais, considerando as estruturas do conhecimento envolvidas e as questões a serem observadas, como: o 

grau de amadurecimento intelectual e emocional do aluno e sua formação escolar; as idéias de senso comum dos 

professores; a estrutura do conhecimento científico e o processo histórico de produção do conhecimento científico. 

O ensino deve provocar mudança conceitual no aluno (aprendizagem significativa), de forma a eliminar seus 

conceitos intuitivos. Os conteúdos conceituais e os procedimentos devem ser construídos pelos alunos por meio de 

comparações e discussões estimuladas por elementos e modelos oferecidos pelo professor. Tão importante quanto 

aprender conceitos científicos é ter consciência da existência de diferentes fontes de explicação para as coisas. 
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IV. CONCLUSÕES 

 

No campo da aprendizagem escolar, a teoria de Skinner tentou demonstrar que, mediante ameaças e castigos se 

conseguem resultados positivos muito mais baixos e com efeitos secundários muito piores do que com o sistema de 

reforços positivos. Seu princípio para o máximo aproveitamento das classes baseia-se na atividade dos alunos. 

Na verdade, o behaviorismo está mais enraizado nos pressupostos da orientação tecnicista da educação, cuja proposta 

consiste em: planejamento e organização racional da atividade pedagógica; operacionalização dos objetivos; 

parcelamento do trabalho, com especialização das funções; ensino por computador, tele-ensino, procurando tornar a 

aprendizagem mais objetiva. 

Sob tal ótica, a avaliação também tem um papel fundamental: para que o professor possa estabelecer estratégias para 

atingir os objetivos (a princípio); para controle e replanejamento (ao longo do processo de ensino-aprendizagem) e para 

verificar se os resultados desejados foram obtidos (ao final do processo). 

Como ocorre na escola tradicional, estes objetivos são pré-definidos, sem a participação do aluno. Para atingir os 

objetivos são usados “reforçadores”, como notas, prêmios, status, reconhecimento de professores e colegas e promessa 

de vantagens sociais futuras. O professor deve elaborar um sistema para que o desempenho do aluno seja maximizado 

de acordo com os objetivos traçados. 

Para Behrens (1999) prática pedagógica tradicional ainda é freqüente na universidade brasileira: 

"O objeto cognoscível de que esse sujeito se apropria, 'forma-o' pela incorporação não transformada dos conhecimentos adquiridos. 

Do ponto de vista da ciência clássica, a educação  como formação intelectual  forma os sujeitos transformando-os em seres a-

históricos, racionais, em que o espaço para os acontecimentos está desde sempre afastado. Trata-se de negar a contingência da 

subjetividade para evitar o que ela supostamente seria: uma fonte de erros ou de perturbações". (Collares et al., 1999:207). 

Observa-se assim a prática pedagógica é altamente controlada e dirigida pelo professor, com atividades mecânicas 

inseridas em uma proposta educacional rígida e passível de ser totalmente programada em detalhes (Luckesi, 1994). 

Muito da Tecnologia Educacional Moderna se baseia nos pressupostos do behaviorismo, assim como muitos softwares 

ditos "educativos' que nada mais são que atividades fechadas baseadas em reforços positivos. Faz-se mister que os 

docentes tenham uma percepção crítica do material didático utilizado em sala de aula. Ou seja, não se prender a 

introdução de conceitos que não consideram os conhecimentos prévios dos alunos, trabalhos práticos propostos como 

simples receitas, problemas resolvidos nos quais estão ausentes os aspectos chaves de toda verdadeira resolução de 

problemas. 

O objetivo geral das ciências naturais para o ensino fundamental é que o aluno adquira as seguintes capacidades 

básicas, como: compreender a natureza como um todo dinâmico; identificar relações entre o conhecimento científico, 

produção de tecnologia e condições de vida; formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a 

partir de elementos de ciências naturais; saber utilizar conceitos científicos básicos; saber combinar leituras; valorizar o 

trabalho em grupo; compreender a saúde como bem individual; compreender a tecnologia como meio para suprir as 

necessidades humanas. 

A formação de um cidadão crítico exige sua inserção numa sociedade em que o conhecimento científico e tecnológico é cada vez 

mais valorizado. Neste contexto, o papel do ensino de Ciências Naturais é o de colaborar para a compreensão do mundo e suas 

transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte integrante do Universo. (Areias-Prado et al., 2001, p. 15). 

Portanto, o ensino de ciências não se resume a apresentação de definições científicas, essas são apenas o ponto aonde 

se quer chegar. Consequentemente, a avaliação deve considerar o desenvolvimento das capacidades dos alunos com 

relação à aprendizagem de conceitos, procedimentos e de atitudes, tendo o erro como parte do processo ensino-

aprendizagem. 
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This essay seeks to understand, based on Cognitive Science and Neuroscience, the 

implications of emotion in teaching and learning process. Aims to make an epistemological 

analysis of emotion from the perspective of various researchers of human cognition. 

Attempts to highlight the importance of understanding emotion to didactic-pedagogical 

praxis of learning. This theme of great relevance for education, because it is a cognitive 

process as important to the construction of human knowledge. The method of this research 

is based on a qualitative approach, the perspective hermeneutics, and bibliographical. 

Remember that the discussion of this study does not claim to have exhausted the subject in 

itself, but rather it aims to guided mainly through studies of Neurosciences and Cognitive 

Sciences, discuss the cognitive phenomenon of emotion and its implications for the 

teaching process teaching and learning. 

 

Este ensaio visa compreender, com base nas Ciências Cognitivas e Neurociências, as 

implicações da emoção no processo de ensino aprendizagem. Tem como objetivo fazer 

uma análise epistemológica da emoção na perspectiva de variados pesquisadores da 

cognição humana. Tenta-se destacar a importância da compreensão da emoção para a 

práxis didático-pedagógica da aprendizagem. Este tema de grande relevância para a 

educação, pelo fato de tratar de um processo cognitivo tão importante para a construção do 

conhecimento humano. O método desta pesquisa tem como base a abordagem qualitativa, 

sob a perspectiva hermenêutica, sendo de caráter bibliográfico. Vale lembrar que o debate 

deste estudo não tem pretensão de esgotar em si mesmo o assunto, mas, pretende, sim, 

norteado principalmente através dos estudos das Neurociências e das Ciências Cognitivas, 

discutir o fenômeno cognitivo da emoção e suas implicações didáticas para o processo de 

ensino aprendizagem. 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

Esta é uma pesquisa na área da Educação, que toma as Ciências Cognitivas e as Neurociências como epistemologias 

estruturantes para elaboração dos fundamentos teórico-práticos de uma Neuropedagogia. Sendo a Neuropedagogia uma 

proposta elaborada por um grupo de pesquisadores de um Programa de Pós-Graduação, de uma Universidade pública, 

na cidade de Manaus. O conceito vem evoluindo ao longo dos últimos cinco anos, sendo chamado inicialmente de 
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“neurodidática”, estudo este voltado para a compreensão dos processos cognitivos humanos envolvidos na 

aprendizagem, tais como: reflexão, percepção, memória, consciência, inteligência, cognição e emoção. 

Esta pesquisa desenha-se em um movimento da fenomenologia dos processos cognitivos, para uma 

fenomenologia dos processos educativos a um produto Neuropedagógico do ensino, visando compreender os processos 

cognitivos humanos, mais prioritariamente o processo cognitivo denominado “emoção”. 

Apontamos a premência de estendermos as questões sobre habilidades necessárias aos estudantes à incorporação 

e operacionalização do conhecimento, a fim de contemplarmos os processos cognitivos, neste caso a emoção, 

envolvidos no cotidiano da família e da sala de aula, procurando compreender, à luz das teorias cognitivas e 

neurocientíficas o que os pesquisadores descobriram sobre esse conceito tão difundido na atualidade. 

Abordarmos neste texto: O processo cognitivo humano; O breve histórico da Ciência Cognitiva; Cognição e suas 

estruturas; Emoção: um conceito a ser estudado; A inteligência emocional nas relações familiares; e por fim, as 

implicações didáticas da emoção nos processos de ensino-aprendizagem. 

 

 

II. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O procedimento metodológico que sustenta este ensaio tem por base os conhecimentos neurocientíficos e cognitivos 

como epistemologias estruturantes para uma educação científica, tendo como abordagem de nível uma pesquisa 

bibliográfica, de cunho qualitativo sob perspectiva hermenêutica que segundo Ghedin e Franco (2008, p. 72), “o 

processo de investigação implica numa interpretação do objeto, que não fala por si só, mas pela comunicação 

estabelecida entre o sujeito, o objeto e os conceitos que possibilitam sua comunicação com a realidade cognoscível”. 

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, o processo proposto alia a explicação e a compreensão em torno de 

uma teorização dos processos cognitivos e educativos. Parte-se de um levantamento sobre o conhecimento produzido e 

publicado em livros e periódicos científicos nas áreas das Neurociências, Ciências Cognitivas e Ensino de Ciências nos 

últimos 20 anos, em seguida realizou-se a leitura, o fichamento e a síntese das obras para uma análise epistemológica 

do tema em questão. Portanto, o movimento metodológico utilizado para a reflexão e construção, deste ensaio, parte da 

análise cognoscível de uma educação para a compreensão, pois, segundo Amaral (2007, p. 1), este método de pesquisa 

“[...] Consiste no levantamento, seleção, fichamento e arquivamento das informações relacionadas à pesquisa”. 

 

 

III. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Na sequência deste trabalho passaremos a discorrer o processo cognitivo humano, um breve histórico da ciência 

cognitiva, a cognição e suas estruturas, e, por fim, abordaremos as implicações didáticas da emoção nos processos 

de ensino aprendizagem. 

 

A. O processo cognitivo humano 

 

Neste estudo estaremos investigando os processos de construção do conhecimento do cérebro humano, pois é sabido 

que os processos mentais superiores interligam-se e ocorrem em nossa mente, num processo de neurotransmissão 

ocasionando a aprendizagem no ser humano, como, por exemplo: o simples levantar das mãos. 

Neste processo cerca de 200 bilhões de neurônios se comunicam em nosso cérebro através de micro partículas 

(Proformar, 2001), por meio de suas cadeias e/ou mapas cerebrais. Desse modo, toda a atividade da nossa mente 

(pensar, agir, perceber, etc.) é um resultado da neurotransmissão. 

Para compreender melhor este processo maturacional do ser humano tomamos como base a Ciência Cognitiva, que 

procura investigar os processos cognitivos humanos, tais quais: cognição, consciência, memória, percepção, reflexão, 

emoção, entre outros processos mentais do ser humano (Gardner, 2003). Estes processos podem ser investigados a 



 Teixeira  et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 13014 (2014)  

 

13014-3 

partir do questionamento sobre os sentimentos dos indivíduos em determinados contextos ou quando submetidos a 

certas situações. 

No transcorrer do texto destacaremos os valores e a importância da Ciência Cognitiva, procurando entender este 

novo ramo do saber e a sua influência para uma educação científica adequada, pois é fundamental a compreensão 

destes processos pelo educador, para proporcionar ao estudante uma boa formação, de forma que este participe mais 

ativamente no processo de ensino-aprendizagem. 

 

B. Breve histórico da Ciência Cognitiva 

 

A Ciência Cognitiva surgiu como ciência na metade do século XX. Desabrochou e desenvolveu-se durante os últimos 

trinta anos. Esta “Nova Ciência da Mente”, de acordo com os estudos de Gardner (2003), remonta aos gregos, bem 

como aos filósofos ocidentais Modernos da Idade Média – Descartes, Espinosa, Locke, Hume, Leibniz, Kant, Hegel, 

entre outros ( no compromisso de seus membros em explicar a natureza do conhecimento humano). Porém, ao mesmo 

tempo, ela é nova, pelo fato de apenas ser reconhecida como ciência a partir da metade do século XX. 

Neste período, o terreno estava pronto, pois o behaviorismo já não dava mais conta de convencer a sociedade 

acadêmica da auto-suficiência do método empírico como modelo de ciência. Então, em setembro de 1948, no campus 

do Califórnia Institute of Technology, um grupo de eminentes cientistas reuniu-se em um congresso patrocinado pelo 

fundo Hixon. 

O Simpósio de Hixon é um dado histórico da Ciência Cognitiva, pois foi durante a sua realização que se cogitou 

o reconhecimento do estudo cognitivo dando-o status de ciência. O simpósio é conhecido como o acontecimento que 

datou o início da Ciência Cognitiva que obedeceria principalmente a seis pilares disciplinares: A Filosofia, a 

Linguística, a Antropologia, as Neurociências, a Inteligência Artificial, e a Psicologia.  

Desde que o termo Ciência Cognitiva começou a ser amplamente empregado, nas décadas de 1960 e 1970, 

dezenas de cientistas tentaram definir a natureza e o domínio do campo. Um grupo de estudantes talentosos, atraídos 

para os campos cognitivistas, ditava o tom intelectual do momento, e ainda mais, com a iniciativa da Fundação Sloan, 

que a partir de 1970 patrocinou pesadamente as diversas pesquisas nesta nova área do conhecimento. 

Para Gardner (2003) os inputs teóricos surgidos neste período foram fundamentais para a ciência cognitiva, e 

isto, a partir dos estudos da matemática e computação, pois proporcionaram alguns avanços nas linhas de pensamento 

sobre o conhecimento humano, envolvidos na fundação desta “Ciência Cognitiva”, como por exemplo: O Modelo 

Neural; A síntese cibernética; A teoria da informação; e As síndromes Neuropsicológicas. 

A história intelectual desta época revela muitos encontros entre interessados em questões da cognição, como 

também um número significativo de publicações que ajudaram a promover uma nova ciência interdisciplinar da mente, 

que Gardner ao fazer uma análise sobre esta nova ciência define-a: [...] um esforço contemporâneo, com 

fundamentação empírica, para responder questões epistemológicas de longa data – principalmente àquelas relativas à 

natureza do conhecimento, seus componentes, suas origens, seu desenvolvimento e seu emprego (Gardner, 2003, p. 19-

20). 

O autor aplica, sobretudo, esta nova ciência a esforços para explicar o conhecimento humano. No entanto, há 

alguns aspectos fundamentais da Ciência Cognitiva que funcionam como pontos de discordância entre seus críticos, 

tais quais: a respeito das representações; dos computadores; bem como, da definição da emoção, do contexto, da 

cultura e da história. Mas há uma crença nos estudos interdisciplinares, envolvendo os aspectos psicológicos, 

neurocientíficos, da inteligência artificial, as quais contribuem para uma Ciência Cognitiva, sendo que, para Gardner 

(2003) os problemas filosóficos clássicos são ingredientes fundamentais para a Ciência cognitiva contemporânea. Vale 

ressaltar também a importância da Neuropsicologia, na qual se avançou muito no estudo das doenças causadas por 

lesões cerebrais para a atual concepção de cognição. 
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C. Cognição e suas estruturas 

 

É importante lembrar que o debate deste texto não tem pretensão de esgotar o tema abordado, em si mesmo, pois o 

referido assunto é bastante complexo. Para começarmos a adentrar neste ramo do conhecimento científico é necessário 

entender o que a cognição é, pois pensamos ser de grande relevância para se compreender a mente humana além de 

estar sempre presente nas discussões dos estudos cognitivos e por se fazer presente no transcorrer deste texto. 

Para Rosser (1994) cognição é o ato de pensar e conhecer, bem como, o conhecimento e a aquisição do 

conhecimento. Neste sentido, toda atividade mental, envolvida na transformação de estímulos de origem físico em 

representações da realidade e que guia o comportamento é entendida como cognição. 

O conhecimento na mente é organizado, integrado, e unificado, e forma um sistema complexo. A cognição 

infantil, igual que a cognição do adulto, é complexamente estruturada. Os pesquisadores do desenvolvimento cognitivo 

poderão ter desacordos enquanto a natureza dessa estrutura – que se tem de ser mais abstrata, ou mais geral. Mas estes 

pesquisadores concordam em que algum tipo de estrutura forma as bases para o funcionamento intelectual nas crianças 

e adultos. 

Essa representação mental da nossa realidade é ricamente estruturada, pois na concepção de Bjorklund (1995) 

cognição refere-se aos processos ou faculdades pelas quais o conhecimento é adquirido e manipulado. Geralmente a 

cognição é pensada como algo mental, como algo que reflete a mente, não sendo diretamente observável. 

Porém, mesmo que nós não possamos ver ou diretamente medir o que acontece no desempenho (performance) 

dos estudantes, nós podemos inferir o que acontece nas suas cabeças baseando-nos na avaliação de alguns aspetos do 

comportamento observável. Isto é, a cognição nunca se mensura diretamente, mas é inferida das condutas que podemos 

observar. 

Para Morin (2008) todo conhecimento comporta necessariamente: uma competência (aptidão para produzir 

conhecimentos); uma atividade cognitiva (cognição), realizando-se em função da competência; e, um saber (resultante 

dessas atividades). As competências e atividades cognitivas humanas, segundo ele, necessitam de um aparelho 

cognitivo, o cérebro, que é uma formidável máquina bio-físico-química, o qual necessita da existência biológica de um 

indivíduo. 

As aptidões cognitivas humanas só podem desenvolver-se no seio de uma cultura que produziu, conservou, 

transmitiu uma linguagem, uma lógica, um capital de saberes e critérios de verdade. É nesse quadro que o espírito 

humano elabora e organiza o seu conhecimento utilizando os meios culturais disponíveis. O cérebro é o órgão onde os 

processos cognitivos acontecem. 

Durante a aprendizagem, as sinapses se ativam. Neste sentido, podemos pensar na aprendizagem como uma 

cadeia de sinapses, ou seja, cada vez que nosso cérebro faz novas sinapses, estamos aprendendo. Se as sinapses são 

repetidas muitas vezes então o aprendizado será mais permanente. Pois os neurônios são células altamente excitáveis 

que se comunicam entre si, existindo dois tipos de neurotransmissão, a elétrica e a química e são através dessas 

transmissões que as atividades que realizamos são comandadas, sendo através dessas descargas elétricas ou químicas 

(as sinapses), que todas as funções do organismo são coordenadas. As sinapses não param de ocorrer desde o 

nascimento, de modo que cada experiência nova realizada desencadeia novas conexões sinápticas. 

Por isto entende-se que a compreensão sobre os processos cognitivos servem como fundamento teórico para uma 

educação de qualidade, pois os processos cognitivos, quão são usados na pesquisa de Educação em Ciências, permitem 

um entendimento mais aprofundado do processo de ensino aprendizagem, pois o aprendizado do estudante está 

mediado pelos processos cognitivos envolvidos nas diferentes tarefas. 

Mesmo conhecendo todo o processo neuronal da aprendizagem, entendemos que o professor não precisa ser 

Neurobiologista. Precisa, sim, ter as noções sobre alguns aspectos básicos do funcionamento cerebral, pois é nele que a 

atividade mental acontece. Para Jean Piaget (2001, p. 17) o ser humano atinge níveis de desenvolvimento cognitivo e 

cada nível é influenciado diretamente por aspectos biológicos, e também sociais “ora assimilando assim os objetos, a 

ação e o pensamento são compelidos a se acomodarem a estes. Pode-se chamar de “adaptação” ao equilíbrio destas 

assimilações a acomodações”. 
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Por sua vez, o psicólogo Vigotsky (1998), fundamenta a sua pesquisa do desenvolvimento cognitivo na 

perspectiva sócio-interacionista, pois atribui a responsabilidade pela formação intelectual do indivíduo ao conjunto de 

relações vivenciadas em sua existência e as respostas que o mesmo vai formular para tais estímulos, não desprezando a 

influência biológica neste processo. Ele desenvolveu sua teoria cognitiva tendo em vista a construção do aprendizado 

através das relações sociais, acreditando na essência indispensável da criança na construção da sua aprendizagem. 

Maturana (2006), entretanto, desenvolve uma teoria dos fenômenos cognitivos baseados na perspectiva do 

conhecimento. O autor contrapõe ao modelo antigo de cognição, pois segundo ele, estamos imersos na vida cotidiana e 

consequentemente na vida social, de modo que por estarmos imersos, não temos a capacidade de distinguirmos ilusão 

de percepção. O autor introduz suas reflexões epistemológicas de modo verdadeiramente conceitual, explicando que 

vivemos num mundo centrado no conhecimento e que atuamos uns sobre os outros, norteados por estes conhecimentos 

adquiridos de forma pontual ao longo da nossa vida social. 

Já Gardner (1994) propõe uma visão alternativa, baseada numa visão pluralista da mente, reconhecendo muitas 

facetas diferentes e separadas da cognição, onde as pessoas têm forças cognitivas diferenciadas e estilos cognitivos 

contrastantes. Gardner (2001) considera que, todos nós temos capacidades para desenvolver diversos tipos de 

habilidades, sendo o potencial de cada um, o fruto da interação dessas competências. Ele distinguiu 8 (oito) habilidades 

ou “Inteligências Múltiplas”, como assim, denominou – é importante lembrar que para ele a postulação de uma 

numeração não quer enrijecer a teoria, mas sim, possibilitar a visualização de um campo.  

Todos estes cientistas cognitivos acima citados nos ajudam a compreender melhor a cognição, nos dando o 

suporte para adentrarmos num campo mais específico da cognição humana, que são justamente os processos cognitivos 

da emoção ou afetividade. 

 

D. Emoção: um conceito a ser estudado 

 

O conhecimento científico da mente, de acordo com Oliva (2006), tem avançado desde a fundação da Psicologia. 

Aspectos biológicos e culturais, psicológicos e neurológicos, emocionais e racionais foram privilegiados 

separadamente em diferentes épocas e perspectivas – a visão de mente foi por vezes focalizada e por vezes relegada à 

caixa preta da ciência psicológica. 

Contemporaneamente, assiste-se a buscas de integração entre mente e comportamento humano. E nestas 

tentativas de integração Toassa (2009) nos fala que é especialmente importante observar que as emoções surgem como 

objeto da psicologia geral de Vigotsky no seu “Teaching about emotioons” de 1933. Vygotsky defende o desenho de 

um quadro único das múltiplas manifestações da vida emocional humana e de seus processos de determinação. 

Ao longo de sua obra, Vygotsky congrega influências de múltiplas origens definindo, no pleno sentido adquirido 

por tal ideia, que as emoções humanas são funções psíquicas superiores (culturalizadas), para ele, a arte e a linguagem 

são os principais meios culturais que as constituem, sendo os estudos sobre as emoções a última e mais difícil fronteira 

do monismo materialista, colocando o cérebro no corpo e o corpo na palavra. 

Mais adiante, com base na Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard de Gardner, Goleman publicou o seu 

livro Inteligência Emocional, que segundo Gardner (2001) Goleman “afirmava que nosso mundo sempre ignorou um 

conjunto de habilidades tremendamente significativo – habilidades ligadas às pessoas e às emoções”. Ele enfatizou em 

sua obra o lado emocional positivo do sujeito que a possui e não o lado negativo. 

Para Goleman (1995) existem dois modos fundamentalmente diferentes de conhecimento que interagem na 

construção de nossa vida mental. Um, é a mente racional, que é o modo de compreensão de que, em geral, temos 

consciência. Mas, além deste, há outro sistema de conhecimento que é impulsivo e poderoso, embora às vezes ilógico - 

a mente emocional, sendo possível visualizarmos duas mentes, uma emocional e outra racional, essa dicotomia 

emocional/racional aproxima-se da distinção que popularmente é feita entre coração e cabeça. No entanto, esse outro 

sistema de conhecimento muitas vezes “ilógico” que caracteriza o modelo emocional, em nossa concepção é visto de 

modo diferente. Dentro do que defendemos, a mente emocional funciona de acordo com seus próprios sistemas de 
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avaliação, de maneira conjunta com o que ele chama de mente racional que trabalha também de forma singular, mas 

sempre em congruência com a emoção. 

Goleman (1995), após estas considerações, chegou à conclusão de que o cérebro racional surgiu a partir do 

cérebro emocional, e isto se constitui para ele um grande atenuante da relação entre razão e emoção. Ele nos convida a 

refletir o quanto importante é a emotividade para as coordenações cognitivas, e o conhecimento sobre essas diretrizes 

do pensamento, e de como nós reagimos a diferentes momentos e intensidades emotivas, que nos ajudam a coordenar 

melhor nossas respostas. 

Para os irmãos Chabot (2005) o aprendizado tem seu cerne não nas competências cognitivas, mas nas 

competências emocionais. Eles tiram essa conclusão, principalmente, norteados pelas observações de Damásio que 

possui nota de casos incríveis onde com pouca habilidade cognitiva, por danos pós-traumáticos, pessoas conseguiam 

aprender através das suas competências emocionais que as direcionava. Isto quer dizer, que o aprendizado de emoções 

é natural, mais que um professor consciente dessas particularidades pode direcioná-lo. 

O elo existente entre o aprendizado e as emoções torna-se por tudo evidente. Cada vez que a atenção é 

monopolizada por uma carga emocional negativa o aprendizado, e logo o desempenho é afetado. Como explica Daniel 

Goleman (1997 apud Chabot, 2005) “as emoções com forte carga negativa atraem nossa atenção para as preocupações 

que lhe são próprias, opondo-se a qualquer tentativa de conduzi-las em outra direção”. Tendo em vista que as emoções 

negativas possuem um considerável poder de influência sobre o conjunto de nossas funções cognitivas. Podemos citar 

como exemplos: a atenção, a percepção, a memória de trabalho, a capacidade de ajuizamento e o raciocínio.  

O estudo a respeito da emoção é muito vasto, mas através da compreensão deste conceito o professor poderá 

proporcionar aos estudantes um melhor aproveitamento educacional, no que concerne a atenção, à percepção, à 

memória entre outros processos mentais, tendo em vista que a emoção não age isoladamente dos demais processos 

cognitivos, mas interage-se. Neste sentido nós precisamos estabelecer elementos que, além de definir os componentes 

do processo emotivo, ajudem na construção dos argumentos, os quais nos propiciarão uma compreensão melhor deste 

tema e, para nos ajudar nesta compreensão, recorremos a Custódio Filho ao definir o que são emoções: 

(a) Emoções são respostas organizadas além da fronteira dos sistemas psicológicos, incluindo o fisiológico, o 

cognitivo, o motivacional, e o sistema experiencial. Surgem como resposta a um acontecimento, interno ou 

externo, e possuem uma carga de significado positiva ou negativa para o indivíduo. (b) Emoções e sentimentos 

não participam do mecanismo que permite aos indivíduos antecipar ações fazer previsões e tomar decisões. (c) 

Emoções e sentimentos são processos biológicos que alteram o então corporal e cognitivo, contribuindo para o 

registro das experiências vividas e o modo como elas são lembradas e utilizadas (representações dispositivas) 

(Custódio Filho, 2007, p. 50). 

Neste estudo sobre as emoções algumas pessoas podem até perguntar o porquê da pesquisa sobre as emoções? 

Respondemos que é pelo fato de ela ser parte integrante da subjetividade humana, proporcionando a capacidade de 

acumular conhecimento afetivo e decidir a partir dessa bagagem, algo a ser explorado em profundidade em momento 

oportuno, sabendo que para Bock (1999, p. 190), as emoções “[...] são os afetos que determinam nosso comportamento 

[...]”. 

Ao procurarmos entender o estudo da afetividade, de acordo com Bock (1999), é importante adotarmos a 

terminologia adequada, visto tratar-se de uma área de estudo repleta de nuances, a qual não se dava a devida atenção, 

por parte da ciência, pois a própria psicologia dava mais atenção ao estudo da cognição que ao estudo da afetividade. 

Portanto, até o século XIX usavam-se indiscriminadamente termos como emoção, que é o estado agudo e transitório 

(por exemplo: a ira), e o sentimento que é o estado mais acentuado e durável (a gratidão, a lealdade). 

Os estudos de Custódio Filho (2007) nos remetem à vida afetiva, fazendo uma síntese da interação cognição-afeto, 

quando afirma que “ao aprender, o aluno recebe estímulos contínuos associados a problemas, atuações do professor, 

mensagens sociais, que geram certas reações emocionais e sentimentos positivos ou negativos.” Neste contexto, os 

afetos podem ser produzidos através do meio externo, ou seja, do meio físico ou social, sendo que existem dois afetos 

que constituem a vida afetiva: o amor e o ódio. 
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Os afetos ajudam-nos a avaliar as situações que servem de critério de valorização positiva ou negativa para as 

situações de nossa vida. Ainda nos estudos afetivo-emocionais, Bock (1999) nos fala das emoções que “são expressões 

afetivas intensas e breves do organismo, em resposta a um acontecimento inesperado ou, às vezes, a um acontecimento 

muito aguardado (fantasiado) [...]”, as emoções são surpresas, raivas, nojo, vergonha, etc. 

Os sentimentos, por sua vez, se diferem das emoções por serem mais duradouros, menos explosivos. O 

importante é saber que emoções e sentimentos para uma vida afetiva compõem o homem e constitui um aspecto de 

fundamental importância na vida psíquica, como podemos observar nas relações pessoais. 

Por sua vez, José Maria Martins (2004, p. 32) em “A lógica das emoções: na ciência e na vida”, nos fala que 

prazer e desprazer constituem uma base primária sobre a qual todos os outros estados emocionais irão surgir, desde a 

tenra idade, ou seja, a “acriança tem desejos simples, como tem emoções simples. Ambos crescem e se tornam mais 

sofisticadas. O desejo e aversão, como todo prazer e desprazer, passam a integrar quase todas as emoções” 

Martins (2004, p. 56) por sua vez, afirma ainda que todas as emoções possuem finalidade, pois para ele “não 

existem emoções inúteis ou negativas em si”, pelo fato de que todas as emoções possuem uma finalidade fisiológica, a 

tristeza, o medo, a raiva, se justifica como saudáveis se caso essa emoção não estiver sendo tolhida como quando 

somos crianças. 

O que Martins (2004) discute quando afirma que não existem emoções negativas em si, é por que toda emoção 

possui uma finalidade primeira, que é estabilizar o corpo. No entanto, quando retraímos uma emoção, ou acumulamos 

emoções que não foram vividas adequadamente, elas se transformam e acabam na maioria das vezes sendo 

desproporcionais à realidade, por isso que Martins (2004, p. 84) declara que “a razão correta e a emoção saudável não 

se opõem. A razão enganada – as ideias errôneas, os valores impostos, os raciocínios incorretos as avaliações 

inapropriadas da realidade – é que se opõe a emoção autêntica”. O autor nos declara ainda que podemos considerar que 

nem toda emoção é passível de racionalização, mas todo processo racional traz consigo carga emocional, portanto o 

trabalho consciente destes dois mecanismos nos possibilita que aprendamos aos poucos que “toda emoção mesmo 

quando desequilibrada é equilibradora” (Martins, 2004, p. 84). 

Cada emoção pode ser na verdade um conjunto de emoções, ou seja, podemos sentir medo, euforia e alegria ao 

mesmo tempo como, por exemplo, quando estamos em um brinquedo no parque de diversão. É justamente pela 

capacidade plástica e fluida das emoções que elas podem motivar todo o corpo para diversos tipos de ações. Por isso 

que a emoção para Martins (2004) é a mais corporal de todas nossas atividades mentais. Ela consiste em modificações 

no corpo através das quais nosso poder de ação é aumentado. Como está relacionada com a distribuição e redistribuição 

de nossa energia, encontra-se na raiz da força psicológica por excelência, impulsionando ao desenvolvimento da 

personalidade. Tendo em vista que a personalidade da criança tem seu desenvolvimento influenciado por suas 

experiências emotivas. 

Enfim, para Martins (2004), se quisermos saber o que é mais importante para uma pessoa, devemos procurar 

pelas coisas que a emocionam. Pois nós somos a nossa vida emocional de uma maneira que nossa vida intelectual 

jamais consegue ser. Cada um de nós é uma mistura única de ingredientes emocionais criados a perene mudança de 

paisagens interiores. Na realidade, nossas histórias vitais são extensões de nossas emoções, simultaneamente causa e 

efeito delas.  

O sentir, por sua vez, é característico por um conjunto de julgamentos subjetivos, algo global, ao passo que o 

julgamento intelectual procura uma aceitação racional e critérios justificáveis. A emoção não precisa de argumentos, 

ela é sua própria razão de existir. Pois de acordo com Aguera (2008, p. 75) “as capacidades emocionais básicas são 

inatas”, mas que se aprimora nas relações sociais, que tem como função perceber e avaliar informações internas e 

externas ao indivíduo, com a responsabilidade de prepará-lo para responder aos estímulos. Nesta perspectiva, 

avaliamos que as emoções são habilidades e atitudes reflexivas. 
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E. A inteligência emocional nas relações familiares 

 

Para compreendermos a respeito da afetividade nas relações familiares recorremos à definição do conceito de família, a 

qual Capelatto (2009), nos diz que, família é um conjunto de pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas, de 

construírem algo e de se complementarem. É através dessas relações que as pessoas podem se tornar mais humanas, 

aprendendo a viver o jogo da afetividade de maneira adequada. 

As relações afetivas numa família se dão a partir do momento em que haja uma estruturação familiar, onde os 

pais sejam a referência, impondo os limites para seus filhos e havendo um mútuo respeito. Para os jovens, as 

referências são as pessoas, palavras, gestos que vão proporcionar a formação da sua identidade. Jovens que 

estabelecem vínculos harmoniosos nos seus momentos de frustração poderão alcançar a sua realização afetiva. A 

família tem a função de sociabilizar e estruturar os filhos, como seres humanos. Tendo em vista que pesquisas recentes 

demonstram que jovens-problemas são reflexos de uma família desestruturada. 

A família é o âmbito em que a criança vive suas maiores sensações de alegria, felicidade, prazer e amor, o 

campo de ação no qual experimenta tristezas, desencontros, brigas, ciúmes, medos e ódios. É na família que 

aprendemos a linguagem da afetividade e também o campo de ação das brigas e do amor. Uma família sadia tem 

sempre momentos de alegria e de tristeza, pois, acordo com Cury (2003, p. 21), “bons pais, dentro das suas condições, 

atendem os desejos de seus filhos”, na medida de suas possibilidades, pois entende-se que uma família estruturada, 

proporcionará uma sociedade mais ética e sadia. 

 

F. As implicações didáticas da emoção nos processos de ensino aprendizagem 

 

Para entendermos melhor sobre as implicações didáticas da emoção nos processos de ensino recorremos aos irmãos 

Chabot (2005) que vislumbram na Pedagogia Emocional, a perspectiva de uma educação pautada no respeito às 

diversas possibilidade e habilidades humanas. Nesta perspectiva, acredita-se que a escola não valoriza as competências 

emocionais dos estudantes. Por isso, o desafio que o profissional da educação tem é o de saber como pedagogicamente 

trabalhar, embasados por estes conhecimentos. 

Ao longo da nossa existência e experiência no mundo, desenvolvemos emoções de emoções, ou seja, o que nos é 

quase instintivo deu suporte a outras emoções chamadas de secundárias, e que não são apenas inatas, e sim, aprendidas. 

Neste sentido, observa-se a possibilidade de desenvolver as emoções, partindo das emoções primárias que estão 

presentes nas relações sociais cotidianas. 

Certamente este trabalho no nível pedagógico, exige boa sensibilidade e inteligência interpessoal e intrapessoal 

do professor para topar o desafio de enxergar além de sua primeira visão. Ampliar seus objetivos e seus olhares diante 

dos sujeitos da aprendizagem, perceber o outro e as suas necessidades, orientá-lo para que ele também se perceba e 

perceba seus colegas. 

Os irmãos Chabot (2005), acreditam ainda que a escola é um ambiente em que se podem produzir inúmeras 

associações emotivas entre situações, materiais e escolares, em suma, entre variadas situações e estados emocionais 

que podem ser tanto positivos, quanto negativos. 

Por sua vez, Parolin & Küster (s/d) ao abordarem a mediação possível e necessária entre os educadores e seus 

aprendizes, entendem que o conhecimento dos estilos de aprendizagem e os cuidados com o clima emocional, em que 

acontece a relação no processo de ensinar-aprender, fazem parte de um grupo de fatores essenciais para o sucesso do 

trabalho educativo. 

A importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem possibilita progressivamente envolver os 

sentimentos para uma aprendizagem interessante e significativa, junto a real função da escola, relacionando o 

desenvolvimento cognitivo e afetivo do estudante. Pois é fundamental que o profissional da educação compreenda este 

amalgama cognitivo, para que atue com paciência e perseverança, principalmente com as crianças que possuem 

algumas distorções no nível psíquico-motor. Neste sentido, o caminho que Goleman (1995) aponta é a educação e 

treinamento constante; que o dia-a-dia da escola possa proporcionar experiências que capacitem os jovens para o 
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amadurecimento emocional de forma que superem os reveses da vida, os tantos “não” e os atraentes “sim”, que os 

cercam diariamente. 

A alfabetização emocional, nesta concepção, é, então, uma oportunidade que pode ser trabalhada na escola no 

dia-a-dia, como ferramenta contínua e interdisciplinar, de uma estrutura individual e coletiva. Dessa maneira, essa 

educação interdisciplinar pode contribuir para o interesse maior dos estudantes pela aula, pois seria estabelecida uma 

relação de respeito comum entre professor-estudante-professor. 

No entanto, o que certamente prejudica o interesse do estudante pela escola e automaticamente a busca pelo 

conhecimento, é quando essa escola não o enxerga enquanto um ser de relações diversificadas, que pode também 

contribuir com o processo, e não simplesmente, passar por ele, não o compreendendo, mas marginalizando-o como 

estudante importuno. 

A escola como um espaço em que os estudantes diariamente passam parte de seu tempo, precisa envolver-se de 

afeto e atenção, pois é um espaço de interação entre pessoas, no qual o professor tem por meta representar de maneira 

afetiva e interativa os conteúdos escolares de acordo com a realidade de cada estudante para que este se desenvolva 

cognitivamente. 

A escola através das ciências, das didáticas, é mais do que o lugar de transmissão dos conhecimentos, ela é o 

lugar da valorização da própria cultura desse estudante, pois de acordo com Libâneo (1994, p. 26), “[...] a ela cabe 

converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função 

desses objetivos, estabelecer os vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das 

capacidades mentais dos alunos”. 

É importante que o estudante seja orientado e motivado para a busca da construção do conhecimento. A escola 

tem que ter um clima de afeto, simpatia, compreensão, respeito, ou seja, um ambiente de harmonia onde possam 

compartilhar suas experiências e opiniões, proporcionando o envolvimento de todos os segmentos que dela fazem 

parte. É por isso que Freire (1999, p. 161), nos diz que “a afetividade não se acha excluída de cognoscibilidade”, ou 

seja, o cognitivo e a afetividade estão interligados no processo da aprendizagem do ser humano. 

O professor tem o papel fundamental no desenvolvimento desse estudante, pois muitas das vezes ele é a única 

pessoa que pode reconhecer esse estudante como ser dotado de sonhos, desejos e muita vontade de mudar a história de 

sua existência. Por esta causa não se pode permitir que a vida afetiva extraclasse do professor interfira no cumprimento 

ético do seu dever de professor no exercício de sua autoridade. Com isto, esta relação afetiva pode proporcionar o 

desenvolvimento cognitivo de cada criança através do processo de ensino-aprendizagem, pois a criança com o seu lado 

emotivo desenvolvido aprende mais. 

Por isso o professor Paulo Freire vai contra esses tais “professores” que, ao se dizerem educadores, desrespeitam 

a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua sintaxe e a 

sua prosódia, para Freire (1996, p. 66) “o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que ‘ele se ponha 

no seu lugar [...], transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência”. 

Tratar o estudante com afeto significa respeitá-lo e reconhecer que em sala de aula existem diferenças culturais, 

que cada estudante possui uma subjetividade, e que o professor deve acabar com essa “indiferença”. O que estabelece 

um vínculo entre professor e estudante não são os conteúdos, mas sim, a relação entre eles. Se não houver por parte do 

professor respeito aos valores sociais e éticos, que vão diferenciar seus estudantes, dificilmente haverá respeito, 

compreensão, companheirismo ou qualquer outra forma de relação do estudante para com o professor, que possa 

colaborar para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

O que o estudante aprende está diretamente ligado ao relacionamento que este tem com seu professor. Toda 

prática pedagógica deve dar a devida importância às suas relações, buscando sempre uma maior qualidade, valorizando 

os aspectos afetivos, social e cognitivo, integrando-os e percebendo sua importância no desenvolvimento do estudante. 

Freire (1996, p. 145-146) nos diz que jamais pôde entender a educação como experiência fria, sem alma, em que 

os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos, devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista, 

nem tampouco jamais compreendeu a prática educativa como uma experiência a que faltasse o rigor em que se gera a 

necessária disciplina intelectual. Para criar um ambiente facilitador, o professor deve comunicar à classe a sua atitude 
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profunda de confiança nas suas capacidades de aprender; deve aceitar a classe como ela é, com seus objetivos e seus 

desejos, deve colocar-se à disposição do estudante interessando-se tanto pela dimensão emocional dos problemas como 

pela sua dimensão cognitiva. 

 

 

IV. CONCLUSÕES 

 

Através da pesquisa, podemos destacar a importância da compreensão do conceito do processo cognitivo denominado 

“emoção” para a práxis didático-pedagógica da aprendizagem no ensino, pois entendemos que todos os sujeitos que 

fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, são dotados de diferentes aspectos cognitivos, que na medida em que 

identificados, podem potencializar a construção do conhecimento. 

A importância desta pesquisa ao estudar a emoção, foi pelo fato de verificar em que a didática do professor pode 

inibir ou contribuir para a ampliação do conhecimento do estudante.  

O objetivo principal deste trabalho o de compreender a emoção e sua implicação didática no processo de ensino-

aprendizagem. Sendo este tema de grande relevância, pelo fato de tratar da subjetividade humana. 

Compreendendo que a afetividade é o conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de 

emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, 

de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza, o ser humano deve ser estruturado afetivamente para que possa lidar 

com as suas emoções e venha a se auto-realizar consigo mesmo e com o meio social. A partir de um desenvolvimento 

que começa na família e que continua na escola. Neste sentido, entendemos que os sentimentos devam ser valorizados 

na educação, afim de que os estudantes construam relações mais permanentes com o saber. 

Ao se refletir sobre o papel da afetividade na aprendizagem escolar, verifica-se que são muitos os fatores ligados 

à relação professor-estudante. O professor tem uma função muito importante e de grande responsabilidade dentro da 

escola, pois sua interação com o estudante se reflete no desenvolvimento cognitivo.  

A aprendizagem se torna mais significativa quando o professor se relaciona com os alunos de modo afetivo, 

tendo em vista que o educador precisa ser uma pessoa flexível que compreenda a necessidade dos estudantes para o seu 

progresso cognitivo. É preciso que o profissional da educação proporcione um clima agradável que estimule seus 

estudantes a pensar, criar e se relacionar de forma harmoniosa e tranquila, transformando o espaço escolar em algo 

atraente e interessante.  

O afeto faz parte do processo de aprender e do desenvolvimento humano; por isso, não há aprendizagem sem 

afetividade. Em fim, acredita-se que o conhecimento dos sentimentos e das emoções requer ações cognitivas, da 

mesma forma que tais ações cognitivas pressupõem a presença de aspectos afetivos, sendo nesta inter-relação, que o ser 

humano se concebe e se sente como essencialmente humano, motivando-se para a vida. 
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Building of this article was motivated in a qualitative research about initial formation of 

teachers of a pedagogy course, offered by the Federal University of Mato Grosso, in a 

country town, located in the border with the neighboring country, Bolivia. Study this 

representative of the course of continuous formation, as it took effect during the 

professional qualification at master. It is intended so the socialization of a rewarding 

experience with teaching and learning mathematics. Effected by an analysis of the course 

of cognitive construction, and overcoming negative beliefs expressed by the subjects of 

research on their conceptions of teaching and learning arithmetic in the early grades. The 

methodology used was reflexive the experience, guided by the teachings of Perez Gomez 

(1985) about the reflexive teacher, and applied to the initial teacher education, with 

emphasis on the mathematics. Unknown to, for the Education History, plenty of 

opportunities publicized in enabling to the teachers to express their emotions, positive or 

negative, about what ails them and that keeps them from establishing a relationship 

pleasurable and motivating with the teaching and learning mathematics. Thus, as from the 

beginning of the XX century is going be configured, and expressed the concern about 

teacher education, beneath the assumption that demand understanding as a process 

consisting of previous experiences, momentary and subsequent formal procedure 

configured into spaces of reflection on their own work. So the reflective teacher not 

confined to that which you learned in initial training period, nor that unearthed in their 

early years of practice, the reflection allows teachers to reexamine constantly not just their 

goals, but widely, procedures, evidence, and their knowledge. It should be noted the 

formation of mathematics teachers who come by configuring, steadily, as one of the more 

active research areas, assuming dominant characteristic either in educational events as for 

publications of articles and books. It is conceived that formation of teachers demand 

relevancy in developing and improvement of skills, not just in the cultural and pedagogical 

but of a personal nature and social believes this is incisively for any propositions in order 

to transformation educational 

 

A construção deste artigo motivou-se numa pesquisa qualitativa a respeito da formação 

inicial de Professores de um Curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Mato 

Grosso, numa cidade do interior, na fronteira a Bolívia. Estudo no percurso da formação 

continuada, vez que se efetivou durante o período de qualificação profissional em nível de 

mestrado. Pretende-se então, a socialização de uma experiência gratificante com ensino e 

aprendizagem da matemática. Efetivou-se uma análise do percurso da construção 

cognitiva, e da superação das crenças negativas expressas pelos sujeitos da investigação, 

sobre suas concepções de ensino e de aprendizagem aritmética nas séries iniciais. A 

metodologia eleita foi vivência reflexiva, norteada pelos ensinamentos de Perez Gomez 

(1985) sobre o professor reflexivo, e, aplicada à formação inicial de professores, com 

ênfase na matemática. Desconhecemos, pela História da Educação, abundancia de 

oportunidades divulgadas no sentido de possibilitar aos professores a expressão de suas 

emoções, positivas ou negativas, a respeito daquilo que os aflige e que os impede de 

estabelecer uma relação prazerosa, e, motivadora com o ensino e a aprendizagem da 
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matemática. Neste sentido, a partir do inicio do século XX é que vai sendo configurada, e 

expressa, a preocupação com a formação de professores, sob a concepção de que demanda 

entendimento como um processo constituído de vivências anteriores, momentâneas e, 

posteriores ao processo formal, configurado em espaços de reflexão sobre o próprio 

trabalho. Desse modo, o professor reflexivo não se limita ao que aprendeu no período de 

formação inicial, nem àquilo descoberto em seus primeiros anos de prática; a reflexão 

permite ao professor reexaminar, constantemente, não apenas seus objetivos, mas 

sobejamente, procedimentos, evidencias e, respectivos saberes. Ressalte-se a formação de 

professores de matemática que se vem configurando, paulatinamente, como uma das mais 

ativas áreas de pesquisa, assumindo caráter dominante tanto em eventos educacionais, 

quanto em publicações de artigos e livros. Concebe-se que a formação de professores 

demanda relevância no desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências, não apenas 

de ordem cultural e pedagógica, mas de ordem pessoal e social, considerando tratar-se 

incisiva para quaisquer proposições no sentido de transformação educacional.  

 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

A construção deste artigo motivou-se numa pesquisa qualitativa a respeito da formação inicial de Professores de um 

Curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Mato Grosso, possibilitado numa cidade do interior, localizada na 

fronteira com o país vizinho, Bolívia. Pesquisa esta representativa do percurso de formação continuada, vez que se 

efetivou durante o período de qualificação profissional em nível de mestrado. A pretensão deste é socializar uma 

experiência gratificante com o ensino e a aprendizagem da matemática. A proposição configurou-se na análise do 

percurso de construção cognitiva, assim como da superação das crenças negativas expressas pelos sujeitos da 

investigação, sobre suas concepções acerca do ensino e da aprendizagem aritmética nas séries inicias. 

A situação de rejeição pela matemática, apresentada pelos acadêmicos de pedagogia, nos conduz a encontrar não 

respostas, mas alguns caminhos que possam amenizar nossas indagações, então buscamos, por meio da formação de 

professores e formação de professores de matemática, elementos que nos possibilitassem discussões que contribuíssem 

no entendimento do processo de aprendizagem do aluno e reflexões sobre os possíveis problemas existentes no ensino 

de matemática. 

Desconhecemos, pela História da Educação, abundancia de oportunidades divulgadas no sentido de possibilitar 

aos professores a expressão de suas emoções, positivas ou negativas, a respeito daquilo que os aflige e, por vezes, os 

impede de estabelecer uma relação prazerosa, e, motivadora com o ensino e a aprendizagem da matemática. Neste 

sentido, percebemos que a partir do inicio do século XX é que vai sendo configurada, e expressa a preocupação com a 

formação de professores, sob a concepção de que a formação demanda entendimento como um processo constituído de 

vivências anteriores, momentâneas e, posteriores ao processo formal, configurados em espaços de reflexão sobre o 

próprio trabalho. 

Desse modo, a formação inicial e a continuada vivenciam o desafio de professores que sejam capazes de 

identificar e valorizar os saberes que seus alunos possuem, quando introduzidos no universo escolar. Os cursos têm 

como desafio formar pessoas que realmente apresentam o desejo de penetrar no mundo da educação, e ainda, estejam 

dispostas a se identificarem com seus pares ou se solidarizarem com pessoas que sejam capazes de compreender a 

necessidade de seu grupo, para a busca de solução de problemas que deverão enfrentar ao longo de sua carreira, 

implicando assim, mudança profunda na sua prática educativa. 

Relevante o pensar do sociólogo francês Philippe Perrenoud, quando nos indica que o professor do futuro é 

alguém que deve transmitir a cultura e executá-la diferente da que existe hoje na escola, de uma forma interessante, 

para que os alunos aprendam. Para isso, é necessário um compromisso conjugado a um saber-fazer especializado. Os 

professores precisam acompanhar os percursos individuais de cada aluno, afim de que aconteça efetivamente um 

ensino interessante. 



 Cardoso, Evanil de Almeida et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 13015 (2014)  

 

13015-3 

Para Mauri e Gómez (1997) a formação do professorado propõe a modificação da prática, a mudança no sentido 

da inovação e sua melhora. Outro autor nos apresenta que os profissionais da educação não podem ser considerados 

uma massa sem forma, objeto de ação e formação alheios a eles próprios. 

A formação não pode mais se reduzir aos espaços formais escolarizados com esse fim; precisa ser concebida 

como algo que pode se dar antes, durante e depois do processo formal, como espaços de reflexão sobre o próprio 

trabalho. Ela precisa ainda ser concebida como processo de desenvolvimento que se inicia no momento da escolha da 

profissão, percorre os cursos de formação inicial e se prolongam por todos os momentos do exercício profissional, 

incluindo as oportunidades de novos conhecimentos. 

 

 

II. A REFLEXÃO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Em um curso de formação, o professor conquista metodologias e adquire ferramentas conceituais, respaldados por 

diversos saberes mediante a sua interação com outros profissionais que só tem a contribuir para sua formação. O 

professor, também constrói novos conhecimentos, que são revestidos na ação, constituídas por uma postura reflexiva. 

Postura esta entendida como processo que insere experiências prática e interesses políticos e sociais e que não se limita 

ao que aprendeu em seus primeiros anos de prática, o professor constantemente reexamina seus objetivos, seus 

procedimentos, suas evidências e seus saberes, ele busca, a partir de seu próprio conhecimento o que é preciso 

acrescentar em sua vida profissional e o que é necessário ser descartado, na tentativa de contribuir sempre com a 

valorização profissional. 

Entendemos que a reflexão implica na imersão consciente do homem no universo da sua existência; um mundo 

carregado de conotações, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas e é partir da reflexão de 

acadêmicos/professores sobre a prática e suas novas aprendizagens, em um curso de formação inicial, é que se originou 

nossa pesquisa. Esta pesquisa foi desenvolvida no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade–MT, a 540 km da 

capital do Estado de Mato Grosso–Cuiabá. 

Os sujeitos pesquisados foram os acadêmicos do VI semestre do curso de Pedagogia que já exercem a função 

docente. A coleta de dados ocorreu durante as disciplinas “Conteúdo e Metodologia para o Ensino de Matemática nas 

Séries Inicias I e II”, disciplina esta integrante dos conhecimentos teóricos e metodológicos sobre o processo de ensino 

e de aprendizagem da matemática do curso de Pedagogia, modalidade parcelada, oferecido pelo Instituto de Educação 

da Universidade Federal de Mato Grosso. 

Para fundamentar nosso trabalho destacamos como base teórica a Formação de Professores por entendermos que 

a formação deve levar em conta a reflexão, de modo que, aprender a ensinar seja realizado através de um processo em 

que o conhecimento prático e o teórico possam integrar-se num currículo orientado para a ação. Como enfatiza 

Perrenoud (1993), para ensinar bem, não basta ter uma boa formação, sendo ainda necessário que: 

1. A formação prepara as pessoas não só a seguirem ideais, mas para conservá-los, face às imposições concretas 

da prática; 

2. A formação, enquanto mensagem prescrita, não seja constantemente desmentida pelas outras mensagens que os 

professores recebem. 

3. O funcionamento do sistema escolar seja tal que os professores tenham interesse pessoal de pôr em prática a 

formação recebida. (1993) 

O autor comenta que a formação não pode substituir as experiências contra a vontade do sistema escolar, pois 

conservaria o seu poder sobre a concretização da formação do professorado que pretende a modificação da prática, a 

mudança no sentido da inovação e sua melhora. 

A preparação de professores é, provavelmente, a área mais sensível às transformações. Para Nóvoa: “... aqui não 

se formam apenas profissionais: aqui se produz uma profissão” (1992 p.26). 

Ao longo de sua história, o mecanismo mental dos professores tem oscilado entre moldes acadêmicos, centrados 

nas instituições e em conhecimentos fundamentais, e modelos práticos, centrados nas escolas e em métodos aplicados. 
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É preciso ultrapassar esta dicotomia, que não tem hoje qualquer pertinência, adaptando modelos profissionais, 

baseados em soluções de acordo entre as instituições de ensino superior e as escolas, com um reforço dos espaços de 

tutoria e de alternância. Esta opção segundo Nóvoa (1992): 

Obriga a instauração de novos mecanismos de regulação e de tutela da formação de professores, o que passa pela 

autonomia da universidade e das escolas e pela celebração de acordos que traduzam a diversidade de interesses e 

de realidades institucionais. 

É preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos e das práticas de formação, instituindo novas 

relações dos professores com o saber pedagógico e cientifico. A formação passa pela experimentação, pela inovação, 

pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico e por uma reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa 

por processos de investigação, diretamente articulados com a prática educativa. 

Para Hameline (1991), apud Nóvoa: “o esforço de formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de 

saber: saberes de uma prática reflexiva; saberes de uma teoria especializada; saberes de uma militância pedagógica” 

(1992, p.28). Logo, a análise de evolução do saber escolar possibilita uma fundamentação para uma prática pedagógica 

reflexiva e uma melhor compreensão do saber científico e de seus valores educativos. 

Perrenoud (1993) afirma que não basta que uma peça de vestuário esteja bem cortada, que tenha cores bonitas e 

um tecido agradável. É necessário que resista à lavagem. Assim, a formação de professores deverá possibilitar ao 

futuro professor debater, argumentar, posicionar-se politicamente, trocar os saberes, experiências, e também perseguir 

outros novos conhecimentos. Neste sentido, argumenta Freire que: 

Nada disso é fácil de ser feito e não gostaria de dar a impressão de que basta querer para mudar o mundo. Querer é 

fundamental, mas não é suficiente. É preciso também saber querer [...] implica aprender, a lutar politicamente com 

táticas adequadas e coerentes com os nossos sonhos (Freire, 1994, p.70). 

Em matéria de contribuir para fazer o nosso mundo melhor, concordamos que não temos porque distinguir entre 

ações modestas ou mirabolantes. Tudo o que se puder fazer com competência, clareza, e persistência são importantes. 

Assim, mais uma vez, nos pautamos em Perrenoud (1993) ao afirmar que a formação de professores não é, e nem 

deveria ser um evangelho; é certo, contudo, que são sugeridos, aos professores, modelos de ensino que supostamente 

possam garantir a aprendizagem, o desenvolvimento e a alegria dos alunos. A formação de professores é algo que 

devemos tomar como parâmetro, para que possamos melhorar gradativamente tanto nosso conhecimento como nossa 

prática pedagógica. 

Vemos que a profissão docente vem exigindo do professor o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de uma 

variada gama de competência, não só de ordem cultural e pedagógica, mas também de ordem pessoal e social. 

Há uma forte predominância em defesa da prática docente reflexiva, sugerindo a ação direta do aluno, futuro 

professor, na realidade escolar. 

Acerca da natureza do processo de reflexão Gómez fala que: 

1. A reflexão não é determinada biológica ou psicologicamente, nem é pensamento puro, antes expressa uma 

orientação para a ação e refere-se às relações entre o pensamento e ações nas situações históricas em que nos 

encontramos. 

2. A reflexão não é uma forma individualista de trabalho mental, que seja mecânica ou especulativa, antes 

pressupõe e prefigura relações sociais. 

3. A reflexão não é nem independente dos valores, nem neutral, antes expressa s servem interesses humanos, 

políticos, culturais e sociais particulares. 

4. A reflexão não é indiferente nem passiva perante a ordem social, nem propaga meramente valores sociais 

consensuais, antes reproduz ou transforma ativamente as práticas ideológicas que estão na base da social. (1985). 

5. A reflexão não é um processo mecânico é uma prática que exprime o nosso poder para reconstruir a vida social, 

ao particular na comunicação, na tomada de decisões e na ação social. (Gómez, 1985, p.148-149). 

Entendemos que a reflexão não é um conhecimento puro, mas sim um conhecimento contaminado pelas 

contingências que rodeiam e impregnam a própria experiência. Um professor reflexivo não para de refletir a partir da 

ocasião em que consegue e sobrevive na sala de aula, no momento em que se obtém compreensão melhor da sua tarefa 

ou ao sentir diminuído sua angústia. Um profissional reflexivo não se limita ao que aprendeu no período de formação 
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inicial, nem ao que descobriu em seus primeiros anos de prática. A reflexão permite ao professor reexaminar, 

constantemente, seus objetivos, seus procedimentos, suas evidências e seus saberes. Ele ingressa em um ciclo 

permanente de aperfeiçoamento, já que teoriza sua própria prática, seja consigo mesmo, seja com uma equipe 

pedagógica. 

Um professor reflexivo faz perguntas, tenta compreender seus fracassos, projeta-se no futuro; decide proceder de 

forma diferente, estabelece objetivos mais claros, explicitando suas expectativas e seus procedimentos. A reflexão é 

atribuída ao autoconhecimento. Refletir significa voltar-se para si mesmo. 

Realçamos também, neste artigo, a formação de professores de matemática que se vem configurando, 

paulatinamente, como uma das mais ativas áreas de pesquisa, assumindo caráter dominante tanto em eventos 

educacionais, quanto em publicações de artigos e livros. Concebemos que a formação de professores demanda 

relevância no desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências, não apenas de ordem cultural e pedagógica, mas 

de ordem pessoal e social, considerando tratar-se incisiva para quaisquer proposições no sentido de transformação 

educacional. 

Tratamos de compreender a matemática, apoiando-nos em D’Ambrósio (2003), que a vê como uma estratégia 

desenvolvida pela espécie humana ao longo de sua história, para explicar, para entender, para manejar e conviver com 

a realidade sensível, perceptível e com o seu imaginário, dentro de um contexto cultural. 

Desse modo, ser professor de matemática envolve o entendimento do ser humano e da própria disciplina, vista 

como um corpo de conhecimento organizado, segundo uma lógica específica, possuidor de uma linguagem peculiar de 

expressão, revelador de certos aspectos do mundo. O professor de matemática apresenta, assim, diferentes modos de 

trabalhar e de expressar o conhecimento, os quais devem ser entendidos à luz da sua unidade em relação as outras áreas 

do conhecimento humano. 

Apoiamo-nos, ainda, em Darsie (1998), cujas palavras revelam-nos que enquanto a matemática for um mistério, 

algo que está fora do sujeito, para ser aprendida arbitrariamente, não será possível amá-la. É preciso aprendê-la, 

construí-la, conhece-la para aprender a amá-la. 

 

 

III. A TRAJETÓRIA DE CONSTRUÇÃO DOS CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS 

 

Para contemplar nosso referencial teórico apresentamos nossos procedimentos metodológicos, a partir de uma 

compreensão de pesquisa qualitativa. Descrevemos a trajetória observada, os instrumentos utilizados para coleta de 

dados, a caracterização dos sujeitos de nossa investigação e a forma como procedemos para organizar e analisar os 

dados. 

Ao elaborar este trabalho de investigação, optamos por desenvolver uma “postura” de pesquisa qualitativa, 

tomando a definição por Bogdan e Biklen: “Um termo genérico que agrupa estratégias de investigação que partilham 

de determinadas características: ricos em pormenores descritivos relativos a pessoas, locais e conversas” (1994, p.16). 

Nosso procedimento de busca, ao contrário do quantitativo, não se estabeleceu mediante a operacionalização 

de variáveis, ou com o objetivo de responder questões prévias ou testar hipóteses. Mas sim, foram formuladas questões 

com a intensão de analisar, em toda sua complexidade e em contexto natural da sala de aula, o que revela as reflexões, 

nos registros dos acadêmicos/professores, acerca da própria aprendizagem sobre o quê e o como ensinar matemática 

nas séries iniciais. 

Entendemos a sala de aula como um local de atividade social, com sujeitos específicos, localizados num lugar 

do tempo e do espaço. Nesse contexto, enfatizamos a descrição, a interpretação, análise e registros dos dados coletados 

como características centrais de nossa pesquisa.  

Para efetuarmos nossa coleta de dados participamos assiduamente das aulas, pois acreditamos ser o local em que 

ocorrem, além da produção, as suas reflexões a respeito da aprendizagem, do quê e de como ensinar matemática nas 

séries iniciais. Juntamos argumentos que foram registrados no caderno de campo, que são originados nas aulas e 

atividades extras aulas. 
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Para a coleta dos dados, usamos os seguintes instrumentos: o primeiro desenho/imagem da matemática, o 

primeiro texto (produção dos alunos e refere-se às informações do desenho/imagem), questionário 1 (Q1), e os diários 

reflexivos, (são recursos didáticos pedagógicos utilizados pela professora formadora para o desenvolvimento das 

atividade em aulas e nos foram cedidos para empregá-los como instrumento de coleta de dados), entrevista (E), 

questionário 2 (Q2). Para complementar o conjunto de informações contidas nos dados selecionados, um depois da 

primeira pesquisa retornamos o contato com os professores/acadêmicos e solicitamos um segundo desenho/imagem da 

matemática e um segundo texto.  

Para analisar os dados a pesquisa foi dividida em três momentos: momento A, momento B e momento C. E 

ainda, cada momento subdividido em blocos. Assim, no primeiro bloco, também subdividido em A, B e C, os dados 

dos instrumentos são: imagem/desenho da matemática, o primeiro texto e as respostas do questionário 1 (Q1). 

O que denominados segundo bloco refere-se ao período transcorrido durante o desenvolvimento das aulas 

propriamente ditas, que foi subdividido em A, B e C, dos quais destacamos episódios do diário reflexivo (o diário é um 

caderno, que ao termino de cada aula o aluno escreve o que aprendeu e como aprendeu e seus avanços; quais suas 

maiores dificuldades, se a não-aprendizagem está relacionada ao conteúdo ou metodologia do professor). Respostas de 

entrevista e fragmentos de fala contidos no caderno de campo. 

Para viabilizar a pesquisa em tempo hábil, adotamos mais um critério de seleção, objetivando reduzir o número 

dos sujeitos da pesquisa. Assim, usamos os diários reflexivos, por acreditarmos que estes favorecem maiores 

possibilidades para percebermos as reflexões desencadeadas pelos professores/acadêmicos, por ser o instrumento que 

consideramos trazer detalhado conjunto de informações quanto aos dados coletados. 

Os dados existentes nos diários reflexivos tiveram um peso na análise que nos possibilitou compreender o 

processo de aprendizagem e reconstrução pelo qual passaram os professores. Entre os onze professores/acadêmicos 

selecionados, face aos critérios adotados para análise, encontramos dois tipos de diários. Vejamos: 

a) Tipo relato: Neste grupo encontramos diários que trazem no primeiro momento, apenas relatos de atividades 

desenvolvidas em, sala de aula e posteriormente apresentam reflexões de aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos. 

b) Tipo reflexivo: São diários que apresentam uma abrangência maior de conteúdos de reflexão. Nestes 

encontramos reflexões que contemplam a aprendizagem da matemática, a aprendizagem do ensinar matemática e 

com elas uma reflexão sobre práticas de ensino. Além disso, estes diários integram reflexões sobre história de vida 

escolar dos sujeitos como alunos e como professores (Darsie, 1998). 

Concordamos com Zabalza (1994) apud Darsie (1998), quando este afirma que não podemos falar de bons ou 

maus diários. No entanto, segundo este mesmo autor: “poderia falar de um maior ou menor nível de informatividade e 

potencialidade formativa do diário” (1994). Sem dúvida tanto os diários do tipo A como os do tipo B, segundo Darsie 

(1998): “fornecem importantes processos de reflexão e de desenvolvimento profissional dos alunos-professores”. A 

tarefa de desenvolvimento profissional, bem como a investigação sobre esse desenvolvimento, fica facilitada e é então 

que, para nós, assim como para Zabalza (1994) apud Darsie: “o diário, como instrumento de acesso ao pensamento e a 

ação adquire toda a força” (1998, p.129). 

Vimos que, em Darsie (1998), os diários reflexivos encontrados revelam a trajetória da construção do 

conhecimento dos acadêmicos/professores pelo processo de reflexão e são os diários reflexivos, os mais reveladores, 

em detalhes e conteúdo dessa reflexão, por trazerem maior explicitação desse processo. 

Quatro professores/acadêmicos que foram analisados são aqueles, cujos diários apresentaram maior conjunto 

informativo.  

Os sujeitos Gil, Ere, Sol e Nil, foram os selecionados para análise de nossa pesquisa por encontrar, em seus 

diários, maior abrangência de reflexão. 

As definições teóricas que apoiariam nosso trabalho, como a formação de professores e, em especial, as 

definições que possibilitaram a compreensão da reflexão sobre a própria aprendizagem e a prática docente durante a 

formação inicial, nos permitiu responder o problema de nossa pesquisa. 
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Em nossa análise, predominou o ensaio interpretativo, na tentativa de compreender o processo de reflexão na 

formação dos acadêmicos/professores sobre a aprendizagem do quê e do como ensinar matemática e o que esta 

reflexão revela. 

Nas trajetórias analisadas foi possível encontrarmos em cada um dos sujeitos, o conteúdo de reflexão que se 

apresenta em seguida: 

A reflexão de Gil nos revelou a tomada de consciência do quê não sabia de conteúdos matemáticos: a 

insuficiência de seus conhecimentos, causada por um ensino baseado na transmissão e recepção; ela não sabia ensinar; 

reconhecendo, assim que não sabia matemática. Como podemos observar em seu primeiro desenho. 

 

 
FIGURA 1. O primeiro desenho/imagem de Gil. 

 

 

Em suas reflexões constatamos a significativa evolução do como? Ela aprendeu com esta disciplina. Gil compreende 

agora, que a matemática não é uma ciência pronta e acabada. Aprendeu também, novas metodologias e mais, que 

existem várias maneiras de se ensinar matemática, por meio de atividades lúdicas, brincadeiras, com materiais 

didáticos, com o contexto do aluno, apresentando uma matemática significativa. 

Os registros e reflexões nos mostram a superação das crenças negativas, Após a disciplina e pautado no quê e no 

como aprendeu, ela superou suas crença negativas, afirma agora gostar desta disciplina e atribui uma nova imagem e 

um novo nome à matemática e a reconhece como construção. 

Nos dados apresentados e analisados, Gil revela-nos evolução em suas crenças, que entendemos garantir que 

adotará uma nova postura perante o ensino de matemática, ou seja, refletindo, reformulará sua prática. Quando à sua 

aprendizagem, ela revela por seus registros, que a compreende como um processo de construção, que passa por 

modificações e que está sempre em evolução. 

Esta compreensão da aprendizagem da matemática como um processo de construção desenvolvido pelo 

indivíduo, leva-nos ao entendimento de que Gil compreendeu a natureza epistemológica desse conhecimento e revela 

compreendê-la como um conhecimento historicamente construído. 

 

 

 

O primeiro desenho/imagem representa, para os acadêmicos/professores, o significado da Matemática antes da disciplina: Conteúdos e 

Metodologia para o ensino da Matemática nas séries iniciais.  

O segundo desenho/imagem representa, para os mesmos, a Matemática, um ano depois de a disciplina ser ministrada.  
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FIGURA 2. Segundo desenho/imagem de Gil. 

 

 

Outro sujeito de nossa pesquisa é Ere. 

Inicialmente, Ere revelou que a matemática representava pavor, medo e insegurança, como podemos observar 

pelo desenho da aluna. 

Os dados analisados revelaram-nos uma significativa evolução dos conhecimentos do que aprendeu com a 

disciplina Conteúdos e Metodologia para o ensino de Matemática, nas séries iniciais I e II. Este sujeito analisado tem 

consciência acerca da construção de importantes conhecimentos, necessários à sua profissão. Como o que aprendeu 

sobre a importância do professor ser um profissional, saber ensinar e não só dar aulas. Aprendeu, também, sobre a 

história da matemática, sobre o conhecimento formativo e o informativo. Conheceu os vários tipos de jogos usados no 

ensino da matemática, aprendeu, ainda, que primeiro o aluno deve ter a ideia de quantidade para depois o professor 

ensinar a efetuar; aprendeu, também, sobre o sistema de medidas e como as civilizações antigas usavam os 

instrumentos para medir. Com o que aprendeu, Ere revela segurança perante seus novos conhecimentos, como ela 

mesma diz: para mim a matemática acaba de ganhar sentido, vou ensinar o que aprendi neste módulo. 

 

 

 
FIGURA 3. Primeiro desenho/imagem de Ere. 

 

 

Sobre o como ensinar matemática ela nos revela significativas construções. Quando a professora formadora apresentou 

as diversas metodologias para ensinar a matemática, Ere se encantou com as aulas, e como aprendeu a trabalhar a 
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matemática achou riquíssimas essas novidades, demonstrando total segurança com o que aprendeu. Compromete-se em 

incluí-las em sua prática pedagógica. Por estes e por outros episódios, a aluna revela que com os conflitos estabelecidos 

diante de uma nova aprendizagem, ela adota uma nova postura frente a sua prática escolar. 

São significativas as evoluções na aprendizagem da aluna como nos é revelado pelo processo reflexivo e tomada 

de consciência. 

O primeiro desenho/imagem representa, para os acadêmicos/professores, o significado da Matemática antes da 

disciplina: Conteúdos e Metodologia para o ensino da Matemática nas séries iniciais. 

O segundo desenho/imagem representa, para os mesmos, a Matemática, um ano depois de a disciplina ser 

ministrada. 

 

 
FIGURA 4. Segundo desenho/imagem de Ere. 

 

 

Com a conclusão da pesquisa ficou evidenciada a superação negativa, de Ere ao afirmar que se sente vitoriosa, e 

conclui dizendo que ninguém ensina o que não sabe. Ela enfatiza, ainda, que não quer que seus alunos passem por todo 

pavor que a disciplina de matemática ou quem lhe ensinou, a fez passar. Ere revela, também, em sua trajetória, que 

adotou uma nova postura, sua auto estima está em alta, demonstrando estar satisfeita com a nova aprendizagem e, isto é 

revelador, pela forma como apresenta sua nova relação com a matemática. 

Outro sujeito de nossa pesquisa é Sol. 

Os dados apresentados a analisado de Sol revelam que a aluna, em sua trajetória de aprendizagem e reflexão, foi 

gradativamente reelaborando seus conhecimentos do que aprendeu de conteúdos matemáticos, pois, ocorreu a tomada 

de consciência quando reconheceu que o que sabia não era suficiente para ensinar; aos poucos ela percebe o quanto 

estava enganada em vários aspectos, pois, a partir do momento que começou uma nova aprendizagem ela também 

percebeu o que ensinou de errado por pura falta de conhecimento demostrando mudança de postura frente ao que 

aprendeu. 

Na trajetória de sua reflexão encontramos também, revelado por sua trajetória, a construção de suas novas 

aprendizagens do como ensinar, por meio de metodologias criativas, dinâmicas que só contribuíram para a construção 

de seus conhecimentos. Com sua nova aprendizagem Sol tem garantia de mudanças em sua prática pedagógica tudo em 

benefício de seus alunos, pois, agora ela aprendeu a ensinar, reconhecendo que não será mais a mesma professora de 

matemática. 
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FIGURA 5. Primeiro desenho/imagem de Sol. 

 

 

A evolução na aprendizagem de Sol permite repensar o papel do professor e rever as práticas pedagógicas realizadas na 

escola. Como podemos observar no segundo desenho de Sol. 

Sol nos revelou que: após a disciplina de Conteúdos e Metodologia para o Ensino de Matemática nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental pude perceber, ou melhor, pude enxergar a matemática com outros olhos. Ficou 

muito mais fácil compreender e ensinar matemática, pois me possibilitou inúmeras alternativas de trabalhar os 

conteúdos da matemática, buscando, desde a sua origem, sua história, até o momento atual, sempre contextualizando 

e utilizando recursos lúdico-pedagógico. 

 

 

 
FIGURA 6. Segundo desenho/imagem de Sol. 

 

 

Outro sujeito de nossa pesquisa é Nil.   

Ao iniciar a disciplina Nil nos apresentou sua primeira imagem relacionada à matemática. Tratava-se de uma 

imagem negativa, um monstrinho de chifres com os cabelos espetados. A palavra que atribui á matemática foi Medo. 

Os dados apresentados e analisados de Nil são reveladores da evolução de sua concepção de aprendizagem, pois, 

a disciplina de Matemática nas séries iniciais I e II, oportunizou-a na compreensão de vários conteúdos, revelando a 

tomada de consciência ao reconhecer a importância e domínio ao ensinar matemática, superando a crença da 

aprendizagem por acúmulo de fatos a serem memorizados. 
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FIGURA 7. Primeiro desenho/imagem de Nil. 

 

 

As reflexões de Nil nos revelaram também o que ela aprendeu com a disciplina, sobre a história da matemática e sua 

evolução, as correntes epistemológicas, o empirismo, o racionalismo e o interacionismo e, ainda, como ocorre a 

avaliação nessas três corrente. No decorrer de sua construção de novas aprendizagens ela também destaca outros 

conteúdos que aprendeu como a proposta do programa Etnomatemática. Aprendeu, também, sobre o conhecimento 

informal e formal, conceito de números, sobre subtração, fração e, ainda, problemas envolvendo frações. Suas 

revelações são surpreendentes, pois ela aprendeu todos os conteúdos que são ensinados nas séries iniciais. 

 

 
 

FIGURA 8. Segundo desenho/imagem de Nil. 

 

 

Nil, agora, nos apresenta sua nova imagem da Matemática, revelando uma nova postura, e atribui a matemática uma 

nova denominação: ideia iluminada, uma clara evidência de superação de suas crenças negativas, proporcionada por 

um ensino reflexivo, pautado numa concepção construtiva, de forma que, o aluno possa ser orientado em sua 

aprendizagem, priorizando o processo de construção de novos conhecimentos. 

Nil nos diz que esta disciplina teve um grande significado em sua vida, porque a oportunizou na compreensão de 

vários conteúdos. Antes ela apresentava certo pavor (medo) da matemática, por não ter compreender alguns conteúdos. 

No decorrer da disciplina, suas crenças foram modificando, isso porque as dificuldades que tinha com alguns 

conteúdos estavam sendo sanadas gradativamente. Como constatamos em suas palavras: hoje para mim a matemática é 

como se fosse uma luz, clareou a minha mente, proporcionando-me uma aprendizagem mais significativa. 
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IV. CONCLUSÕES 

 

Partindo do pressuposto de que todo conhecimento se dá por um processo de construção, buscamos encontrar a 

evolução dos conhecimentos esperados. Neste sentido, nossa análise dos dados centrou-se em traçar uma trajetória de 

evolução dos conhecimentos, ou de construção dos sujeitos, enfatizando a fase inicial, a fase intermediária e a fase final 

de cada uma delas. 

Nossa análise revelou-nos uma progressiva evolução dos conhecimentos das alunas, desencadeada pelo processo 

de reflexão sobre estes conhecimentos. É possível dizer ainda que, as alunas, ao refletirem sobre a própria 

aprendizagem, obtiveram a tomada de consciência acerca do processo e, assim, construíram um novo conhecimento. 

O próprio processo de aprendizagem ocorrido durante as aulas implica num processo de evolução dos 

conhecimentos. Aprendizagem esta, também compreendida como tomada de consciência e construção do 

conhecimento sobre o que ensinar e o como ensinar. 

A análise dos dados possibilitou-nos acompanhar a reflexão e a evolução do conhecimento de Gil, Ere, Sol e Nil 

sobre suas aprendizagens sobre conteúdo e metodologias da matemática das séries iniciais. Por esta reflexão e, seu 

registro, os sujeitos tomam consciência da insuficiência de seus conhecimentos para ensinar a matemática nas séries 

iniciais, construindo um novo conhecimento, a partir do conhecimento prévio de cada uma delas. 

A reflexão sobre seus conhecimentos prévios e sobre a nova aprendizagem possibilitou a Gil, Ere, Sol e Nil 

explicarem, também, suas crenças negativas relacionadas à Matemática. Estas crenças, como demonstraram os 

registros, podem ser geradas pela não compreensão dos conteúdos e metodologias da matemática em suas experiências 

escolares anteriores. 

Pudemos observar, ainda, que a reflexão e evolução dos conhecimentos das alunas atingiram graus diferentes, já 

que ela tem seu início e desenvolvimento suscetível às variáveis como, conhecimento prévio, interesse, necessidade, 

experiências escolares anteriores e variam, para cada sujeito, podendo um evoluir mais que o outro. 

A leitura cuidadosa dos dados e suas análises mostraram-nos a contribuição do trabalho reflexivo para a 

aprendizagem do ensinar matemática. Neste processo fica evidente o quanto a aprendizagem do quê e do como ensinar 

se torna relevante para os acadêmicos/professores. A importância do domínio do conteúdo, como condição para ensinar 

é evidenciada quando acadêmicos/professores refletem sobre o ensinar matemática. Estes reconhecem que aprender a 

ensinar significa saber o que ensina saber este, que supera a compreensão de aprendizagem mecânica e de 

memorização de conceitos. Uma aprendizagem que requer a construção de significados, elas revelaram ter construído. 

Esta aprendizagem foi reforçada pelo processo de reflexão desencadeada numa disciplina do curso de graduação que 

permitiu aos alunos reverem suas aprendizagens de matemática. 

A reflexão, segundo Perez Gómez (1995), não é apenas um processo psicológico individual, passível de ser 

estudado a partir de esquemas formais, independentes do conteúdo, do contexto e das interações. A reflexão implica 

imersão consciente do homem no mundo da sua experiência; um mundo carregado de conotações, valores, 

intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, interesses sociais e cenários políticos. 

Neste sentido, acreditamos que ao trazer a reflexão como componente da formação inicial, estamos encorajando 

o desenvolvimento da autonomia do aluno enquanto agente da própria aprendizagem, além de autor de sua própria 

história de vida. Assim é que os dados revelam que ao refletir sobre sua aprendizagem, elas refletem sobre sua prática. 

A análise das reflexões de acadêmicos/professores nos revelaram: conflitos estabelecidos entre conhecimento 

prévio e novo conhecimento – reflexão sobre a prática a partir da nova aprendizagem – imagens e crenças negativas 

sobre a matemática seu ensino e sua aprendizagem – superação das crenças e imagens negativas – tomada de 

consciência da construção do novo conhecimento – reflexão sobre como aprender e como ensinar matemática é 

encontrado em todas as trajetórias analisadas. 

Observamos que através das reflexões dos acadêmicos/professores há uma inquietante determinação por 

mudanças de postura, de atitude diante da sala de aula. A análise revelou, igualmente, que a reflexão sobre a própria 

prática leva à tomada de consciência e à construção de novos conhecimentos. Evidenciou, ainda, que num curso de 

formação inicial, quando os alunos são levados a refletir sobre a própria aprendizagem e sua prática, concretiza-se a 
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superação de crenças e imagens negativas, assim como, dos desencantos com relação à disciplina de matemática a 

priori detectada. 

Quando às crenças e imagens negativas, acreditamos que são geradas pelo não-domínio do conteúdo 

matemático, decorrente de um ensino pautado no velho modelo tradicional de transmissão de conhecimento e que 

sustenta a ingênua esperança de que o aluno possa aprender apenas memorizando regras, fórmulas e algoritmo. 

Demonstrando, através das reflexões, medo, angustia e insegurança em relação à disciplina de matemática. 

Um curso de formação demanda também, ser capaz de possibilitar que o professor seja mais audacioso, crie e 

recrie. Neste sentido, destacamos o pensamento de Lawn (1991) apud Nóvoa (1992 p.39): 

Eu quero professores que não se limitem a imitar outros professores, mas que se comprometam (e reflitam) na 

educação das crianças numa nova sociedade: professores que fazem parte de um sistema que os valoriza e lhes 

fornecem os recursos e os apoios necessários a sua formação e desenvolvimento; professores que não são apenas 

técnicos, mas também criadores. Lawn (1991) apud Nóvoa (1992 p.39). 

Diante do exposto, cremos que devemos formar professores capazes de pensar a prática, bem como, as formas de 

existência individual e coletiva. 

A análise dessas questões permitiu que pudéssemos discutir sobre a formação inicial de professores, pois 

acreditamos ser uma das mais importantes contribuidora para a melhoria do ensino. A formação inicial está 

vivenciando uma crescente conscientização de futuros professores insatisfeitos e descontentes com a qualidade de 

ensino, não sabem a quem recorrer ou culpar; não sabem se é falta de investimentos por parte dos gestores ou se é 

porque os professores continuam achando que o seu papel é apenas receber formação, não se assumindo, ainda, como 

protagonista que deveriam ser neste processo. 

A formação inicial é um suporte fundamental do desenvolvimento profissional. Ela deverá constituir novos 

domínios de ação e investigação de grande importância para o futuro da sociedade, numa época de acelerada 

transformação do ser humano, que busca desenvolver seus projetos de vida, de cidadania. 

No mundo globalizado exigem-se da profissão docente competência e compromissos não só de ordem cultural, 

científica e pedagógica, mas, também, de ordem pessoal e social, influindo nas concepções sobre educação. 

Estas concepções levam as instituições formadoras a repensarem as diretrizes dos cursos de formação inicial, 

passando a considerar a reflexão do professor sobre sua prática e seu desenvolvimento profissional. 

A reflexão é vista como um processo em que o professor analisa sua prática descreve situações, elabora teorias, 

programa, avalia e compartilha suas ideias com colegas e alunos. 

Refletir sobre suas experiências escolares pessoais e sobre a própria aprendizagem, tomar consciência do que 

aprendeu, e como aprendeu, reorganizando assim, seus conhecimentos e podendo desta maneira generalizá-los, é 

um procedimento metodológico que traria benefícios, se desencadeado conscientemente em sala de aula, sendo 

assim os cursos de formação de professores devem incluir em seu currículo a reflexão nesta dupla dimensão: 

componente metodológico e conteúdo dessa mesma formação. Darsie (1998). 

Nesta perspectiva, devemos continuar a refletir com os colegas, quais os atuais problemas da educação, pois 

acreditamos que com a reflexão sobre a própria prática o professor possa encorajar o desenvolvimento de ações 

concretas que modifiquem sua prática pedagógica. 

Acreditamos, também, que a formação inicial não deva gerar produtos prontos e acabados, mas, sim deve ser 

encarada como a primeira fase de um longo processo de desenvolvimento profissional onde a reflexão seja um dos 

fatores sempre presentes na vida do professor. 
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The postmodern society or society of liquid modernity is characterized by changes in 

various dimensions of human action, including relations with the people themselves, with 

knowledge and education. The current demands require education as a continuous process 

development, because the world is no longer set as immutable order, as seen until recently. 

This article aims to discuss the importance of the psychosocial dimension in addressing the 

training needs of science teachers and how these affect teaching practices and the training 

of teachers, beyond the binomial theory and practice. Our analysis is an integrative 

synthesis bibliographical on the subject, based on contributions from authors like Gatti and 

Rodrigues Esteves, Hargreaves, Bauman and other exponents of literature. Mainly focuses 

on psychosocial training needs in the context of post-modernity and in the teaching 

profession and is justified by the importance of meeting the training needs of science 

teachers through interventions aimed at training because it constitutes a fruitful condition 

for teacher professional development and thereby improving science education. Discusses 

theoretical possibilities provided by the combination of themes, on the pretense of 

encouraging recognizing and addressing those needs involving teachers in training at all 

levels of basic education by raising awareness about the importance of an approach that 

represents the class in society and State and promote the mobilization of knowledge and 

individual and contextual factors that influence the professionalization. 

 

A sociedade pós-moderna ou sociedade da modernidade líquida caracteriza-se por 

mudanças em várias dimensões da ação humana, inclusive das relações com as próprias 

pessoas, com o conhecimento e o ensino. As demandas atuais requerem a educação como 

processo em contínuo desenvolvimento, pois o mundo já não se configura como de ordem 

imutável, como considerado até pouco tempo. Este artigo tem por finalidade discutir sobre 

a importância da dimensão psicossocial na abordagem das necessidades formativas dos 

professores de Ciências e como estas interferem nas práticas pedagógicas e na formação 

contínua dos professores, para além do binômio teoria-prática. Nossa análise é uma síntese 

integrativa de caráter bibliográfico sobre o tema, com base nas contribuições de autores 

como Gatti, Rodrigues e Esteves, Hargreaves, Bauman e outros expoentes da literatura 

especializada. Foca principalmente as necessidades formativas psicossociais no contexto 

da pós-modernidade e no exercício da docência e justifica-se pela importância do 

atendimento às necessidades formativas dos professores de Ciências por meio de 

intervenções voltadas à formação contínua, porque constitui-se como condição fecunda 

para o desenvolvimento profissional docente e consequente melhoria da Educação em 

Ciências. Discute possibilidades teóricas provenientes da articulação das temáticas 

abordadas, na pretensão de incentivar o reconhecimento e enfrentamento dessas 

necessidades envolvendo professores em formação contínua de todos os níveis da 

educação básica, através da sensibilização sobre a importância de uma postura que 

represente a classe perante a sociedade e o Estado e que promova a mobilização de saberes 

e aspectos contextuais e individuais que interferem na profissionalização docente. 

 

mailto:maiadayse@gmail.com
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I. INTRODUÇÃO 

 

Muitas são as problemáticas que subjazem ao Ensino de Ciências, todas relevantes e merecedoras de pesquisas que 

propiciem alternativas exequíveis na busca de suas superações. Para um observador arguto ou um professor estorvado 

com reflexões sobre sua própria prática, as incongruências incomodam e promovem o inconformismo perante 

resultados que sabe ser apenas medianos. 

A problemática apontada nesta pesquisa tem-nos motivado em duas dimensões distintas, mas que acabam por se 

imbricarem. Na dimensão psicológica a percepção de que podemos realizar nosso trabalho docente com mais qualidade 

e eficiência nos sinaliza para limitações de ordem pedagógicas que algumas vezes não são explícitas, mas que sabemos 

existirem porque nos tolhem e nos confundem em determinadas circunstâncias em sala de aula; elas estão presentes, 

precisam ser identificadas, tratadas e superadas, porque algumas vezes nos reduzem, impedindo nosso 

desenvolvimento profissional. 

Na dimensão social entendemos que a educação enquanto processo decorrente do trabalho pedagógico 

sistematizado é a mais ampla forma de relação construtiva entre as pessoas porque determina, para além do 

conhecimento, a emancipação pela criticidade e a inserção como sujeito no mundo social e natural. Entretanto, para 

atingir esta relação, a educação deve ser uma atitude mobilizadora de processos cognitivos, estimuladora de 

capacidades e desenvolvedora de habilidades. Cremos que somente através da mediação possibilitada pela atuação do 

professor, tal nível de amplitude possa ser atingido, porém, destacamos a indispensável formação continua do docente 

como elemento basilar desta cadeia. 

Nesta mistura de dimensões e elementos, buscamos um nicho específico onde pesquisar. Ele é constituído pela 

nova condição social decorrente do desenvolvimento da cultura tecnológica a qual Zygmunt Bauman chama 

modernidade líquida, uma das características sociais da pós-modernidade. Nesta ambiência o atendimento às 

necessidades formativas no âmbito psicossocial surge como algo imprescindível para a melhoria da Educação em 

Ciências e de forma mais ampla, da educação como um processo multifacetado e complexo. 

Entendemos que quanto mais primorosa for a leitura dos aspectos circunscritos à educação, à cultura geral e ao 

preparo teórico metodológico do professor, visando uma atuação docente na perspectiva da tendência crítica, quanto 

mais alargada e profícua serão as reflexões advindas do ato pedagógico, propiciando significativas possibilidades no 

fazer educativo. Nossa pesquisa acrescenta a estas, a dimensão psicossocial, como forma de trazer um olhar 

diferenciado e imbricado sobre os principais aspectos da ação docente. 

Isto implica pensar a formação contínua como um processo vivenciado ao longo da vida profissional, 

determinadamente progressista e que arrole em seu bojo os aspectos relativos às necessidades formativas dos 

professores, notadamente no âmbito descrito acima, como forma de pontuar o atendimento de questões prioritárias a 

ela. A identificação e o tratamento destas necessidades devem estar presentes em qualquer movimento que pretenda a 

formação contínua, considerando-se que as demandas são específicas de cada profissional e dos múltiplos contextos 

escolares, pois estes refletem fortemente a evolução das tendências comportamentais e culturais. 

Considerando a problemática exposta, esta investigação objetiva principalmente analisar as necessidades 

formativas de professores de Ciências do sexto ao nono anos do Ensino Fundamental, para além do binômio teoria-

prática, através da vertente psicossocial, contribuindo com a reflexão sobre os problemas de formação contínua destes 

profissionais e possibilidades de enfrentamento. 

Tal propósito foi elaborado a partir da percepção de que algo amplo, ainda não delimitado precisamente, tem 

interferido na apropriação de melhores condições para o desenvolvimento profissional, e que mudanças em cognição e 

práticas, para serem efetivas, precisam ser formuladas em função de complexos processos não apenas cognitivos, mas, 

socioafetivos e culturais. 

Esta pesquisa situa a docência como uma atividade complexa que deve adequar-se às evoluções sociais 

expressas na cultura, na ciência e suas tecnologias e no mundo natural; entretanto, muitos professores não 

compreendem a educação como um conjunto completo; agarram-se ainda a concepções fragmentadas e simplistas que 

geram muitas fragilidades profissionais.  



 D. P. Maia et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 13016 (2014)  

  

13016-3 

Nas atuais, porém ainda não exequíveis exigências da educação para o atendimento das demandas no contexto 

do ensino como promotor da independência intelectual, as necessidades formativas devem alinhar-se às novas 

competências exigidas por este contexto, sem, no entanto, ignorar a dimensão ontológica do professor.  Suas 

identificações e tratamentos se constituem em ações propiciadoras à renovação da atuação pedagógica, enquanto 

instância determinante da formação contínua dos professores.  

Apresentamos, portanto, a tese de que o atendimento às necessidades formativas dos professores de Ciências por 

meio de intervenções voltadas à formação contínua, através da abordagem psicossocial, constitui-se como condição 

fecunda para o desenvolvimento profissional docente e consequente melhoria da Educação em Ciências. 

O traço de originalidade desta pesquisa circunscreve-se no avanço da temática e na possibilidade alvissareira de 

contribuir significantemente para o desenvolvimento profissional docente através do reconhecimento e enfrentamento 

de necessidades de ordem psicossocial. 

 

 

II. FORMAÇÃO CONTÍNUA E NECESSIDADES FORMATIVAS EM FACE DAS ESPECIFICIDADES 

SOCIOCULTURAIS  

 

Os impactos culturais da reconfiguração social do mundo contemporâneo, notadamente ao longo das últimas décadas, 

tem exigido a adequação da escola e de seus elementos constitutivos à nova ordem, de modo a atender aos ditames do 

desenvolvimento científico-tecnológico e da economia dos mercados. Segundo Chartier (1990) é imprescindível 

compreendermos que as práticas culturais e seus produtos são mobilizados pela cultura escolar, enquanto elemento de 

transformação social.  As condições existenciais em que cada sujeito está inserido interferem profundamente em suas 

expectativas e percepções acerca da escola e da atuação dos professores nos processos de ensino. 

Nesta perspectiva interacionista sobre o desempenho docente, construção e partilha são elementos que redefinem 

os sentimentos de pertença social que sustentam a existência da escola e num âmbito mais amplo, da própria educação, 

repercutindo direta e significativamente no fazer docente. Os saberes e as práticas dos professores são decorrentes das 

representações sociais construídas historicamente, por isso é importante considerarmos também a abordagem 

historiográfica ao discutirmos a Educação em Ciências. 

Pretendemos em nossa pesquisa, adensar algumas considerações relativas à formação de professores e às 

necessidades formativas por estes identificadas, através da visitação a autores que tem discutido salutares 

possibilidades que cremos, sejam capazes de ajudar a transmutar utopias em realidades, na complexa educação 

brasileira. No contexto de imprecisões e descontinuidades no qual tem ocorrido a formação de professores (Galindo; 

Inforsato, 2008), apresentamos elementos que abordam não somente teorias, mas que propõem uma crítica e uma 

reflexão manifestando nossa – e de muitos outros docentes - insatisfação com a atual condição de trabalho. 

Esta interfere na elaboração da identidade profissional, que possui simultaneamente uma dimensão pessoal, 

intrínseca ao sujeito, e outra coletiva, porque se dá nas relações construídas e travadas no âmbito social da escola.  

Atitudes e valores legitimados e encorajados são formas relevantes de expressão da identidade dos sujeitos 

constituintes de todo grupo. 

Na elaboração da identidade social, a profissão é uma dimensão importantíssima, que acarreta desdobramentos 

múltiplos, o que nos lembra que o movimento valorativo da formação contínua de professores ganhou força a partir da 

constatação de que sem a qualificação docente a educação não avança, não atende às demandas atuais da sociedade, da 

economia, da tecnologia, da política e da Ciência enquanto conhecimento do homem para uma vida melhor (Almeida, 

2005). Se o professor não for capaz de acompanhar a evolução do conhecimento e da sociedade, relacionando-as às 

necessidades postas nestes tempos de pós-modernidade (Hargreaves, 2005), a escola ficará para trás, retrógrada, 

incompleta, desvinculada das urgências e das aspirações socioculturais. 

Considerando a importância destas apropriações pela escola, o Ministério da Educação e Cultura, MEC, propôs 

através dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN (Brasil, 1996) que a aprendizagem ocorra preferencialmente a 

partir de um currículo voltado à interdisciplinaridade, a temas transversais e à escolha de conteúdos de referência, com 
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o propósito de superar o ensino pouco eficaz constituído por memorizações destituídas de contextualidade; e ainda que 

permita a superação da postura imediatista e tecnicista voltada unicamente ao mundo do trabalho para a manutenção da 

ordem econômica. 

Os PCN (Brasil,1996) pretendem um currículo integrativo que atente e atenda às múltiplas dimensões do aluno-

sujeito, através da integração de conceitos disciplinares que induzam à formação de habilidades e competências 

necessárias no contexto da pós-modernidade em que nos encontramos (Hargreaves, 2005). Estes são instrumentos 

adequados à construção do conhecimento que forma a dimensão cidadã, uma vez que permite a reflexão crítica e a 

atuação pela compreensão consciente de cada um, possibilitando ao educando intervir na sua realidade de forma a 

modificá-la.  

Entretanto, estas perspectivas só têm possibilidades de concretização se o ensino estiver pautado em ações 

pedagógicas executadas por professores qualificados, através do comprometimento com sua formação, com o 

desenvolvimento de uma cultura geral consistente e com a percepção acurada em relação aos novos comportamentos 

que tem caracterizado a sociedade nos últimos anos (Bauman, 2001), sobretudo quanto às interações cada vez mais 

virtuais e seus desdobramentos socioculturais, que subjazem a todo ato de ensino (Gatti, 2003). 

Ocorre que os estudos sobre a profissionalização docente têm sido desenvolvidos mais por especialistas técnicos 

e burocratas do que por professores, o que diminui possibilidades de reivindicação de condições de trabalho e de 

produção do saber docente, fragilizando ainda mais nossa condição profissional perante a escola e a sociedade 

(Saviani, 2009). Parece-nos óbvio que, nós professores, falemos com mais propriedade de nossas necessidades 

formativas, das expectativas de formação, do anseio por condições objetivas de trabalho e renda mais condizentes com 

nosso investimento intelectual cognitivo, para ações sempre renovadas no fazer pedagógico.  

O enfrentamento deste fato parece-nos ser possível através da disseminação da valorização dos saberes docentes 

como base para o desenvolvimento profissional (Tardif, 2002), por suas potencialidades em promover alterações nas 

abordagens sobre a aprendizagem do professor, a importância social de seu trabalho e de sua formação contínua. A 

esse respeito, Guimarães afirma: 

A formação inicial é um processo fundamental na construção da identidade profissional do professor. Contudo, é 

na formação contínua que essa identidade vai se consolidando. Noutras palavras, a formação continuada constitui-

se num processo através do qual o professor vai construindo saberes e formas que lhe possibilitam produzir a 

própria existência nessa e a partir dessa profissão. (2005, p.33). 

A formação contínua associada aos saberes produzidos na docência possibilita melhorias nas ações educativas, 

através da ampliação de referenciais socioculturais e teórico-metodológicos pela atualização e ampliação de 

conhecimentos culturais, científicos e pedagógicos. Quando ocorre no espaço da escola, é diferenciada pelo coletivo 

docente, proporcionando adequação dos temas abordados às realidades vivenciadas por aquela comunidade e aos 

problemas enfrentados pelos professores.  Mas essa formação precisa ser sistematizada respeitando as concepções, 

anseios e necessidades dos próprios professores, para que se desenvolva adequadamente, atingindo os objetivos 

pretendidos. 

 

 

III. NECESSIDADES FORMATIVAS: DA ESPECIFICIDADE SISTÊMICA À ONTOLÓGICA SOCIAL  

 

A polissemia do termo necessidade implica que, inicialmente, explicitemos o sentido a ele atribuído em nossa pesquisa. 

Conotamos a ele uma dimensão maior que o reduzido entendimento relativo à dificuldades ou inapreciações da ação 

docente. Em nossa perspectiva de pesquisa, procuramos analisar as necessidades formativas para além do conceito 

normalmente associado a elas, ou seja, pretendemos ultrapassar em muito a noção proposta por Kauffman (citado por 

Rodrigues & Esteves, 1993, p.16) de "uma discrepância mensurável entre os resultados actuais e os resultados 

esperados ou considerados convenientes". Assim caracterizada como uma defasagem identificada na relação entre o 

que é executado na ação docente e o que é pretendido, tende a ter sua gênese a partir de situações em sala (Galindo; 

Inforsato, 2008) que induzem sua conscientização e aceitação. 
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Não que esta abordagem seja desprovida de mérito, mas buscamos uma nova leitura desta problemática 

importantíssima para o desenvolvimento profissional, pois assim como as demandas da educação sofreram evolução 

por pressão da sociedade e da cultura, essas mesmas pressões tem modificado o fazer pedagógico, as relações travadas 

na escola e as condições de desenvolvimento profissional docente. Em nossa abordagem, consideramos as necessidades 

formativas como um produto sócio-histórico por terem caráter conjuntural e evolutivo, assim como a própria educação 

formal. Como nos dizem Rodrigues e Esteves: 

O conceito de ‘necessidades formativas’ admite múltiplas acepções e recobre representações que divergem 

segundo o tempo, os contextos socioeconômicos, culturais e educativos da sua construção, os intervenientes no 

processo de explicitação e os modos como estes procedem para apreender e analisar as necessidades (grifo das 

autoras). (1993, p.7). 

Ao afastarmo-nos paulatinamente de conceituações restritas como a de lacunas de natureza técnico pedagógicas, 

pontuais ou genéricas, decorrentes geralmente de imprecisões da formação inicial, centramo-nos nos processos sociais 

que circunscrevem as relações travadas com os múltiplos sujeitos da escola, determinando uma associação natural e 

benfazeja entre desenvolvimento profissional e formação contínua. 

Considerando a mutabilidade dos valores e expressões culturais, entendemos que estes se transfixam para o 

ambiente escolar, cabendo ao professor interpretá-las e direcioná-las, uma vez que os sujeitos do processo são atores 

sociais que trazem para a sala de aula, suas representações historicamente elaboradas. Portanto, uma necessidade 

formativa tem um componente social intrínseco a ela e não somente uma abordagem técnica procedimental. 

A análise de necessidades desempenha, então, uma função social que, em nome da eficácia e da racionalidade de 

processos, procura adequar a formação às necessidades socialmente detectadas. Torna-se um instrumento que 

permite pensar a formação em relação com a sua utilidade social, e está ao serviço de uma política de formação que 

se dota dos meios adequados para definir os seus objetivos (Rodrigues E Esteves, 1993, p.21). 

As necessidades formativas, assim entendidas, em associação ampla com o contexto situacional e o 

desenvolvimento profissional, geralmente estão circunscritas a duas vertentes: (1) às demandas socioculturais da 

comunidade que constitui a escola e (2) por elementos representativos da ação docente como os saberes docentes e a 

formação contínua. Elas podem ser temporárias ou provisórias dependendo da relevância atribuída às questões que as 

instituem e de sua relevância pedagógica. Portanto, suas emergências são quase sempre complexas porque envolvem as 

especificidades do contexto e dos sujeitos envolvidos no processo de ensino, sendo também condicionadas por valores 

que, muitas vezes, não são compartilhados na mesma intensidade. Desta forma, sua relevância flutua de acordo com os 

interesses dos agentes sociais. 

A identificação e tratamento das necessidades formativas notadamente para os professores que já estão no 

exercício de suas funções profissionais - portanto, no âmbito da formação contínua - são ações propícias à renovação 

da atuação pedagógica, tão premente para a atualização profissional e curricular necessárias ao enfrentamento das 

questões atuais da escola básica no Brasil. 

Neste sentido ganha coerência e validade a intenção cada vez mais afirmada – será uma terceira área de consenso – 

de preparar o professor, não apenas para o exercício técnico pedagógico, no quadro de formação científica e da 

didática específica, mas para o desempenho de um papel ativo, mais global e com um campo interventivo muito 

mais lato do que a sala de aula, no quadro da formação pessoal e psicossociológica (Rodrigues E Esteves, 1993, 

p.41). 

Assim considerada, abrange amplamente a educação no contexto das demandas globalizantes que, neste inicio 

de século, promovem alterações na estrutura do ensino e da escola, enquanto dimensões primeira da educação formal. 

Temos verificado, ao longo de nossas observações em escolas de Ensino Fundamental, que uma parcela 

significativa de professores demonstra não perceber suas próprias necessidades formativas, aparentemente por estarem 

satisfeitos ou resignados com a qualidade das ações que realizam, ou com o desenvolvimento profissional alcançado. 

Cremos que poderiam desenvolver suas atividades com mais qualidade e eficácia e que estas seriam revertidas 

provavelmente, como resultados mais animadores, propiciando um sentimento de pertença profissional mais atrativo. 

Como o pensamento crítico manifesta-se nos domínios do raciocínio e da comunicação através da 

argumentação, percebemos que em alguns professores parece faltar inferência e clarificação quanto à própria ação 
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docente e seus desdobramentos pessoais e profissionais; entretanto, esta percepção é absolutamente pessoal e 

intransferível quando se trata de necessidades formativas no âmbito ontológico social ao qual nos dedicamos neste 

trabalho. Não pretendemos apontar o que consideramos necessário para determinado professor, mas convidar tantos 

quantos queiram participar de um diálogo, que cremos, redundará em um processo fértil de tomada de consciência, 

ponderando possibilidades outras, na ação docente. 

Entendemos que a consciência crítica somente se desenvolve a partir da análise de nossas ações e da reflexão 

sobre os motivos que as originam, conduzindo-nos ao pensamento diferenciado ante aos modelos que a hegemonia 

ideológica nos apresenta como satisfatórios e necessários (Ghedin, 2005); desta forma, a conscientização sobre algo se 

constitui através da problematização e criticidade. Isto é mais que perceber, é analisar possibilidades e potencialidades, 

significados e sentidos de ações, propiciando o desenvolvimento de atividades cognitivas e sociais, conduzindo-nos à 

elaboração de valores culturais e políticos sem os quais nem a cidadania nem a profissionalização se manifestam em 

sua plenitude. 

Somente a partir deste processo crítico-reflexivo, onde o professor divisa em seu trabalho algo ainda não ideal 

perante seus objetivos profissionais, é que se viabiliza a compreensão da intenção de uma ação de mudança, geralmente 

expressa pela busca de informação e/ou formação, na acepção mais ampla do termo. Este processo de desenvolvimento 

intrínseco propicia autonomia porque nos liberta de paradigmas, nos encoraja a construir novas formas de agir e de 

deliberar decisões. 

A consciência do professor sobre suas necessidades formativas deve ser oriunda das reflexões, conhecimentos e 

experiências acumuladas independentemente de terem sido bem sucedidas ou não. A vivência é o que conta como 

elemento indispensável à percepção de algo que é necessário, por não existir ou por ter sua execução limitada por 

diferentes condições, ou ainda que possa ter sua qualidade e exequibilidade ampliada. 

Para além do campo teórico do conhecimento, o ideal é que os professores dominem capacitações nas áreas 

práticas de suas disciplinas, na pesquisa educacional a partir do contexto de sala de aula, além de possuírem uma leitura 

consistente sobre as novas características sociais (Bauman, 2002) que tem sido manifestas nas escolas. O confronto da 

sociedade cada vez mais individualizada com a realidade em constante mutação, onde muitos alunos não querem 

estudar e não respeitam a figura do professor, o desencanto ou a omissão tornam alguns docentes, auto excluídos das 

condições de percepção de suas necessidades formativas e desenvolvimento profissional. 

Estes não se sentem ‘necessitados’ de qualquer aprimoramento profissional, ignorando suas demandas assim 

como suas possibilidades. Outros, que as reconhecem, se mantêm imobilizados, talvez considerando que o esforço 

desprendido em ações formativas não tem retorno pessoal ou profissional, ante o descaso atribuído a estes processos, 

por significativa parcela da sociedade, inclusive por parte da clientela da escola pública. 

Esta é uma barreira à superação de condições não ideais de ensino: o professor perceber que pode realizar mais 

e melhor, não no sentido restrito de aumentar-lhe o trabalho e as horas dedicadas ao mesmo, mas como capacitação 

pessoal que viabilize ações mais eficientes, com resultados satisfatórios e adequados à educação de qualidade e ao 

desenvolvimento profissional propiciador de uma identidade docente valorizada social e pessoalmente. 

 

 

IV. ABORDAGEM PSICOSSOCIAL DE NECESSIDADES DOCENTES 

 

Ao entendermos que as necessidades formativas marcadamente mais expressivas para a qualidade da ação docente são 

aquelas de âmbito pessoal, sendo peculiares a cada professor porque correspondem a um conjunto de elementos 

intrínsecos, destacamos a ambiência sócio histórica da escola e da comunidade na qual está inserido o professor, suas 

deficiências formativas algumas vezes reforçadas pela precária cultura geral, além das condições insatisfatórias de 

trabalho, como aspectos que condicionam e desenvolvem tais necessidades. 

A expressão destas, ultrapassa em muito o âmbito do processo ensino aprendizagem. Espraia-se notadamente no 

psicológico docente, através de insatisfações e frustrações manifestas ou não, por terem sido geradas na 
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complementaridade entre a dimensão subjetiva e a contextual, elaboradas pelas relações sociais e cognitivas travadas 

na escola (Gatti, 2003). 

A oferta de cursos formativos visando tão somente apropriação de conteúdos científicos ou pedagógicos 

didáticos não garante a formulação de novas posturas no agir docente. Propostas desvinculadas da ambiência social do 

sujeito são inefetivas porque não consideram as dimensões intrínsecas a ele, à cultura e às representações sociais que o 

perpassam indeléveis, através de complexas interrelações psicológicas. Lembramo-nos de Gatti (2003, p. 192), 

postulando que, 

Os conhecimentos adquirem sentido ou não, são aceitos ou não, incorporados ou não, em função de complexos 

processos não apenas cognitivos, mas, socioafetivo e culturais. Essa é uma das razões pelas quais tantos programas 

que visam a mudanças cognitivas, de práticas, de posturas, mostram-se ineficazes. Sua centralização apenas nos 

aspectos cognitivos individuais esbarra nas representações sociais e na cultura de grupos. 

Gatti ainda acrescenta: 

É preciso ver os professores não como seres abstratos, ou essencialmente intelectuais, mas, como seres 

essencialmente sociais, com suas identidades pessoais e profissionais, imersos numa vida grupal na qual partilham 

uma cultura, derivando seus conhecimentos, valores e atitudes dessas relações, com base nas representações 

constituídas nesse processo que é, ao mesmo tempo, social e intersubjetivo. Há também que se considerar o papel de 

eventos mais amplos, sejam sociais, políticos, econômicos ou culturais, com seus determinantes que perpassam a 

vida grupal ou comunitária (2003, p.196). 

Estes postulados nos lembram de que as modificações no conjunto de conhecimentos gerais que alicerçam os 

saberes e práticas docentes são incorporadas em função de multíplices sistemas pessoais não apenas cognitivos, mas de 

base socioafetiva e cultural. Partindo deste princípio buscamos entender sob quais condições, necessidades formativas 

de natureza psicossocial interferem na ação docente e identificar as interferências que exercem sobre a formação 

contínua, para além do binômio teoria-prática, em sala de aula. 

Para apreendermos as necessidades dos professores, partimos do pressuposto de que é importante conhecer suas 

condições sócio-econômicas, culturais e profissionais, bem como as suas expectativas e percepções a respeito da 

educação escolar.  Isso porque as necessidades formativas têm relação com a formação, mas também com as 

condições de trabalho e com as condições sociais, econômicas e culturais nas quais vivem os docentes.  Também 

são relevantes, para a compreensão das necessidades dos professores, as suas representações sobre os papéis da 

escola e do professor na sociedade, porque essas representações revelam sobre quais perspectivas esses professores 

planejam e atuam no seu trabalho (Yamashiro, 2008, p. 86). 

A resistência em mudar concepções e ações educacionais do cotidiano escolar está atrelada a manutenção, às 

vezes inconsciente, de representações sociais acerca da educação, da escola, da figura do professor, que constituem 

valores que interferem na elaboração de novos saberes. Os conhecimentos adquirem sentido e significado em função de 

imbricadas relações postas no âmbito da cognição, da emoção e da socialização que imiscuem-se em um todo 

constitutivo do docente. 

Para entendermos a essência individual precisamos analisar a constituição da sociedade neste momento de pós-

modernidade (Bauman, 2001, 2009; Hargreaves, 2005). As demandas atuais requerem conhecimento e educação como 

processos em contínuo desenvolvimento, disponibilizados para uso imediato nas diversas circunstâncias que se passam, 

pois o mundo já não se configura como de ordem imutável, como considerado até pouco tempo. 

A sociedade contemporânea, que Bauman (2001) prefere chamar ‘sociedade da modernidade líquida’ (p.31) 

caracteriza-se por mudanças em várias dimensões da ação humana, inclusive das relações com as próprias pessoas e 

com o conhecimento. Ele esclarece que: 

Contrariamente a uma moda difundida, essa mudança não pode ser explicada meramente por referência à mudança 

na disposição do público, à diminuição do apetite pela reforma social, do interesse pelo bem comum e pelas 

imagens da boa sociedade, à decadência da popularidade do engajamento político, ou à alta dos sentimentos 

hedonísticos e do ‘eu primeiro’ – ainda que tais fenômenos sem dúvida se destaquem entre as marcas do nosso 

tempo. As causas vão mais fundo; estão enraizadas na profunda transformação do espaço público e, de modo mais 

geral, no modo como a sociedade moderna opera e se perpetua (Bauman, 2001, p. 33). 



 D. P. Maia et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 13016 (2014)  

 

13016-8 

A sociedade na pós-modernidade apresenta em grande parte tendência à natureza errática e à imprevisibilidade 

de sua própria evolução (Bauman, 2009). Os padrões anteriormente consagrados de comportamento profissional ou 

social já não atendem às expectativas que emergem na escola porque, tal qual uma vitrine, esta apresenta-se repleta de 

novidades: são desejos, curiosidades, excitações múltiplas que alijaram a ideia do tradicional, do ‘sólido’ (Bauman, 

2001, p.33), do instituído, muito embora algumas vezes a concepção deste novo mundo seja conflitante ou confusa. 

Valemo-nos da metáfora proposta por Bauman (2001) ao identificar a sociedade contemporânea ou pós-moderna 

como líquida porque este estado dos fluidos, tem características que podem ser transpostas a aspectos sociais como a 

flexibilidade, a volatilidade e a não conformidade, todos igualmente importantes para entendermos as modificações que 

estão sendo processadas no comportamento humano, notadamente das gerações mais jovens – por primazia, público 

alvo da ação docente. 

As pessoas tem deixado as amarras do coletivo, das relações interpessoais, para a inacessibilidade (física) do 

mundo virtual, leve, liquefeito e em forma de rede, onde a leveza, a fluidez e a transitoriedade tendem a substituir a 

antiga solidez sistemática e condensada das relações feitas para perdurarem e fixarem os indivíduos a outros 

indivíduos, às representações sociais e saberes estabelecidos que circunscreviam o domínio e as possibilidades das 

ações e escolhas possíveis (Bauman, 2001, 2009). 

Nesta busca por novos nichos sócio culturais, as pessoas questionam não somente a legitimidade e a pertença 

quanto à forma ‘solidificada’ de se relacionar, mas também, e principalmente, a legalidade do saber instituído como 

mais valorado quanto mais científico for. Isto se deve à evolução da Ciência e da tecnologia, impulsionadas pelas 

exigências da vida e das relações pós-modernas. 

Nesta perspectiva, o professor necessita estar preparado para situações dúbias e até arriscadas, decidir com 

antecipação, propor com audácia, executar com habilidade. Discutindo os desafios educacionais da modernidade 

líquida, Bauman (2002) nos incita afirmando: 

A receita do sucesso é ‘ser você mesmo’, não ‘ser como o resto’. É a diferença, não a igualdade que vende melhor. 

Ter conhecimentos ou habilidades ‘adequadas ao cargo’ e exibidos por outros que já o exerceram antes, ou que 

estão se candidatando agora, não seria suficiente; provavelmente seria considerado desvantagem. Ideias inusitadas, 

projetos excepcionais jamais sugeridos antes, e, acima de tudo, a inclinação felina para trilhar seus próprios 

caminhos solitários, eis o que é necessário [...] tais virtudes devem ser desenvolvidas ‘de dentro’, deixando-se livre 

e expandindo-se as ‘forças interiores’ supostamente escondidas na personalidade e aguardando serem despertas e 

postas em ação. Este é o tipo de conhecimento (ou melhor inspiração) cobiçado por homens e mulheres dos tempos 

da modernidade líquida (Bauman, 2002, p. 54, grifos do autor). 

A flexibilidade parece ser a ordem do momento, pois o mundo torna-se cada vez mais volátil com a velocidade 

das mudanças no conhecimento e na forma de agir e interagir das pessoas. Também para os professores as 

idiossincrasias são cada vez mais valorizadas, notadamente no âmbito da capacidade de convívio e trabalho em equipe, 

curiosidade científica e comunicação. A performance desejável para os dias atuais contempla muito mais que o rigor 

dos conceitos atrelados às normatizações didáticas. 

Neste contexto, no embate entre a fluidez pós-moderna e a solidez da modernidade já cambaleante, surgem 

novas necessidades formativas, desta vez de cunho psicossocial, porque a sociedade modificou-se, buscando também 

novas formas de produzir conhecimento, legitimando-o através de sua utilização. Hoje, para os estudantes, não há 

tempo nem interesse para o que não tenha significado imediato; portanto, faz-se urgente uma formação mais 

integradora onde o professor deixe de ser o profissional passivo e esmaecido pelas representações sócio-culturais que 

dilapidaram a imagem docente e pelos interesses instituídos de políticas públicas canhestras. 

Algumas destas necessidades psicossociais estão atreladas ao mérito que os professores atribuem a seu trabalho, 

às representações sociais em relação à profissão docente, a valores atribuídos socialmente ao ensino e à escola como 

meios de desenvolvimento das pessoas, ao reconhecimento por seus atributos intelectuais e metodológicos e à relação 

que a cultura adquirida pelo professor ao longo de sua vida, mantém com sua ação pedagógica. Não temos a pretensão 

de exaurirmos aqui, todas as possibilidades de identificação ou análise das necessidades formativas no âmbito 
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psicossocial, mas referenciamos aquelas que são mais constantemente explicitadas por professores de Ciências 

Naturais. 

Vamos destacar, entretanto, um ponto que nos parece pertinente comentar, o isolamento dos estudantes no 

mundo virtual. A individualização que pretende a autoafirmação e ao mesmo tempo a capacidade de controlar as 

situações sociais se fortalece na extra-territoriedade das redes eletrônicas (Bauman, 2001). Se as demandas atuais são 

aceleradas e respondem a um desenvolvimento vivenciado, o conhecimento enquanto saber, precisa ser fluido e 

maleável o suficiente para atender à autonomia dos estudantes. 

Compete aos professores orientarem-se   numa abordagem psicossocial como forma de ativação da dimensão 

pedagógica (concepções de educação e de pertença profissional) e pessoal (valores e representações sociais 

intrínsecas). Considerando-se estas premissas, o docente precisa abandonar as limitações rígidas do conhecimento já 

estipulado e aventurar-se na elaboração de saberes em sala de aula que respondam às novas propostas educativas e que 

sejam ambientadas o suficiente para produzir um saber autônomo e exequível para o estudante. 

Para citarmos Bauman (2002, p.59) ainda mais uma vez: 

A educação assumiu muitas formas no passado e provou ser capaz de ajustar-se às circunstâncias cambiantes, 

estabelecendo novas metas e desenvolvendo novas estratégias. Devo, contudo, repetir – a mudança atual não é 

como as anteriores. Em nenhum outro momento decisivo da história, os educadores foram confrontados com um 

desafio realmente comparável ao que o divisor de águas contemporâneo apresenta. Simplesmente, jamais 

estivemos nesta situação antes. A arte de viver em um mundo supersaturado de informação ainda está por ser 

aprendida. Da mesma forma que a arte, ainda mais difícil, de preparar a humanidade para essa vida. (Bauman, 

2002, p.59). 

As grandes inovações no ensino e na aprendizagem somente ocorrem pela qualidade do trabalho docente. A 

cultura do professor entendida como conjunto complexo de conhecimentos, crenças, senso estético, práticas e 

representações sociais incluindo-se a ética, associada aos conhecimentos adquiridos no exercício profissional, constitui 

a base sobre a qual opera e deve promover a formação contínua como forma de desenvolvimento profissional e 

enfrentamento das necessidades múltiplas que ocorrem no dia-a-dia do fazer pedagógico. 

 

 

V CONCLUSÕES 

 

Neste contexto urgem iniciativas que venham instrumentalizar a ação docente frente às novas demandas políticas e 

sociais. O movimento de organização sindical do professorado ainda é bastante tímido, mas alguns decisivos passos já 

estão sendo orientados em relação a uma ampla discussão das políticas públicas de formação inicial e contínua, que 

envolva os professores como sujeitos atuantes e construtores do processo formativo.  

Este avanço é também reflexo da mobilização social por uma escola/ensino melhor, onde se verifica em diversas 

instâncias o aflorar de significativa preocupação com o preparo do professor, fruto da compreensão do papel 

multifuncional deste profissional nestes tempos pós-modernos, que não comportam mais o tratamento isolado das 

disciplinas específicas e pedagógicas nas academias, da práxis e da formação inicial e continuada. 

A reflexão sobre a abordagem psicossocial permite ao professor tomar consciência de suas próprias necessidades 

formativas. Cremos ser a partir da abordagem reflexiva que se dê não somente o auto convencimento da necessidade de 

formação contínua, mas sobre tudo, a percepção de que o trabalho docente pode ser potencializado quanto à qualidade 

de sua eficácia, a amplitude de alcance e à dimensão ontológica dos sujeitos, pois tão estimulante quanto o 

reconhecimento por outros de uma atuação diferenciada, é o entendimento pessoal de que estamos engajados em um 

processo de experimentação, criação e recriação do ato pedagógico focado não em conteúdos, mas nos sujeitos-alunos 

e nas demandas educativas da pós-modernidade. 

Não queremos repetir ideias, queremos o diferente, queremos estimular nossos colegas professores à audácia, a 

buscar seus talentos, experimentar conquistas, sair do comum, do vazio, do ócio que atrofia o cognitivo e a razão. 

Confrontar dificuldades, a verborréia repetitiva, o discurso sem ação.  Intentamos encorajá-los a se disporem ao que 
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parece um ‘trabalho a mais’, pois através das incertezas e perplexidades podemos começar nas escolas, nos pequenos 

grupos a apontar pela partilha de experiências, de estudos e pesquisas, as necessidades formativas psicossociais que 

precisamos enfrentar para a qualificação da ação pedagógica. 

Este trabalho contribui para a compreensão dessa nova vertente relativa às necessidades formativas, muito mais 

intrínsecas que as demais. Cremos que outras pesquisas se fazem necessárias para podermos compreender todas as 

interferências psicossociais no desenvolvimento profissional docente, seus desdobramentos e possibilidades de 

superação para melhoria da qualidade do Ensino em Ciências. 
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We seek in this work to develop a methodological way we propitiate a greater 

understanding about ethnoscience. Possession of such a concept we introduce the reader to 

such a path that begins in 1900 with the pedagogical trend formalistic classical thereafter 

discuss the empirical-activist, the formalist modern technicalities, constructivist and 

etnoculturalista, so as to identify the best way methodology to be followed in a research 

Ethnomatematics. Then proceeded to build the research model presenting the research 

methods most commonly used in ethnic studies as observational, the phenomenological, 

the ethnographic and social-constructivist or action research highlighting their advantages. 

Following, we present the main research techniques for studying ethno like observation, 

Systematics, the Participant and the Participant does not. We propose a path to the end 

methodology that we believe to be the most suitable for such studies. 

 

Buscamos neste trabalho desenvolver um caminho metodológico que nos propiciasse uma 

compreensão maior sobre etnociência. De posse de tal conceito podemos apresentar ao 

leitor tal caminho que inicia-se em 1900 com a tendência pedagógica formalista clássica, 

discutimos a partir daí a empírico-ativista, a formalista moderna, tecnicista, construtivista e 

etnoculturalista, na perspectiva de identificar o melhor caminho metodológico a ser 

trilhado em uma pesquisa Etnomatemática. Procedemos em seguida a construção do 

modelo de pesquisa apresentando os métodos de pesquisa mais usuais em estudos etno 

como o observacional, o fenomenológico, o etnográfico e o social-construtivista ou mesmo 

a pesquisa-ação ressaltando suas vantagens. Na sequência, apresentamos as principais 

técnicas de pesquisa para estudos etno como a observação Assistemática, Sistemática, a 

Participante e a não Participante. Propomos ao final um caminho metodológico que 

acreditamos ser o mais adequado para estudos desta natureza. 
 

 
I. INTRODUÇÃO 

 

Frente aos atuais dilemas que se apresentam no cenário educacional ganham pujança os estudos relacionados à 

etnociência, Giorgio Cardona (1943-1988), filólogo e linguista italiano, define etnociência como: 

...todas as formas de classificação que o homem escolheu para dar ordem e nome àquilo que ele vê em torno a si 

são substancialmente equivalentes, são todas substancialmente científicas, se mais não fosse que pelo sentido óbvio 

através do qual o substantivo scientia deriva de scio, 'sei', e portanto toda organização do nosso conhecimento é 

uma scientia; cada uma responde a uma fundamental exigência do homem, aquela de reencontrar-se, medir-se, 

conhecer-se, dar-se ordem medindo, conhecendo, ordenando tudo o que se encontra em torno, semelhante ou não a 

ele. (Cardona, 1985, p.10). 
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Nesta posição fica transparente que uma analise intrínseca do termo deve ser centrada nas relações que envolvem 

homem e natureza, esta interação resulta de relações linguísticas constituídas ao longo de gerações somadas às 

articulações cognitivas que cada povo tenha aculturado, tais fatores corroboram para que muitos dos avanços sobre o 

tema estejam sendo desenvolvidos no âmbito da etnografia indígena, justamente por ser possível nestes espaços 

verificar com clareza e facilidade cada um dos elementos culturais e linguísticos supra citados. 

Muito se produziu até que chegássemos ao atual momento sócio-histórico-cultural onde a educação não mais é 

vista como um processo nos dado naturalmente e sim construído a cada instante e a cada tema por meio da interação 

entre educador educando e o contexto social, donde desta sinergia depende a eficácia do processo de ensino 

aprendizagem. 

Neste sentido, estaremos discutindo neste trabalho a importância de se repensar a Educação Matemática na 

perspectiva da etnomatemática. Trataremos os aspectos relacionados a importância curricular, a subjetividade 

intrínseca ao meio, que nas palavras de D’Ambrosio caracterizam os estudos “etno”. Para ele: 

Etnomatemática não é apenas o estudo de matemática das diversas etnias. Para compor a palavra 

“etnomatemática”, utilizam-se “as raízes” tica, matema e etno para significar que há várias maneiras, técnicas, 

habilidades (tica) de explicar, de entender, de lidar e de conviver com (matema) distintos contextos naturais e 

socioeconômicos da realidade (etnos) (D’Ambrosio, 2001, p.60). 

Esta definição acima em nosso entendimento é a mais precisa definição de etnomatemática para o contexto que 

propomos discutir. De acordo com o universo proposto por D’Ambrosio podemos verificar a importância de uma 

matemática que explora o senso comum, oferece através de sua interação mecanismos e relações que capacitem o 

indivíduo com vistas a promover mudanças sociais. E ainda é capaz de oferecer formação voltada a sustentar um 

indivíduo intelectualmente de forma a inseri-lo na sociedade da informação. Por estes motivos optamos por adotar esta 

para ser a definição de etnomatemática dentro deste trabalho. 

Podemos entender assim que a etnomatemática é uma tendência dentro da Educação Matemática que foi 

construída contemplando o saber oriundo do cotidiano a qual mesmo sem rigor científico apresenta-se repleto de 

saberes e fazeres relacionados à cultura do indivíduo ora aprendente. 

Propomos ainda um olhar sobre a construção metodológica por uma perspectiva idiossincrática desenvolvido a 

partir da interação entre os elementos teóricos do ora ensinante e suas reflexões sobre a sua prática pedagógica, por este 

motivo estaremos abordando a tendência socioetnoculturalista. 

As discussões sobre produção e sistematização coletiva de conhecimento estão no centro da relação teoria-

prática na formação do professor, embora não estejamos aqui tratando de um perfil formativo do docente é importante 

destacar que “tal prática é pautada num processo coletivo de pesquisa-ensino que problematiza a prática pedagógica 

desenvolvida nas instituições educacionais, analisa-a criticamente e propõe novas práticas” (Martins, 2003, p.133). 

Tal forma una de tratar ensino e pesquisa, assim como a articulação com os movimentos sociais é que nos leva a 

conceber uma didática diferenciada que perpassa elementos sociais, étnicos e carregados de valores culturais. 

No intuito de colaborar com demais pesquisadores que posteriormente virão tentaremos aqui dar um tratamento 

diferenciado as metodologias de pesquisa no sentido de discutir qual a mais adequada forma de tratar o assunto sem 

que tal processo se torne invasivo ou venha a corromper a cultura do povo a ser estudado. E com base nas diferentes 

abordagens e literaturas elencamos as principais diretrizes metodológicas para a Etnomatemática para ao final 

apresentar uma proposta de delineamento de pesquisas desta natureza. 

Sendo a etnomatemática vista como uma tentativa de analisar os processos matemáticos que os indivíduos fazem 

uso para compreender as infinitas operações e manifestações que realizam em sua vida cotidiana relacionadas à 

comunicação, raciocínio lógico, tomadas de decisão, faz-se necessário lançar um olhar sobre as crenças, costumes e 

demais comportamentos sociais observados nas sociedades em estudo. 
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II. CONSTRUINDO UM MODELO ETNOMATEMÁTICO 

 

O que está sendo abordado aqui não é a falência ou sucesso de alguma tendência específica, mas sim em que medida 

uma tendência interfere na formação integral do educando. Por volta de 1900 o modelo de ensino formalista clássico 

(Fiorentini, 1995, p.5), e que embora ao olhar de muitos seja inapropriada aos ambientes pedagógicos contemporâneos, 

surgiu e foi muito empregada até a década de 50 do século passado. 

Buscamos por meio de uma retomada de várias tendências pedagógicas compreender tanto a etnomatemática 

quanto instrumentos que melhor atendem às necessidades de uma construção de ciência carregada de historicidade e 

onde a fenomenologia é parte intrínseca do processo de cientifisação dos fatos.  

Para Fiorentini (1995, p.5) a tendência formalista clássica é uma corrente que “se caracteriza pela ênfase às 

ideias e formas da matemática clássica, sobretudo ao modelo euclidiano e à Concepção Platônica da Matemática”. E tal 

perspectiva foi bastante producente no contexto socioeconômico da época. 

Cabe destacar que não fosse a forte característica da geometria euclidiana de sistematizar logicamente os 

conhecimentos matemáticos partindo de postulados e definições, não teríamos hoje sequer cursos de Engenharia no 

país, pelo menos não com nível de desenvolvimento petroquímico e de nanotecnologias. 

A concepção inatista de Platão tão defendida por Descartes (1596-1650) de que a matemática não é inventada ou 

construída pelos homens e sim admirada e compreendida, também teve seu papel destacado na história das ciências, 

embora nos dias atuais os aspectos sócio culturais que envolvem a matemática releguem o platonismo a uma posição 

de coadjuvancia frente a questões comportamentais. 

O formalismo clássico desempenhava um papel social e politico ao mesmo tempo, uma de suas principais 

características era oferecer aos grandes senhores da burguesia e clero ensino “mais racional e rigoroso”, ao passo que 

para classes sociais inferiores eram oferecidas escolas, e escolas técnicas com a finalidade de ensinar basicamente o 

cálculo e abordagens mais mecânicas da matemática, de forma à converter se em mão de obra útil mais rapidamente, 

assim a instrumentalização técnica do indivíduo era o que se buscava. 

Entre as décadas de 30 e 40 do século XX surgem com mais ênfase as preocupações com o desenvolvimento 

intelectual e comportamental do aluno em formação quase que em oposição ao tradicionalismo, surge a tendência 

empírico-ativista e discussões sobre a importância do processo ganham terreno. Para Saviani (1984, p.13) tal tendência 

é “uma teoria pedagógica que considera que o importante não é aprender, mas aprender a apreender.” 

No sentido da construção do conhecimento mesmo com o processo agora sendo centrado no aluno, este continua 

a acreditar que as ideias matemáticas são obtidas por descoberta, ou seja, o conhecimento matemático emerge de 

observações empíricas sendo tomado pelos homens através dos seus sentidos, da maneira como sua própria natureza 

lhe prover. 

Tal pensamento seguido por muitos educadores à época como Euclides Roxo tinha profundas raízes no 

empirismo de Bacon (1561-1626) e Locke (1632-1704) ao aceitar que todo conteúdo mental e assim também o 

conhecimento resultaria das experiências vividas. Tal pensamento igualmente teve grande influência no 

desenvolvimento do pensamento educacional inglês (Magee, 2011, p.104). 

Algumas das principais características desta corrente são a valorização da descoberta, o “aprender fazendo”, 

menos ênfase nas relações matemáticas e mais nas inter-relações com outras ciências. Defende-se que o método mais 

adequado para o ensino de matemática é a modelagem ou a resolução de problemas. 

No final da década de 40 e mais fortemente na década de 50 surge o pensamento formalista moderno que vem a 

constituir-se como tendência pedagógica e pode ser identificado historicamente como propulsor do Movimento da 

Matemática Moderna que propunha uma grande reformulação, otimização e modernização do currículo da matemática 

formal escolar, foi motivado principalmente pela percepção tida por muitos cientistas da época da defasagem do 

desenvolvimento industrial e tecnológico da sociedade, logicamente as discussões apontaram um caminho, a urgência 

em modificar a estrutura curricular vigente. 
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De uma forma geral, além de trazer para dentro dos currículos estruturas algébricas, teoria dos conjuntos, funções e 

outros mais, veio este movimento dar ênfase principalmente aos aspectos relacionais e estruturais da matemática em 

detrimento do pragmatismo e o conhecimento mecanizado da época. 

Em parte isso significaria retornar ao formalismo clássico, porém, mais “modernizado” uma vez que a 

linguagem formal da Matemática contemporânea foi incorporada à prática pedagógica e assim também novos olhares 

sobre as estruturas e relações algébricas. O ensino volta a ser centrado no professor e com fortes características de 

autoritarismo, enquanto o aluno é visto como sujeito passivo no processo. 

Tal tendência ainda é facilmente identificada dentro dos cursos de licenciatura de matemática na forma de 

organização de disciplinas e na pouca significação dada a elementos coletados a partir de experiências empíricas, e isto 

pode ser comprovado diretamente na malha curricular dos cursos de graduação. 

Tinha por característica marcante verificações acerca das estruturas lógicas de organização de ideias e 

evidentemente também de alterações nas formas de tratamento algébricas mais contemporâneas, uma aproximação 

sobre discussões a respeito de métodos o que hoje representa para nós um elo onde possamos estudar metodologias de 

ensino de matemática e suas eficácias. 

Já em meados da década de 60 começa a aquilatar-se a tendência Tecnicista com profundas marcas nas 

administrações públicas até o final da década de 70, voltada a atender uma demanda por produtividade da era industrial 

defendendo que o indivíduo e por meio dele a sociedade deveriam ser eficientes e funcionais para o sistema. Esta 

tendência foi marcada por características produtivistas e voltadas principalmente a formação de mão de obra em larga 

escala e barata. 

Também foi neste período, e em parte devido ao tecnicismo, que eclodem as discussões sobre organização e 

melhor planejamento do sistema de ensino inclusive surgindo tecnologias de ensino, algo importante com certeza, mas, 

que infelizmente da forma com que foi e é feito restringe o aprendizado do indivíduo quando traz o conteúdo 

acompanhado de um processo já definido e testado de aprendizagem onde o aluno tende a ser um mero transmissor 

daquele conhecimento, ao passo que habilidades pessoais e valores culturais dão lado a instruções pré-programadas 

sem grande significação histórica ou epistemológica. 

Concentra-se basicamente nos objetivos dados a cada bloco de instruções oferecidas ao indivíduo, muitas vezes 

através de regras, truques, macetes, isto é, as técnicas de ensino e o uso adequado dos instrumentos de aprendizagem 

são suficientes para promover o bom desempenho de habilidades lógico-dedutivas. Talvez a principal contribuição 

desta corrente para a comunidade escolar de hoje é ter sua aprendizagem voltada para o processo de ensino e não aos 

seus atores. 

Tal aproximação e de certa medida dependência da Psicologia tem gradativamente através de análises 

comportamentais, impelido os profissionais do ensino a migrarem de posturas tidas classicamente como empírico-

ativistas e mesmo tecnicistas para uma postura laboral mais voltada a explorar a subjetividade intrínseca no ambiente e 

na prática diária do cognoscente, cada vez mais ganham fluência pesquisas que consolidam a importância em 

identificar os conflitos éticos do aluno nas mais variadas “tribos” e tais fenômenos sociais quando publicados servem 

de baliza também e principalmente para estudos sobre etnociência. 

Neste cenário já é possível perceber com clareza a influência da tendência socioetnoculturalista na construção 

intelectual do indivíduo, a interação, o contato com a ciência e o comportamento do próximo converte-se também em 

conhecimento para o ensinante. Aí o espaço de salas de aula, a rigidez de posturas e linguagens, passam a ser sentidos 

como grilhões aos alunos que a cada vez mais querem descobrir relações, fórmulas e métodos matemáticos ouvindo os 

colegas e como estes o fizeram, a transmissão de conhecimento nestas condições não verá barreiras tecnológicas, 

culturais ou étnicas. 

Nesta tendência os atributos cognitivos e culturais do cognoscente passam a compor o pensar matemático de 

maneira mais completa e dinâmica posto que toda a aprendizagem matemática nestas condições já naturalmente será 

contextualizada, outro fator decisivamente potencializador da aprendizagem. 



 Edilberto F Syryczyk et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 13017 (2014)  

 

13017-5 

Numa perspectiva socioetnoculturalista não há como aceitar que uma criança em precárias condições financeiras 

tenha menos conhecimento que outras, posto que o ambiente a qual ela se insere está ele próprio exalando 

conhecimentos das mais variadas formas. 

Isso ocorre em muitas situações e pode ser entendido como a carência destes indivíduos em saber identificar 

métodos e usa-los de forma a organizar cognitiva e teoricamente a grande gama de conhecimentos captados no seu 

entorno de forma a tornar isso culturalmente aceito aprendizagem formal e escolar. 

Knijnik (2012) defende que, “Para a Etnomatemática a cultura passa a ser compreendida como algo pronto, fixo, 

homogêneo, mas com uma produção tensa e instável”. E neste sentido fica clara a interpretação da transitoriedade na 

construção do conceito de conhecimento matemático que “...estão constantemente reatualizando-se e adquirindo novos 

significados” (Knijnik, 2012, p.26), e assim esta matemática também passa a contribuir para a produção cultural dos 

indivíduos daquela determinada sociedade na mesma medida em que é entendida, captada e moldada à tais 

necessidades. 

Assim, a interação, a comunicação, a ação deste indivíduo ocupam papel tão importante quanto a escrita na 

construção de sua propriedade intelectual ao mesmo tempo em que este se ocupa de transformar a cultura e o ambiente 

por onde passa. Possivelmente uma das limitações em se identificar estudos e metodologias voltadas à etnociência e 

mais precisamente à etnomatemática concentra se em desenvolver uma metodologia específica capaz de compreender e 

formalizar tão complexo processo onde o indivíduo constrói e é construído a cada momento no meio em que vive e 

pelas culturas com as quais teve contato. 

Parece-nos evidente que não se trata apenas de uma abordagem comportamental acerca de instrumentos de 

cálculo, busca-se aqui uma orientação no sentido indicativo de uma metodologia que otimize o trabalho de educadores 

e pesquisadores na sua prática etnomatemática de maneira a conseguir os mesmos índices de comprometimento e 

motivação de épocas pré-industriais, mas com amplificação de seu potencial de abstração dos dias atuais. 

Em determinada medida o que buscamos reporta-se aos nossos antepassados no intuito de compreender como 

ocorria a assimilação de conhecimento matemático sem que se tivesse noção de correntes literárias, epistemológicas ou 

filosóficas. Para Manfredi (2003) o nosso desafio maior é justamente nos igualarmos aos nativos no que diz respeito a 

eficácia das técnicas de aprendizagem. 

As práticas de aprendizagem efetivavam mediante a observação e a participação direta nas atividades de caça, de 

pesca, de coleta, de plantio e de colheita, de construção e de confecção de objetos, os mais velhos faziam e 

ensinavam, e os mais moços observavam, repetiam e aprendiam. (Manfredi, 2003, p. 66) 

É mais um exemplo de que sem levarmos em consideração a cultura nativa durante a construção de um modelo 

matemático de aprendizagem, em determinado momento será inevitável que tal conhecimento venha a mostrar-se 

limitado para utilização em comunidade, e tal condição pode vir a ser um dos grandes dificultadores do ensino de 

matemática escolar atualmente. 

E é no sentido de enfatizar ao máximo a valoração da fundamentação cultural do indivíduo na aprendizagem da 

matemática quando submetida a uma ação prática pedagógica que passaremos a tratar agora dos diferentes 

instrumentos de pesquisa voltados à utilização em pesquisas voltados à etnociência, e neste caso na etnomatemática. 

 

 

II.1 A escolha de um método 

 

Se formos trilhar um caminho voltado à pesquisa científica devemos atentar para uma boa antecipação de situações no 

sentido de verificar tendências presentes em amostras, observação criteriosa além de intuição científica (Gil, 2008, 

P.12) o desafio começa tão logo se identifique o objeto de pesquisa, na escolha do método (trataremos aqui de alguns 

métodos que são mais identificados em pesquisas com etnomatemática), para então iniciar conjecturas acerca do 

problema a ser tratado. 

O método fenomenológico propõe que a pesquisa avance diretamente para o objeto, livre de proposições, 

entendamos por objeto ou coisa, “o dado, o fenômeno, aquilo que é visto diante da consciência”, oferecendo limitações 
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uma vez que a fenomenologia não se preocupa diretamente o que ocorre por de traz de um e um evento, ou com os 

elementos conjunturais que levaram àquelas conclusões. 

Neste sentido, a fenomenologia pode se constituir em importante método de investigação pois “a pesquisa sob o 

enfoque fenomenológico procura resgatar os significados atribuídos pelos sujeitos ao objeto que está sendo estudado 

que tem seu potencial ampliado se utilizadas técnicas de natureza qualitativa de abordagem de dados” (Gil, 2008, p.15). 

Assim detecta-se tantas realidades quantas forem as interpretações dos sujeitos. 

O método observacional em outrora discriminado, nas pesquisas sociais e de análise comportamental possibilita 

um elevado grau de precisão, permite que seja aplicado de maneira cumulativa outro método simultaneamente sem 

comprometer os dados, para Gil (2008, p.16) “...pode se afirmar com muita segurança que qualquer investigação em 

ciências sociais deve valer-se, em mais de um momento, de procedimentos observacionais”. 

A método da etnometodologia ou etnografia, também conhecida por ciência dos etnométodos traz fortes 

influências da fenomenologia e apresenta algumas diferenciações positivas em relação aos demais métodos, 

[...] já que analisa as crenças e os comportamentos do senso comum como os constituintes necessários de todo 

comportamento social organizado. Por isso os etnometodólogos tem a pretensão de estar mais perto das realidades 

correntes da vida social que os outros cientistas sociais. (Gil, 2008, p.24). 

Evidentemente tal método exige após sua aplicação uma nova revisão da literatura uma vez que a base 

epistemológica que sustenta o problema pode vir a ser comprometida com tamanha flexibilidade de coleta e 

interpretação dos dados, mesmo assim é notória a eficácia do método. 

A etnografia é habitualmente utilizada pelos antropólogos com o intuito principal de descrever os costumes e as 

tradições de um grupo humano. Este estudo auxilia a conhecer a identidade desta comunidade que se desenvolve num 

âmbito sociocultural adverso. 

É de senso comum o investigador assumir um papel ativo nas actividades diárias da comunidade para se 

envolver com a compreensão da cultura tanto na observação participante quanto na pesquisa-ação. Estas actividades, 

por outro lado, permitem-lhe pedir esclarecimentos acerca de situações e dos comportamentos a cada um dos 

integrantes do grupo. 

O Método do Social-construtivismo, uma das pelo menos 5 ramificações do construtivismo que tratamos como 

corrente pedagógica ainda a pouco, se apresenta como importante método de busca etnocientífica na medida em que 

“defende o papel ativo do sujeito em sua relação com o objeto de conhecimento” e, neste sentido, nos permite perceber 

que transmissão das relações e informações é tão mais eficaz quanto maior for a interação entre eles. Desta forma a 

captação dos elementos “etno” presentes no ambiente da pesquisa interferem diretamente no sucesso da mesma. 

A Pesquisa-ação embora muito criticada pelo caráter empírico de abordagem constitui-se num instrumento 

potente de pesquisa no sentido que apresenta excelentes resultados quando tratando de questões coletivas ou sociais. 

Nela os sujeitos envolvem-se na pesquisa de forma co-operativa, principal crítica de estudiosos, muitos dos estudiosos 

da Pesquisa-ação propõe sua substituição pela “relatividade observacional”. (ThiollenT apud Gil, 2008, p. 31) 

De uma forma geral uma pesquisa com esta caracterização obedece uma sequência lógica na organização de suas 

atividades de maneira a discutir com máxima propriedade o problema da pesquisa como demonstrado por Santos 

(2011), para ele as etapas da pesquisa-ação são: “Fase exploratória; formulação do problema; construção de hipóteses; 

realização do seminário; seleção da amostra; coleta de dados; análise e interpretação dos dados; elaboração do plano de 

ação; divulgação dos resultados” (Santos, 2011, p.194). 

 

 

II.2 A escolha da técnica de abordagem 

 

Em Pesquisa Social, a observação contribui para que o autor possa se aproximar sistematicamente do objeto estudado 

podendo auxilia-lo no sentido de obter provas necessárias para se atingir os objetivos propostos. 

A observação Assistemática é entendida nos termos de Marconi e Lakatos (2011, p.278) como uma técnica que 

não possui planejamento ou controle, no entanto, possui relativo grau de utilização em estudos exploratórios pelo 
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entendimento de alguns cientistas de que o mínimo de planejamento e controle do processo já é pressuposto nas 

atividades que buscar a elucidação de objetivos da pesquisa. 

A observação Sistemática também conhecida como observação estruturada possui eficácia em situações onde o 

autor faz uso de instrumentos de coleta de uma maneira predefinida que também se destinam a buscar respostas a 

questões preestabelecidas geralmente no plano de trabalho diretamente representadas nos objetivos da pesquisa assim 

como a Assistemática. 

A observação participante é uma técnica que se caracteriza pela interferencia constante do antropólogo durante 

um período de tempo em que esteja em contato direto com o grupo onde está sendo feito o estudo etnográfico. É 

necessário mais de um instrumento de coleta neste tipo de estudo, nestas condições o trabalho pode ser complementado 

com entrevistas para recolher mais informações e descobrir dados que sejam inacessíveis a simples vista para uma 

pessoa que não pertença àquele contexto etno. 

Exige um alto grau de interação entre o pesquisador e a população foco, para Santos (2011) a observação 

participante é um tipo de pesquisa de campo que deve conter as seguintes etapas, “amostragem institucional e 

metodológica; estudo preliminar e provisório da região e da população pesquisada; análise dos problemas; programa-

ação; e aplicação de um plano de ação” (Santos, 2011, p.194). 

Embora seja o instrumento mais utilizado por pesquisadores para estudos de natureza qualitativa oferece riscos 

quanto a sua objetividade. Para Lakatos e Marconi (2011, p.279) o observador sofre tal limitação “pelo fato de exercer 

influência sobre o grupo ou ser influenciado pelas atitudes ou comportamentos pessoais do entrevistado”. 

Por meio da observação não participante o pesquisador tem a oportunidade de diminuir os riscos no sentido de 

comprometer a objetividade da pesquisa, para Marconi e Lakatos (2011, p.278) o pesquisador “Apenas participa do 

fato, sem participação efetiva ou envolvimento. Age como espectador. Porém, o procedimento tem caráter 

sistemático”. 

Há de se destacar ainda a importância da pesquisa bibliográfica como Técnica que pode ser utilizada em 

qualquer método por permitir a descoberta de novos dados e fatos sem alterar o objeto da pesquisa, acrescentando 

relações, leis principalmente no campo das ciencias humanas, pode ser utilizado em qualquer tipo de estudo 

exploratório e faz-se necessária mesmo na delimitação de um problema, tema de pesquisa. 

Tal instrumento também demanda planejamento das atividades, estruturação de dados, adoção de metodologias 

específicas de coleta de dados seja por meio de entrevistas, auxilio áudio visual ou outro, elementos que contribuem 

para a eficácia do método. 

 

 

III. CONSIDERAÇÕES 

 

Não é interesse neste trabalho estabelecer um método, ou tipificar instrumentos específicos para realização de 

pesquisas em etnomatemática, propúnhamos sim realizar uma investigação pormenorizada acerca de alguns métodos, 

técnicas e autores onde a etnociência possui maior sustentação científica. 

Propomos a partir de tais levantamentos uma vasta investigação onde será feito uso deste mesmo material aqui 

coletado no sentido de confrontar com o maior número possível de teses e dissertações sobre etnomatemática para 

desta forma oferecer além deste apoio no sentido de orientar a pesquisa que foi feito neste trabalho podermos também 

destacar como se comportam tais métodos, técnicas e possíveis instrumentos correlacionados durante o trabalho de 

campo em diferentes etnos. 

O que podemos até o momento oferecer ao leitor é o produto resultante da interação entre os principais métodos, 

técnicas e instrumentos, articulados no sentido de oferecer um delineamento que das etapas habituais de pesquisas em 

etnomatemática, são: 

a) Formular o problema, geralmente identificável no meio onde o próprio pesquisador se encontra, necessita 

de sustentação teórica; 
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b) Determinar os objetivos da pesquisa, apontar o que realmente se almeja com o estudo, em casos envolvendo 

estudos comportamentais além dos identificados inicialmente podem surgir outros no decorrer da pesquisa 

que se destacam a partir da consequente eficácia dos instrumentos iniciais adotados apontando para a 

necessidade de aprofundamento do estudo; 

c) Proceder no delineamento da pesquisa, transcrever detalhadamente como se deseja proceder é 

imprescindível na pesquisa etnográfica, porém depende fortemente de vasta pesquisa bibliográfica; 

d) Descrever e discutir os conceitos, necessária no sentido de deixar claro em que perspectiva o autor pretende 

criticar os dados futuramente, é preciso que fique explícito dentro dessas discussões o que o autor entende 

por cada um dos elementos basilares da pesquisa, o objeto, principalmente; 

e) Proceder na seleção da amostra, uma vez definidas justificativa da pesquisa, algumas das técnicas de 

amostragem que mais se destacam em estudos etno estão presentes no corpo deste estudo cabendo ao ora 

pesquisador a adequação da mesma aos sujeitos; 

f) Elaborar e selecionar os instrumentos adequados para coleta dos dados, algumas sugestões que se coadunam 

com pesquisas em etnomatemática foram citadas nesta artigo, o principal objetivo do trabalho que estamos 

finalizando é a disponibilização de tais elementos ao leitor; 

g) Proceder a coleta, o trabalho a campo exige além de preparo físico prévio conhecimento do foco e dos 

sujeitos que se deseja abordar, para tanto é imprescindível que cada uma das etapas anteriores seja 

entendida e praticada em sua completude pelo autor, sob pena de incorrer em conflito ético subjetivo o que 

compromete seriamente a execução da pesquisa ou ainda questões judiciais; 

h) Analisar e interpretar os dados procedendo a discussão, todas as etapas da pesquisa que se principia por uma 

simples observação empírica manifesta-se sob a forma teórica e na prática (através dos dados coletados), 

nesta etapa o pesquisador precisa de máxima concentração e perícia no sentido de, por ser etnomatemática 

uma questão também comportamental, demonstrar sensibilidade suficiente no sentido de dar significação 

objetiva aos conflitos observados através da coleta justificando-os por meio da revisão de literatura que tem 

norteado o trabalho, sem permitir a interferência ou tendência de outros autores em sua pesquisa; 

i) Apresentar e redigir relatório, parte final da etapa anterior, a apresentação dos dados criticamente em muitas 

vezes é mais importante para o próprio autor do que para os leitores, é imprescindível que sejam depois de 

finalizadas, apresentadas a comunidade científica e principalmente para a sociedade pertencente àquele 

ambiente etno pesquisado, seja através de tecnologia oriunda da pesquisa, trabalho extensionista, palestras 

etc... 

Nossa intenção com tal trabalho era de delinear teoricamente uma pesquisa voltada para a etnomatemática, 

muitas sugestões foram apontadas, a cultura de cada etno é uma e neste sentido cada método, técnica e instrumento de 

pesquisa precisa ser testado, negociado e ajustado rigorosamente sob pena de infringir questões éticas, neste sentido 

entendemos ter atingido o objetivo proposto para este artigo. 
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