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ABSTRACT
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The use of public spaces has contributed increasingly to the interface between Science
Education and teaching modalities, providing a process increasingly significant learning. In
this sense, the use of space in a public square as a tool for Ecological Literacy wins scope as
pedagogical actions planned to target a systemic and holistic reflection of the relationship
human being and nature. Considering the importance and relevance of the topic to the
process of teaching and learning, this article aims to understand how the space of a public
square in the city Manaus may constitute a favorable environment for the development of
themes involving the Ecological Literacy and Education Sciences. To talk about the
proposed authors we refer to as Segawa (1996) theme; Bauman (2001); Moreira (2001);
Capra (2003, 2006). Its methodological development also relies on visits to a public square
of the city of Manaus, where semi-structured interviews were conducted with seven (07)
square goers. Thus, the structure of the text is organized in three points: 1) The historical
function of the squares; 2) The square as a tool for Ecological Literacy; 3) The square as a
pedagogical space through the representation of their regulars. The results indicate that when
participants are understood as subjects where their voices express the experiences, the
learning process in the field of science education becomes more interesting and meaningful.
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A utilização dos espaços públicos tem contribuído cada vez mais para a interligação entre a
Educação em Ciências e as modalidades pedagógicas, proporcionando um processo de
aprendizagem cada vez mais significativo. Nesse sentido, a utilização do espaço de uma
praça pública como instrumento de Alfabetização Ecológica ganha escopo à medida que
ações pedagógicas planejadas direcionem uma reflexão sistêmica e holística da relação ser
humano e natureza. Tendo em vista a importância e relevância do tema para o processo de
ensino e aprendizagem, o presente artigo pretende compreender como o espaço de uma praça
pública na cidade Manaus pode se constituir como ambiente favorável para o
desenvolvimento de temáticas que envolvem a Alfabetização Ecológica e Educação em
Ciências. Para dialogar sobre o tema proposto nos reportamos aos autores como Segawa
(1996); Bauman (2001); Moreira (2001); Capra (2003; 2006). O seu desenvolvimento
metodológico baseia-se, ainda, em visitas a uma praça pública da Cidade de Manaus, onde
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sete (07) frequentadores da praça. Dessa
forma, a estrutura do texto se organiza em três pontos: 1) A função histórica das praças; 2)
A praça como instrumento de Alfabetização Ecológica; 3) A praça como espaço pedagógico
mediante a representação de seus frequentadores. Os resultados sinalizam que quando os
participantes são compreendidos como sujeitos, onde suas vozes expressam as experiências
realizadas, o processo de aprendizagem na área de Ensino de Ciências se torna mais
interessante e significativo.

I. INTRODUÇÃO
O espaço não formal vem rompendo com o paradigma do ensino somente voltado para a sala de aula. Transpor o espaço
da escola é possibilitar aos alunos olhares para o mundo, que para muitos, só é conhecido através de figuras, imagens,
22001-1
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leituras e vídeos, não menos importantes, mas que limitam os processos cognitivos do aluno, e em muitos casos, não
aguça a curiosidade para a pesquisa de campo.
Poder vivenciar a teoria na prática, in loco, é fazer com que o aluno se dê conta das inúmeras possibilidades que
esta experiência proporciona para sua aprendizagem tornando-a significativa para a sua vida. Dessa maneira, o Ensino
de Ciência, hoje, não se limita ao espaço formal de uma sala de aula.
As exigências sociais e os novos desafios pedagógicos denotam um ensino cada vez mais articulado com espaços
que extrapolam o limiar da sala de aula. Reconhecidamente como espaços não formais tais contextos aproximam o
educando e os fenômenos científicos numa perspectiva para significativa e exploratória.
Portanto, a referida nota científica será desenvolvida nas seguintes etapas: 1) A função histórica das praças; 2) A
praça como instrumento de Alfabetização Ecológica; 3) A praça como espaço pedagógico mediante a representação de
seus frequentadores.Com efeito, busca-se compreender a relação ser humano e natureza de forma sistêmica e não
antagônicas, destacando desta forma que é imprescindível ao ser humano, hoje, excluir ou negar esta temática.

II. A FUNÇÃO HISTÓRICA DAS PRAÇAS
Torna-se impossível elaborar com exatidão uma única definição para o significado de uma praça. Historicamente, ela foi
sofrendo alterações e ganhando sentidos diversos. No entanto, pode-se ao caracterizar a praça como um espaço público
e urbano, isto é, um local partilhado pelos moradores da cidade com a finalidade, de quase sempre, entreter.
Na Grécia clássica, a praça está localizada no espaço destinado a negociação comercial e socialização política.
A praça tem por função servir de local para a comercialização e fomento da economia, bem como discussão de
temas voltados para a organização política da cidade. É o espaço de convívio do cidadão grego, onde as discussões sobre
a vida da pólis norteavam as deliberações das assembleias públicas. Tais praças são conhecidas como ágoras, as quais
configuram um espaço de cidadania e símbolo da democracia direta, pois todos aqueles que eram considerados cidadãos
podiam expressar e votar em assuntos ligados à cidade.
No Império Romano a praça ganha outra nomenclatura, o fórum, mas mantém muitas características da ágora
grega, ou seja, é o local de realização das cerimônias religiosas, das discussões e discursos políticos e centro de
comercialização. É ainda, o espaço para verificação dos processos judiciais e administração pública.
No período medieval, a praça preserva as funções de comércio e de socialização política. No entanto, outros
elementos são interpostos como os gêneros artísticos e tudo aquilo que fugia do rigor da nobreza e da igreja. A praça
passou a coadunar o extraoficial, o popular aquilo que estava a margem das ideologias oficiais. Segundo Segawa (1996,
p.33) “a vida na praça pública era permeada pelo universo do riso, do escárnio, da festa, numa dinâmica distinta da
cultura religiosa ou aristocrática”. Como espaço livre dos desígnios da Igreja, a praça possuía expressões do familiar e
festivo, oportunizando a manifestação livre da cultura popular.
Com o renascimento, a praça como espaço aberto e livre ganha os contornos da arquitetura. O espaço vazio que
era ocupado pelos populares agora é projetado com simbologias e simetrias difundidos em monumentos e esculturas.
Dessa forma, o público privatiza e o popular se elitiza, mantendo, no entanto, as características de encontro, festas,
cerimônias, etc. E ainda, segundo Segawa (1996, p.38):
A prática do plantio de árvores em espaço público parece não se situar na esfera mais próxima das idéias
renascentistas. Assim sugere a constatação de que os belgas de Antuérpia, durante a prosperidade do século 16,
ostentavam na lateral da sua catedral uma área ornamentada com árvores, como mostra uma planta da cidade de
1569. Esse espaço, valorizado por habitações de grandes mercadores europeus, ficou conhecido com o inédito nome
(para a época) de Place Verte ou Groenplaats.

A consolidação da modernidade agrega ao ideário das praças a ideia de entretenimento e de lazer. A praça aglomera
em seu espaço atividades para práticas esportivas e lazer. A expansão do capitalismo e forçosa busca por um trabalho
reassenta a praça um local propício para a comercialização de produtos.
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II. A PRANÇA COMO INSTRUMENTO DE ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA
É notório um descontentamento para com a modernidade no que diz a utilização dos espaços. A “modernidade líquida”,
expressão utilizada por Zygmunt Bauman (2001), refere-se a uma metáfora utiliza por tal autor para afirmar que o caráter
fluido das instituições e estruturas configuraram um ser humano centrado no individualismo que aparta de si o cuidado
para com aquilo que está ao seu entorno, inclusive a natureza.
Urge superar tal perspectiva e, ao mesmo tempo, vive-se uma mudança de tempo e, que os paradigmas da Ciência
precisam ser revistos. O modelo atual não condiz mais as inúmeras transformações que pululam nosso cotidiano. A
fragmentação do fazer científico, a racionalização dos fatos e o individualismo fruto do capitalismo encerra toda a
possibilidade de coletividade não dão conta dos anseios das sociedades, assim como não resolveram certos aspectos da
vida humana, como: poluição, desertificação, desmatamento, só para citar alguns.
Dentre as várias posturas teóricas que se postulam neste período, encontra-se a alfabetização ecológica baseada no
pensamento do físico Fritjof Capra, que a considera um processo de reconhecimento do ambiente como um elemento
fundamental para uma vida humana viável, sustentável e sistêmica.
Hoje, está ficando cada vez mais evidente que a excessiva ênfase no método científico e no pensamento racional,
analítico, levou a atitudes profundamente antiecológicas. Na verdade, a compreensão dos ecossistemas é dificultada
pela própria natureza da mente racional. O pensamento racional é linear, ao passo que a consciência ecológica decorre
de uma intuição de sistemas não-lineares. (Capra, 2006, p. 38).

A compreensão da realidade é a articulação do todo nas partes e as partes no todo. Esta perspectiva é a fase da
complexidade planetária, onde o tudo corresponde com tudo e todos em todas as circunstâncias. Há uma interação entre
ser humano e natureza, vistos como elementos imprescindíveis para o funcionamento do todo (holós, em grego).
Evidencia-se, a necessidade de começar a pensar a natureza não como objeto, que está sempre sujeito aos caprichos
da racionalidade humana. Mas, iniciar um processo de humanização em que a natureza seja compreendida como um
complexo sistema que interage de forma plural e diversa, onde qualquer peça recebe especial atenção e cuidado para o
bom funcionamento de todo ambiente. E mais, a percepção das partes exige que as mesmas não sejam tomadas
isoladamente, mas como constante intercâmbio de relações. Desta maneira se expressa Boff (1999, p.34):
a ecologia integral procura acostumar o ser humano com esta visão global e holística. O holismo não
significa a soma das partes, mas a captação da totalidade orgânica, uma e diversa em suas partes, sempre
articuladas entre si dentro da totalidade e constituindo essa totalidade.
A visão complexa da realidade ambiental encontra ressonância no entendimento do ser humano como um ser
biopsicossocial. Sua composição genética ligada às características físicas do indivíduo (hereditariedade, biótipo,
genético, crescimento normal/doente, metabolismo) interage com seus processos cognitivos e a influência do âmbito
sócia coadunando-lhe valores, crenças, significados no contexto que participa (família, escola, comunidade e sociedade).
Com efeito, mais do que nunca, fala-se sobre a urgência de preservação da natureza. Isso não é à toa. Sabe-se que
quanto mais descaso com esta temática mais a vida humana está sujeita ao desaparecimento. Um fenômeno natural que
ocorre lá no Oriente, causa respingos aqui em nós, amazônidas. Por isso, esta problemática deve receber uma atenção
integral.
Pensar a natureza como um grande organismo vivo, demanda a necessidade de se pensar um fazer científico que
se sobreponha ao utilitarismo e antropocentrismo impregnado na mentalidade dita “moderna”. Em outras palavras, um
fazer científico que convoque a compreensão do ser humano, como o ponto singular complexa teia orgânica que articula
um cuidado para com a mesma.
Segundo Capra et al (2006, p.14):
A compreensão sistêmica da vida que hoje está assumindo a vanguarda da ciência baseia-se na compreensão de três
fenômenos básicos: o padrão básico de organização da vida é o da rede ou teia; a matéria percorre ciclicamente a teia
da vida; todos os ciclos ecológicos são sustentados pelo fluxo constante de energia proveniente do sol. Esses três
fenômenos básicos – a teia da vida, os ciclos da natureza e o fluxo de energia – são exatamente os fenômenos que as
crianças vivenciam, exploram e entendem por meio de experiências diretas com o mundo natural.
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A Alfabetização Ecológica emerge, como vislumbramento de novas maneiras de estabelecer ligações e contatos
com o meio social e ambiental. Esta conjuntura reabre no ser humano a sua consciência a responsabilidade sobre si e
sobre a natureza mundo, superando desta forma a mesquinhez e a voracidade, que até então, domina a relação homem e
natureza.
Dando, desta forma, um reequilíbrio a dinâmica da realidade.
É nesta conjuntura, que a praça pode se constituir como um espaço singular para alfabetização ecológica. A praça,
enquanto função social e estrutura, pode ser aproveitada para refletir e realizar atividades pedagógicas no Ensino de
Ciência que visem destacar a necessidade da interação ser humano e natureza, mediante olhar sistêmico e de uma ética
da cuidado.
Os espaços das praças constituem-se como espaço privilegiado de encontros na cidade. De crianças, jovens,
adultos e idosos utilizam tal espaço para inúmeros fins, com um passeio, práticas de atividades esportivas, caminhadas,
etc. Para além desse aspecto relacional, as praças quase sempre se constituem como um local de concentração da área
verde da cidade. Muitas são responsáveis pela maior concentração do espaço arborizada das cidades, tornando-se
atraentes para o estudo do meio ambiente e de aspectos ecológicos, como:
1.
Estudo da biodiversidade: fauna e flora.
2.
Análise do tipo de solo: permeável ou não-permeável
3.
Importância do paisagismo nos centros urbanos
4.
Coleta e seleção do lixo existente no ambiente
As temáticas apresentadas entendidas no âmbito da Alfabetização Ecológica possibilita operacionalizar uma
prática que leva em consideração o entendimento de uma ecologia interligada ao ser humano mediante conceitos como
sustentabilidade e ecologia.
A alfabetização científica torna-se assim um processo que visa a criação de comunidades sustentáveis. Para Capra
(2003, p.8)
Uma comunidade sustentável é geralmente definida como aquela capaz de satisfazer suas necessidades e
aspirações sem reduzir as probabilidades afins para as próximas gerações. Esta é uma exortação moral
importante. Nos lembra a responsabilidade de transmitirmos aos nossos filhos e netos um mundo com
oportunidades iguais as que herdamos.
A proposta de efetivação das comunidades científicas melhor se articula quando são gestadas em torno de alguns
princípios que orientam e perspectivam a atuação da comunidade. Tais princípios são:
1)
Redes: a sustentabilidade não é um produto individual, mas articulado numa rede de conexões onde
variados elementos nutrem o processo.
2)
Sistemas aninhados: os processos da natureza são constituídos de acoplagens de um sistema dentro de
outro sistema. Um sistema vivo vai englobando outros sistemas.
3)
Interdependência: “a sustentabilidade das diferentes populações e a sustentabilidade de todo ecossistema
são interdependentes. Nenhum organismo individual pode existir sozinho.” (Capra et al, 2006, p. 52).
4)
Diversidade: diz respeito às estruturas de redes do sistema, o qual pode ser recomposta mais rapidamente.
Quanto mais a base da rede for complexa mais rápida é a reorganização quando a estrutura da rede for rompida.
5)
Ciclos: a matéria sempre se recicla, através da teia da vida.
6)
Fluxos: qualquer sistema vivo é sempre aberto e como tal, em sua maioria, dependem da energia solar
para serem impulsionadas. As sociedades sustentáveis devem captar a energia solar para investir de forma eficiente em
outras fontes energéticas.
7)
Desenvolvimento: os sistemas vivos se desenvolvem e como revelam uma aprendizagem realizada em
estágios sucessivos de expansão.
8)
Equilíbrio dinâmico: os ciclos ecológicos perpassam por uma realimentação.Mesmo quando há uma
perturbação, todo o ciclo se auto-organiza.
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Dessa forma, com o desenvolvimento de práticas que englobem tal perspectiva, o aluno tem uma boa oportunidade
para construir e efetivar atitudes advindas dos princípios da Alfabetização Ecológica o que possibilita relacionar os
conteúdos ministrados em sala de aula com as questões ambientais tornando sua aprendizagem significativa.

II. A PRANÇA COMO ESPAÇO PEDAGÓGICO MEDIANTE A REPRESENTAÇÃO DE SEUS
FREQUENTADORES
A referida pesquisa teve como fundamento metodológico o materialismo dialético, que penetra o mundo dos fenômenos
através de sua ação recíproca tanto na natureza quanto na sociedade. Este fundamento, segundo Minayo (2002, p.24) se
propõe a “abarcar o sistema de relações que constrói o modo de conhecimento exterior ao sujeito, mas também as
representações sociais que traduzem o mundo dos significados”.
A pesquisa se deu de modo exploratória - descritiva, a partir de um estudo de campo. Conforme Gil (2002), a
pesquisa descritiva tem por finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos sem, no entanto, a interferência do
pesquisador. Ela tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explícito. Desse modo, os dados coletados na pesquisa se deram através de pesquisa bibliográfica em livros que possuíam
alguma relevância na abordagem ora estudada e pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas com os feirantes
da Manaus Moderna.
Os sujeitos do presente estudo foram 07 frequentadores da Praça dos Bilhares na cidade de Manaus, Amazonas,
sendo composta por 03 homens e 04 mulheres, os quais se encontravam no local. Nesse sentido, a fase de coleta de dados
ocorreu nos meses de março e abril de 2014, através de questionários.
Dessa maneira, o presente estudo compreende que os sujeitos participantes verbalizem suas compreensões e
entendimentos de maneira que possam construir representações sociais acerca do espaço que está inserido. Mourão e
Cavalcante (2011), refletem sobre um olhar de identidade que está relacionada tanto a aspectos temporais quanto
espaciais, e ainda, os locais onde as pessoas se sentem vinculadas a partir de um processo de apropriação essencial à
identificação ou construção de sua identidade.
Como entendimento geral, os autores apresentam identidade de lugar relacionada á percepção e vínculos
emocionais e de pertencimento relacionado aos entornos significativos para os sujeitos. Logo, afirma-se que identidade
de lugar é uma subestrutura da identidade pessoal, que é construída na interação indivíduo com seu entorno físico e
social.
Assim, identidade, é vista então, como um processo complexo, que se dá a partir das vivências dos sujeitos e se
constitui em um processo dinâmico e mutável que ocorre ao longo de suas vidas. Para Moscovici (2012, p. 20-21):
As representações sociais emergem, não apenas como um modo de compreender um objeto particular,
mas também como uma forma em que o sujeito (indivíduo ou grupo) adquire uma capacidade de definição,
uma função de identidade, que é uma das maneiras como as representações expressam um valor simbólico.
É neste enredo que Moscovici (2012, p.21) escreve sobre sua teoria das representações sociais. Para o autor, “as
representações são sempre um produto de interação e comunicação e elas tomam sua forma e configuração específica a
qualquer momento, como uma consequência do equilíbrio específico desse processo de influência social”.
Logo, compreendemos que as representações sociais não apenas como “opiniões sobre” ou “imagens de”, mas
como teorias coletivas sobre o real, de lógica e linguagem particular, que possibilita comunicações de ideias e valores
compartilhadas pelos grupos. Tais considerações encontram consonância com os frequentadores do Parque Ponte dos
Bilhares na cidade de Manaus.
Parque Ponte dos Bilhares. A praça é organizada em duas etapas. A primeira, inaugurada em outubro de 2006,
com 17 mil metros quadrados situados entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Nery. A segunda etapa,
inaugurada em agosto de 2997, possui mais de 42 mil metros quadrados, situa-se na Avenida Constantino Nery, sendo
cruzado pelo Igarapé do Mindu.
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A praça é composta por um Café Bar, quiosques de comida regional, equipamento para ginástica, bicicletário,
praça de skate, pista para caminhada e bicicleta, lago artificial com deque, chafariz com peixes ornamentais e tartarugas,
play ground, estacionamentos com acesso tanto pela avenida Djalma Batista quanto pela avenida Constantino Nery, e
um teatro de arena.
Inicialmente, observamos diferentes atividades realizadas por seus frequentadores nesse ambiente, como
atividades físicas, excursões, passeios, etc. Essas atividades não são estáticas e sempre abertas as variáveis que podem
advir do contexto no qual se está inserido. Desse modo, questionamos aos frequentadores: “quais atividades poderiam
ser desenvolvidas no Parque dos Bilhares que contemplassem a Alfabetização Ecológica?”. Para tanto apresentaremos
as verbalizações dos frequentadores em 3 categorias que aglutinam as respostas, como segue.
1) O Parque dos Bilhares como espaço para o estudo do meio por intermédio de visita orientada.
“O paisagismo. A plantação no parque, assim como lá em casa, favorece uma paz de espírito e tranquilidade para
desempenhar atividades físicas”. (RBJ, Funcionário Público, 26 anos).
“Realizar palestras no palco sobre variados temas: a implicação do lixo no parque e na nossa cidade, o conservação
do ambiente para nossa utilização e assim por diante”. (DCH, Funcionário Público, 26 anos).
“Profissionais dando palestras sobre a biodiversidade, sobre a preservação da natureza, cuidado com nosso corpo,
promoção de saúde e etc”. (L P C, estudante, 25 anos).

Nesse processo investigativo, os educandos são colocados no exercício constante da percepção e sensação, o que
possibilita vivenciar o espaço como um organismo dinâmico que está ao seu entorno. O espaço não é somente um lugar
visitado, mas algo que provoca uma reação, que o convoca a refletir a si mesmo e as relações estabelecidas. Para Certeau
(1994) aí reside à diferença entre lugar e espaço. Para ele, lugar é o local da mera disposição das coisas, onde não há
conexão entre os elementos que lá estão situados. Isso significar dizer que é caracterizado pela estabilidade e por
configurações de posições estanques. Por sua vez, o espaço seria um lugar que se pratica, ou seja,
Existe espaço sempre que se tomam em conta vetores de direção, quantidades de velocidades e a variável tempo. O
espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo conjunto dos movimentos que aí se desdobram.
Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar
em unidades polivalente de problemas conflituais ou de proximidades contratuais. [...] Diversamente do lugar, não
tem portanto nem a univocidade nem a estabilidade de um ‘próprio’ (Certeau, 1994, p.202).

A transmutação de qualquer lugar para espaço exige movimentação. O lugar por si próprio não produz significado
para o Ensino de Ciências, mas ele precisa ser construído mediante o intercruzamento de elementos que se coadunam,
ou seja, tornam-se processo. Ao reconhecer e utilizar a Feira Manaus Moderna como espaço dinâmico, que se compõe
de odores, inter-relações, organização dos boxes e a conservação do espaço físico, Queiroz; Teixeira; Veloso; FachínTerán; Queiroz (2013, p. 153) destacam que “o estudante é levado a um pensamento sistêmico e ao vivenciar os
organismos vivos bem diante dos olhos, ele passa a ter percepção em relação ao ambiente e suas inter-relações”.
2)
A praça como espaço para a aprendizagem significativa.
“Ter uma vida mais saudável fazendo exercícios físicos, próximo a natureza.Realizar o paisagismo através da ajuda
da comunidade. Como tem lixeiras próximas incentivar a utilização das mesmas. E não poluir o Igarapé.(SML,
Funcionário Público, 26 anos).
“Por que é um espaço onde tem um igarapé, muitas árvores em volta, muitas pessoas fazendo atividades físicas,
contribuindo para aprendizagens pessoais e coletivas”. (CPL, doméstica, 28 anos).
“Adolescentes fumando. Poderia ser feito rodas de conversa para compreender o por quê deles estarem fumando, as
conseqüências do fumo na vida deles e a interferência que o fumo causa para toda a sociedade”. (TLS, estudante, 20
anos).
“Relacionar os conhecimentos que aprendi na escola com esse local. Muita coisa que estudei pode ser visto aqui”.
(JSD, estudante, 21 anos).

Compreende-se que o professor ao contemplar em seu plano de ensino a visita aos espaços não formais
possibilitará ao aluno um significado aos seus conhecimentos científicos. Através de conceitos prévios, subsunçores, os
alunos darão novos sentidos a estes conhecimentos que serão harmonizados com os novos conhecimentos durante a visita
à praça.
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Ao pensar a praça como um espaço de aprendizagem no qual o aluno terá a oportunidade de problematizar, levantar
hipóteses, relacionar as teorias adquiridas, tendo como ponto de partida os conceitos previamente adquiridos no espaço
formal, com experiência in loco, a aprendizagem se tornará significativa, tendo em vista que os conceitos prévios,
subsunçores, encontrarão sua complementaridade na vivência prática.
A praça com seus elementos naturais e em consonância com a proposta que se pretendem alcançar, tendo em visa
o objetivo proposto pelo professor, proporciona ao aluno um olhar prático para os conteúdos assimilados em sala de aula.
Partindo do pressuposto de que a aprendizagem significativa apresenta por característica a dinamicidade e para
que se torne de fato significativa para o aluno o professor deverá: “mais do que o simples resultado de atribuição de um
significado a uma informação nova” (Valadares, 2011, p.38) deverá ter consciência de que “a aprendizagem significativa
é um processo dinâmicoem que, através de atividades de ensino bem planejadas, os alunos aprofundam, modificam e
ampliam os seus subsunçores”. (Valadares, 2011, p.38).
O envolvimento do aluno no ato de aprender, através da visita a praça, é crucial para que o ensino tenha significado
e que se permita ser envolvido em seus aspectos emocionais, culturais e sociais. Estes três processos interligados e em
consonância com a proposta aplicada pelo professor potencializarão a aprendizagem tornando-a significativa. O aluno
deverá perceber que sua visita a praça se tornará um momento ímpar para a compreensão dos conceitos previamente
apreendidos.
Vale ressaltar que estes conceitos prévios tenderão a ter mais significado quando o aluno se predispõe em interagir
com o espaço não formal de forma integral biopsicossocial. Compreender a importância dos elementos que a praça
apresenta e que está diretamente relacionado com os conceitos prévios proporcionará a correlação entre a teoria e prática.
Para que se possa suscitar nos alunos o desejo pela pesquisa e salientar a importância da educação científica se faz
necessário que os mesmos se deem conta do quanto estes espaços podem contribuir e ajudar na assimilação, compreensão
e principalmente em suscitar o senso crítico em sua formação acadêmica. Almeida e Terán (2012, p. 2) salientam que:
Os espaços não formais têm se tornado uma importante estratégia para a educação cientifica e construção do
conhecimento, já que as escolas por si só não são capazes de educar cientificamente e transmitir todo o conhecimento
cientifico ao aluno, sendo assim esses espaços se tornam de fundamental importância no ensino-aprendizagem dos
mesmos.

A observação direta, como metodologia de pesquisa, possibilita ao pesquisador ter contato direto com o espaço,
em nossa proposta, a praça como lugar de pesquisa, proporciona ao aluno o pensar, refletir, analisar e coadunar os
elementos presentes na natureza com os conteúdos estudados em sala de aula.
Ao problematizar os conteúdos propostos com a visita a praça o aluno poderá levantar hipóteses, e, através destas,
dar possíveis respostas, o que perpassará pelos conceitos prévios já apreendidos, atribuindo-os valores que terão novos
significados, tornando o processo de aprendizagem mais significativa e com isso o conteúdo mais acessível para ser
assimilado.
A praça se torna um ambiente alternativo que atuará como facilitador para o processo ensino aprendizagem,
contribuindo para que professor e aluno possam se tornar os atores ativos no processo de assimilação do conhecimento,
portanto, a praça “além de proporcionar um ambiente alternativo de ensino-aprendizagem, podem contribuir para o
desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, pois podem servir como organizadores prévios nesse processo de
ensino” (Almeida; Téran, 2012, p. 2).
Assim posto, entende-se que a praça, como proposta de aula prática em espaço não formal, proporciona ao
professor e aluno oportunidade para a construção do ensino pautado na reflexão-ação-reflexão, tornando, portanto, a
aprendizagem significativa.
III. CONSIDERAÇÕES
O espaço da praça se tornou uma ferramenta importante para que o ensino aprendizagem possa ter uma perspectiva
diferenciada da proposta do espaço formal. Esta alternativa em muito contribui para que professor e aluno possam
vislumbrar possibilidades de ensino e aprendizagem que ultrapassem o espaço de sala de aula.
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As inúmeras possibilidades didáticas como recursos de aprendizagem, dentre elas destacamos a praça, se torna
instrumento eficaz para que a aprendizagem possa ter significado, conduzindo os alunos à compreensão de que o ato
aprender se torna mais significativo e para o professor o ato de ensinar através de suas aulas e conteúdos ministrados
mais fácil de serem assimilados.
A relação homem e natureza proporcionar a mudança de mentalidade e cuidado com a vida e a natureza. Esta nova
alternativa pressupõe um redirecionamento da visão, sobre si, o cosmo e o transcendente. Desta forma, pelo “cuidado”,
deve-se instituir uma forma de relação em que possa assegurar a vida humana e vida da natureza.
Nesse sentido, a relação existente entre ser humano e natureza pode ser entendida quando o papel do professor
em sua atuação com o meio ambiente desenvolve atividades pedagógicas que busca uma compreensão do relacionamento
recíproco do ser humano com o ambiente, seja ele natural ou construído, ou seja, como é que se dá o processo de interação
do indivíduo com o meio (ambiente) que está inserido.
Assim, de acordo com esta perspectiva quanto mais identificação houver entre o indivíduo e seu entorno, maior
a possibilidade de um comportamento de preservação ambiental. Neste processo, o lugar (local de transitoriedade), tornase espaço (local de afetividade) pela identificação do sujeito ou comunidade com o seu entorno, sendo este um processo
de manutenção do espaço e do próprio indivíduo, deste ao modo preservar o ambiente o sujeito estará mantendo sua
própria identidade.
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The purpose of this study was to improve the students’ learning on the interpretation of
histograms and box plot using the cultural historical theory of Vygotsky and the formative
evaluation. The subjects were 45 students of an Ecuadorian higher institution. The course
was Merchandising and the unit was Frequency Distribution and the topic under study was
the interpretation of histograms and box plots. The procedure was as follow: (1) The teacher
administers a pretest to the students. (2) The teacher develops the lesson to the students using
the cultural historical theory and the formative evaluation. (3) The teacher administers the
posttest. The results showed that students assimilated in optimal form the interpretation of
graphical representation in the commercial area and improved their achievement a great deal
and the application of the formative evaluation and the peer collaboration is part of this
accomplishment.
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El propósito de este estudio fue mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la interpretación
de los histogramas y diagramas de caja y bigote utilizando la teoría cultural histórica de
Vygotsky y la evaluación formativa. Los participantes fueron 45 estudiantes de una
institución de educación superior ecuatoriana. La asignatura fue Merchandising, la unidad
bajo estudio fue la Distribución de Frecuencia y el tópico tratado fue la interpretación del
histograma y del diagrama de caja y bigote. El procedimiento seguido durante esta
investigación fue el siguiente: (1) Se receptó la prueba de entrada a los estudiantes; (2) Se
presentó a los estudiantes la tarea de la interpretación de los histogramas y diagramas de caja
y bigote utilizando la teoría cultural-histórica y la evaluación formativa (3) Se receptó la
prueba de salida. Los resultados muestran que los estudiantes asimilaron de forma óptima la
importancia de la interpretación de las representaciones gráficas dentro del área comercial y
mejoraron su rendimiento y el uso de la evaluación formativa y la colaboración entre pares
fue parte de este logro.

I. INTRODUCCIÓN
La Asociación Americana de Estadística (ASA por sus siglas en Inglés), propone las siguientes recomendaciones para la
enseñanza de la Estadística: “(1) Enfatizar la alfabetización estadística y desarrollar el pensamiento estadístico; (2) Usar
datos reales; (3) Fomentar la comprensión conceptual antes que el conocimiento de procedimientos; (4) Apoyar en el
salón de clases el aprendizaje activo; (5) Usar la tecnología para desarrollar la comprensión conceptual y analizar datos;
(6) Usar la evaluación para mejorar y evaluar el aprendizaje de los estudiantes” (ASA, 2005).
Sin embargo, la enseñanza de la Matemática por parte de los profesores se centra en presentar a los estudiantes,
paso a paso, los procedimientos para resolver los problemas (Honeycutt, 2012). Los profesores enseñan de esta manera
para que los estudiantes siguiendo los pasos que constan en los procedimientos puedan encontrar la respuesta correcta.
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Esta situación no descubre las concepciones alternativas que tienen los estudiantes cuando aplican los conceptos
en la resolución de problemas y tampoco deja espacio para que los estudiantes reflexionen sobre lo que están atendiendo
y luego haciendo y no permite diseñar las clases tomando en cuenta estas formas de pensamiento, aún más cuando se
trata de clases enfocadas a estrategias de marketing. Para ello, es conveniente aplicar la sexta recomendación de la ASA
y en este caso utilizar la evaluación formativa antes, durante y después de la clase para lograr un aprendizaje efectivo
que se traduzca en la comprensión de los conceptos y en la solución de los problemas, y la recomendación cuarta para
que a través de la discusión entre pares los estudiantes aprendan.
Por lo tanto, el propósito de este estudio fue mejorar el aprendizaje de los estudiantes de una clase de
Merchandising en la interpretación del histograma y del diagrama de caja y bigote en indicadores de control y grados de
satisfacción del cliente dentro de un establecimiento comercial, utilizando la teoría cultural-histórica del aprendizaje en
combinación con la evaluación formativa.
I.1 Evaluación
El proceso de evaluación es inherente al proceso enseñanza-aprendizaje e indica en qué medida o en qué grado los
estudiantes han alcanzado los resultados del aprendizaje. La evaluación tiene dos formas: la evaluación sumativa y la
evaluación formativa.
La evaluación sumativa es el proceso final que sigue al proceso enseñanza-aprendizaje y que provee información
acerca del desempeño del estudiante.
La evaluación formativa se la define como:
Todas aquellas actividades realizadas por los profesores y los estudiantes para evaluarse ellos mismos, las mismas
que proporcionan información para dar retroalimentación que modifique las actividades de enseñanza y aprendizaje
en las cuales ellos están involucrados. Esta evaluación es “evaluación formativa” cuando las evidencias son utilizadas
para adaptar la enseñanza a una que satisfaga sus necesidades. (Black & William, 1998).

De la anterior definición se desprende que la evaluación formativa es un proceso sistemático y continuo que hace
visible el pensamiento de los estudiantes y que provee información tanto al profesor como al estudiante. Al profesor le
indica cuán bien está desarrollando la instrucción y al estudiante le indica su progreso durante el curso de sus estudios.
Además, es importante que primero, los estudiantes sean evaluados formativamente y después sean evaluados
sumativamente, de esta manera ellos pueden practicar los conocimientos nuevos y cometer errores sin el riesgo de obtener
bajas calificaciones (Driscoll & Wood, 2007).
De acuerdo con Shute (2009) la evaluación formativa debe pensarse como la evaluación para el aprendizaje en
comparación con la evaluación del aprendizaje que lo realiza la evaluación sumativa.
La evaluación puede llevarse según dos criterios: la evaluación referenciada por la norma y la evaluación
referenciada por el criterio.
En las pruebas referenciadas por la norma, el desempeño de un estudiante es comparado contra el desempeño de
otros estudiantes.
En las pruebas referenciadas por el criterio, el desempeño de un estudiante es interpretado contra un criterio de
desempeño. Es decir, los estudiantes están entre dos niveles que pueden indicarse como poseer un bajo nivel de
desempeño y poseer un alto nivel de desempeño. Si el propósito de la evaluación es apoyar el aprendizaje, se recomienda
utilizar las pruebas referenciadas por el criterio (Shute, 2007). Este tipo de evaluación permite a los profesores dar apoyo
a los estudiantes y está en línea con las ideas propuestas por Vygotsky (Shepard, 2000).
Para aplicar la evaluación formativa en el proceso de aprendizaje los profesores aplicaron las cinco estrategias
que se muestran a continuación y que son independientes del contenido y del nivel de estudio: (1) Aclarar y compartir
las intenciones de aprendizaje y el criterio de éxito; (2) Aplicar efectivamente la discusión, las preguntas y tareas de
aprendizaje en el aula; (3) Proveer retroalimentación que mueva los estudiantes hacia el aprendizaje; (4) Promover el
empoderamiento de los estudiantes sobre aquello que están aprendiendo; (5) Impulsar a los estudiantes para que se
consideren un recurso instruccional para sus pares (Leahy, Lyon, Thompson, & William, 2005).
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I.2 La Teoría Cultural-Histórica de Vygotsky
Los estudiantes cuando resuelven un problema de matemática, la solución que ellos encuentran indica su nivel de
desarrollo en relación al problema propuesto; si se aumenta el nivel de complejidad del problema es posible que ese
mismo estudiante no lo pueda resolver por sí solo, pero si se le brinda ayuda él lo va a resolver. Esta situación nos indica
la presencia de dos niveles de desarrollo y la discrepancia entre estos dos niveles de desarrollo es lo que se denomina
zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1986).
La zona de desarrollo próximo Vygotsky la define como:
La distancia entre el nivel de desarrollo actual determinado por la resolución independiente del problema y el nivel
de desarrollo potencial determinado por la resolución del problema guiado bajo la supervisión de un adulto o en
colaboración con sus compañeros más capaces (Vygotsky, 1978).

Como puede verse, esta teoría le da mucha importancia a la mediación social, la misma que puede darse con el
profesor o entre sus pares. La comunicación entre los estudiantes juega un papel muy importante en la teoría cultural
histórica del aprendizaje (Laurillard, 2009), en vista de que los estudiantes pueden explicar su razonamiento y recibir y
dar retroalimentación acerca del desarrollo de sus competencias (Shepard, 2000).
I.3 Concepciones alternativas
Las concepciones alternativas son modelos o teorías equivocadas que están completamente arraigadas en la mente de los
estudiantes y que son difíciles de remover. Con respecto a los histogramas, los estudiantes confunden el histograma con
el diagrama de barras, consideran que el eje x del histograma representa una evolución en el tiempo y finalmente no
reconocen que el histograma agrupa los datos y por lo tanto no pueden determinar las frecuencias (delMas, Garfield, &
Ooms, 2005). Con respecto a los diagramas de caja y bigote los estudiantes piensan que el área de la caja representa la
frecuencia o la proporción de observaciones (Bakker, Biehler, & Konold, 2005).
I.4 La aplicación de la estadística en las estrategias de marketing
Son pocas las personas que toman el tiempo necesario para interpretar la estadística en las estrategias de marketing, ya
sea porque no advierten la utilidad o porque consideran que no merece dedicarle tanto tiempo. No obstante, es
fundamental tener claro que las estrategias comerciales requieren de todo tipo de interpretación estadística cuando se
trata de analizar sus resultados.
La estadística en Marketing permite tomar decisiones para optimizar estrategias basándose en la recolección,
análisis e interpretación de datos. De allí la importancia de su aplicación, sea dentro del Marketing Socio-ambiental o
comercial de cualquier tipo. En el caso del Marketing Socio-ambiental, la importancia de la estadística radica en la
interpretación de datos de carácter comunitario que impactan a toda una sociedad, mientras que en el caso del marketing
con fines lucrativos se trata de identificar y dilucidar situaciones que no sólo atañen a mercados sino también a
corporaciones.
Monleón-Getino argumenta que:
Cada vez con más frecuencia no sólo la investigación científica universitaria sino la empresa privada se abre al campo
de la estadística. Y es normal, si se tiene en cuenta que los grandes progresos empresariales acontecen por adelantarse
a las acciones de su competencia, y la mejor estrategia es analizar el mercado y saber cómo va a responder ante un
producto novedoso (Monleón-Getino, 2010).

Entonces, la importancia de la interpretación estadística en el marketing, sea cual fuere su fin, radica en el uso
adecuado de todas las herramientas de medición a fin de aprovechar todos los recursos que permitan realizar un balance
y saber si los objetivos comerciales planteados se están cumpliendo.
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I.5 Hipótesis
La Hipótesis de investigación H1: La diferencia entre la media de la prueba de salida y la media de la prueba de entrada
en la interpretación de los histogramas y los diagramas de caja y bigote es mayor que cero.
La Hipótesis nula H0: La diferencia entre la media de la prueba de salida y de la media de la prueba de entrada en
la interpretación de los histogramas y los diagramas de caja y bigote es igual a cero.

II. METODO
II.1 Sujetos
Los sujetos fueron 30 estudiantes de la Carrera de Mercadotecnia registrados en el curso de Merchandising quienes
aplicaron la Estadística para la correcta interpretación de resultados obtenidos en el merchandising de gestión.
II.2 Tareas y materiales instruccionales
La tarea instruccional fue la unidad de representaciones gráficas y el tema fue la interpretación de los histogramas y
diagramas de caja y bigote que se dictó durante cuatro horas, utilizando la evaluación formativa. La prueba de entrada al
igual que la prueba de salida constó de 10 preguntas.
II.3 Procedimiento
El procedimiento seguido durante esta investigación fue el siguiente: (1) Receptar la prueba de entrada a los estudiantes;
(2) Presentar la tarea de la interpretación de los histogramas y diagramas de caja y bigote utilizando la discusión entre
pares y la evaluación formativa (3) Continuar la clase (4) (3) Receptar la prueba de salida. La duración de la prueba de
entrada y de salida fue de una hora.
II.4 Análisis de datos
En el análisis de los datos se utilizó la prueba t emparejada con un nivel de significación de 0,05.

III. RESULTADOS
En la Tabla I se muestran el número de sujetos, la media, la desviación estándar, la calificación más alta, la calificación
más baja y el rango de los resultados de la prueba de entrada y de salida.

TABLA I. Estadística de la prueba de entrada y de salida.

Prueba de entrada
Prueba de salida

Numero Media Desviación estándar Max Min Rango
40
7,33
1,02
9,20 5,50 3,70
40
9,08
0,40
9,90 8,20 1,70
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Finalmente la prueba t emparejada dio un valor de t = 10.17, con df = 39 y un valor p < 0,000001. Por lo tanto se rechaza
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.

IV. CONCLUSIONES
Este estudio comprobó que los estudiantes mejoran el rendimiento cuando son expuestos al uso de la evaluación
formativa. Otro factor importante que incide en el rendimiento es la retroalimentación que se brindó a los estudiantes
durante el proceso de resolución de problemas y también se reflexionó sobre las concepciones alternativas que ellos
tienen alrededor del histograma y el diagrama de caja y bigote. Los resultados de este estudio se complementan con otros
estudios en los que se hace uso intensivo de la evaluación formativa como instrumento del aprendizaje (Carillo, Bailles,
Caseres, Martínez, Ortet & Pérez, 2009; Clark, 2012).
Una posible limitación de este estudio es que trabajo se condujo con un grupo intacto. Más adelante se puede
mejorar la investigación usando un diseño experimental adecuado.
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Considerando que toda aprendizagem ocorre ao longo do tempo, entendemos que o aprender
é um processo contínuo de reconstruções internas do sujeito, por intermédio de construções
coletivas, em seu ambiente social e cultural. Neste trabalho, apresentamos duas atividades
desenvolvidas para facilitar a retomada de assuntos trabalhados previamente junto aos
estudantes. As atividades foram elaboradas considerando os conceitos de memória mediada
e de interação social, relações entre cognição e afetividade e aspectos metacognitivos como
fundamentação teórica. A primeira atividade consistiu em um brainstorm de ideias sobre o
que os alunos recordavam das aulas do ano anterior, tanto no que se referia a conhecimentos
científicos como a situações de sala de aula. Os alunos sistematizaram, em pequenos grupos,
de forma escrita, aquilo que consideraram retomar. A segunda envolveu o uso de imagens
para promover a discussão sobre o que foi trabalhado anteriormente pelo professor em aula.
As duas atividades foram aplicadas no contexto de uma pesquisa de Doutorado em Ensino
de Ciências, em aulas de Física, em uma instituição federal de ensino, no Brasil. Os
estudantes foram solicitados a considerarem, para a realização das atividades, o
conhecimento e as situações com as quais tinham tido contato no ano anterior, nas aulas de
Física. Observamos que as atividades promoveram discussão, compartilhamento de
significados, reflexões sobre o processo de aprendizagem iniciado no ano anterior e
retomadas de situações vivenciadas no ambiente escolar. As atividades não foram elaboradas
especificamente para avaliar, de forma isolada, a aprendizagem dos estudantes em longo
prazo, pois faziam parte de uma sequência de atividades que constituía a pesquisa. No
entanto, também foram identificadas, na Atividade 1, retomadas de conhecimentos
compatíveis com a ciência escolar, os quais os alunos consideravam que tinham aprendido.
Já a Atividade 2 colaborou para uma reaproximação afetiva dos alunos com situações
vivenciadas e conhecimentos anteriormente abordados, os quais seriam necessários para a
realização de atividades posteriores. De forma geral, as duas atividades permitiram a
formação de um ambiente propício às retomadas de conhecimento científico em novos
contextos, um ano após os primeiros contatos dos estudantes com tais conhecimentos.
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Considering learning takes place with time, we understand it is a continuous process of an
individual's inner reconstructions by collective constructions in his social and cultural
environment. In this work, we present two activities developed in order to facilitate the
recovery of topics previously worked with the students. The activities were elaborated
considering the concepts of mediated memory and social interaction, relations between
cognition and affectivity, and metacognitive aspects as theoretical framework. The first
activity was made of a brainstorm of ideas on what the students remembered from prior year
classes, considering scientific knowledge and class situations as well. The students
systematized what they could recover writing a text, in small groups. The second activity
involved the use of images to enable the discussion on what has been previously worked by
the teacher in the class. The two activities were carried out in the context of a Doctorate
research in Science Education, during Physics classes, at a federal institution in Brazil. For
this activity, the students were required to consider the knowledge and situations they had
contact with in the previous years during Physics classes. We observed that the activities
enabled discussion, sharing of meanings, reflection on the learning process started in the
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previous year and recovery of situations lived in the school environment. The activities were
not elaborated specifically to assess the long-term students learning in an isolated way, for
they were part of a series of activities that formed the research. However, in Activity 1,
recoveries of knowledge compatible with scholar science the students considered having
learned were also identified. Activity 2 cooperated for affectionate reapproachment of the
students with situations experienced and knowledge previously handled, which was
necessary for the activities later performed. In a general way, the two activities have enabled
the construction of an environment favorable to the recovery of scientific knowledge in new
context, one year after the first interactions of the students with such knowledge.

I. INTRODUÇÃO
De acordo com Grings, Caballero & Moreira (2008), a aprendizagem é um processo não-imediato, não-linear,
caracterizado por idas e vindas, avanços e retrocessos. Consideramos também que os indivíduos aprendem de diferentes
formas, influenciados por múltiplas variáveis e ao longo do tempo. Para Sastre & Moreno (2003, p. 143), “é necessário
partir da ideia de que toda a aprendizagem é um processo dinâmico e, como tal, requer uma construção, e essa, por sua
vez, requer algum tempo”.
Tendo como base a perspectiva vigostkiana, entendemos que aprender é um processo contínuo de reconstruções
internas do sujeito com base em construções coletivas em seu ambiente social e cultural. Sobre o conceito de
aprendizagem, concordamos com Almeida & Antunes (2005, p.10), quando afirmam, tendo a obra de Vigotski como
base, que:
Pode-se definir aprendizagem como sendo a apropriação pelo indivíduo dos conhecimentos historicamente
acumulados pela humanidade, compreendendo estes desde as produções acadêmicas/formais até os hábitos
cotidianos de uma sociedade; enfim, é a apropriação das ações práticas e teóricas elaboradas social e historicamente.
Nessa conceituação está sintetizada tanto a aquisição de conteúdos quanto a consolidação dos mesmos na memória
e a conexão dinâmica dessas informações com os demais conteúdos anteriormente apropriados pelo indivíduo em
sua atividade.

Em especial, consideramos que aquilo que se ensina nas aulas de ciências precisa ser aprendido de modo duradouro
e com possibilidades de que seja utilizado e ressignificado em novas situações, pois concordamos com Finkel (2008, p.
37) em que “a educação deveria buscar aprendizagens relevantes, de longa duração, que alterassem para sempre nossa
apreciação do mundo, aprofundando-a, ampliando-a, generalizando-a, agudizando-a”.
No entanto, enquanto docente em salas de aula de Física do Ensino Médio, percebemos que é grande a dificuldade
da maioria dos alunos em retomar conhecimentos com os quais já tiveram contato anteriormente. Por exemplo, de um
ano letivo para o outro, nas situações em que são necessários, para a compreensão de um fenômeno ou para a resolução
de um problema, conhecimentos anteriores de Física, já abordados na escola, são muito frequentes os seguintes
comentários dos alunos:
Não lembro. / Não sei. / Não aprendi. / O professor não explicou. / Aprendi, mas não me lembro. / Lembro que o
professor falou, mas não sabia que ia usar isso de novo. / Lembro que faltei no dia dessa explicação, por isso não
aprendi muito bem. / Lembro que o professor falou, mas tive dificuldade nessa parte. / Lembro, mas pode explicar
de novo?

Ainda que essa dificuldade de retomada frequentemente esteja relacionada a problemas de aprendizagem ocorridos
nos momentos anteriores da escolarização, temos como hipótese que as atividades propostas para a retomada do que foi
ensinado também influenciam a ocorrência de tais retomadas e a forma como os alunos retomam conhecimentos ao longo
do tempo. Por isso, apresentamos neste trabalho duas atividades desenvolvidas para facilitar a retomada de assuntos
trabalhados previamente junto aos estudantes. As mesmas foram aplicadas no contexto de uma pesquisa de Doutorado
em Ensino de Ciências, em aulas de Física, em uma instituição federal de ensino, no Brasil. Os elementos teóricos
considerados para a elaboração das propostas envolvem os conceitos de memória mediada e de interação social (Vigotski,
2007), relações entre cognição e afetividade (Vigotski, 2009) e aspectos metacognitivos (Flavell, Miller & Miller, 1999).
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Quando nos referimos à elaboração de atividades que demandem dos alunos retomadas de conhecimentos ao longo do
tempo, nos parece essencial considerar a presença da memória, pois temos por hipótese que conseguimos retomar por
ela, de alguma forma, aquilo que aprendemos. No entanto, acreditamos também que nem tudo que retomamos pela
memória foi de fato aprendido. Vale lembrar que utilizamos o conceito de memória na perspectiva da psicologia
(amparados pelas ideias vigotskianas), e não na perspectiva da neurociência.
Para Vigotski (2007, p. 31), o conceito de memória é “excepcionalmente apropriado para o estudo das mudanças
introduzidas pelos signos nas funções psicológicas, uma vez que revela com clareza a origem social dos signos e o seu
papel crucial no desenvolvimento individual.” Mas como a memória se associa com o desenvolvimento?
De acordo com a teoria sócio-histórico-cultural vigotskiana, não se pode compreender o desenvolvimento
cognitivo do ser humano sem que se faça referência ao contexto social, histórico e cultural em que está inserido. Tal
relação ocorre porque as funções psicológicas superiores do indivíduo têm sua origem em processos sociais e o
desenvolvimento cognitivo é a transformação dessas relações sociais em funções mentais.
O processo geral de desenvolvimento, de acordo com Vigotski (2007), pode ser entendido como sendo formado
por dois aspectos qualitativamente distintos: os processos elementares, de origem biológica e que são totalmente
determinados pela estimulação ambiental; e as funções psicológicas superiores (memória lógica, atenção arbitrária,
pensamento abstrato, formação de conceitos, etc.), de origem sociocultural, e cuja característica principal é a estimulação
autogerada, ou seja, a criação e a utilização de estímulos artificiais (signos), que vão se tornar a causa de um dado
comportamento. Entre esses dois níveis, existem vários sistemas psicológicos de transição.
A memória, enquanto função psicológica elementar, é denominada memória natural por Vigotski, sendo
caracterizada pela impressão não mediada de materiais e pela retenção de experiências reais, sendo consequência direta
dos estímulos externos sobre o ser humano (Vigotski, 2007). Tal tipo de memória, de acordo com esse autor, é
predominante em povos iletrados. Todavia, mesmo neles, “coexistem com ela outros tipos de memória pertencentes a
linhas de desenvolvimento totalmente diferentes” (Vigotski, 2007, p. 32).
No contexto de uma cultura letrada, a partir da infância e ao longo da escolarização, os indivíduos vão
desenvolvendo, por intermédio de suas relações em sociedade, funções psicológicas superiores, como, por exemplo, a
memória lógica, que é organizada e desenvolvida por intermédio de algum tipo de mediação1, ou seja, é mediada por
instrumentos e signos. De acordo com Pino (1997, p. 6), o conhecer humano “envolve três elementos, não apenas dois:
o sujeito que conhece, a coisa a conhecer e o elemento mediador que torna possível o conhecimento”. Nas palavras de
Azevedo (2013, p. 66):
Como o próprio termo já sugere, mediar é se colocar entre; e de fato, não há mediação sem os elementos que se
interpõem nas ações mediadas, entre o homem e o seu objeto de trabalho ou entre a criança e o seu brinquedo, ou
ainda entre o estudante e o seu objeto de aprendizagem, ou mesmo entre duas pessoas ao realizarem qualquer tipo de
ação conjunta. Ferramentas psicológicas ou signos de orientação interna, e/ou instrumentos com orientação externa,
intermedeiam essas relações.

Segundo Vigotski (2007), o instrumento é orientado para fora, permitindo ao homem influir sobre o objeto de sua
atividade. Para Gehlen & Delizoicov (2012, p. 62), “o signo, como uma construção do homem, é uma representação da
realidade com a finalidade de proporcionar a comunicação entre sujeitos”. O signo possui, portanto, uma função
mediadora e “constitui um meio da atividade interna dirigido para o controle do próprio indivíduo; o signo é orientado
internamente” (Vigotski, 2007, p. 55).
No entanto, concordamos com Azevedo (2013, p. 66) em que a distinção e a separação entre instrumento e signo
nem sempre são fáceis de serem feitas.

Neste texto, concordando com Gehlen & Delizoicov (2012, p. 61), consideramos que “a mediação pode ser caracterizada como um processo de
intervenção de um elemento intermediário numa relação que deixa de ser direta e passa a ser mediada por tal elemento”.
1
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Vale lembrar que signos e instrumentos têm funções análogas, se diferenciando basicamente nas maneiras pelas quais
eles orientam o comportamento humano. Portanto, signo e instrumento podem estar incluídos dentro do conceito
geral de atividade mediada, com difícil distinção entre um e outro em variadas ações.

De posse dessas considerações, assumimos o termo geral elemento mediador, tal como apresentado em Gehlen &
Delizoicov (2012) e em Pino (1997), como o elemento intermediário que se coloca entre sujeito e objeto, possibilitando
a realização da mediação e a ocorrência de retomadas pela memória lógica. Concordamos com Pino (1997, p. 6) quando
afirma que:
Embora a atividade de conhecer pressuponha a existência no sujeito de determinadas propriedades que o habilitam a
captar as características dos objetos, há fortes razões para pensar que o ato de conhecer não é obra exclusiva nem do
sujeito, nem do objeto, nem mesmo da sua interação [direta], mas da ação do elemento mediador, sem o qual não
existe nem sujeito nem objeto de conhecimento.

Inicialmente, nas crianças muito pequenas, a memória é umas das principais funções psicológicas, em torno da
qual se organizam todas as outras. Assim, nessa etapa do desenvolvimento, o ato de pensar está, como em nenhuma outra
fase, intrinsecamente relacionado ao ato de lembrar.
Já a partir da adolescência, lembrar alguma coisa significa reconhecer o que uma tarefa exige que seja encontrado
na memória, de modo que memória e pensamento mantêm agora outro tipo de relação entre si.
Para Vigotski (2007, p. 49):
[...] do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, a memória, mais do que o pensamento abstrato, é
característica definitiva dos primeiros estágios do desenvolvimento cognitivo. Entretanto, ao longo do
desenvolvimento ocorre uma transformação, especialmente na adolescência. Pesquisas sobre a memória nessa idade
mostraram que no final da infância as relações interfuncionais envolvendo a memória invertem sua direção. Para as
crianças, pensar significa lembrar; no entanto, para o adolescente, lembrar significa pensar. [Grifo do autor].

Assim, enquanto uma criança pequena transforma uma lembrança em uma atividade interna (pensamento), a partir
da adolescência utilizamos a memória como desencadeadora de uma atividade externa, pois o ser humano, ao contrário
dos animais, é capaz de se lembrar de alguma coisa com a ajuda de elementos mediadores.
Para Vigotski, (2007, p. 49-50):
Quando uma pessoa ata um nó no lenço para ajudá-la a lembrar de algo, ela está essencialmente, construindo o
processo de memorização, fazendo com que um objeto externo relembre-a de algo; ela transforma o processo de
lembrança em uma atividade externa. Esse fato, por si só, é suficiente para demonstrar a característica fundamental
das formas superiores de comportamento. Na forma elementar, alguma coisa é lembrada; na forma superior os seres
humanos lembram alguma coisa. No primeiro caso, graças à ocorrência simultânea de dois estímulos que afetam o
organismo, um elo temporário é formado; no segundo caso, os seres humanos, por si mesmos, criam um elo
temporário através de uma combinação artificial de estímulos.

A partir da adolescência, a memória do jovem “está tão ‘carregada de lógica’ que o processo de lembrança está
reduzido a estabelecer e encontrar relações lógicas; o reconhecer passa a considerar em descobrir aquele elemento que a
tarefa exige que seja encontrado” (Vigotski, 2007, p. 49). Além disso, consideramos também que não fazemos esse
resgate acessando, na memória, uma simples réplica idêntica à ideia ou situação retomada. Ao contrário, de acordo com
Damasio (1996, p. 128):
As imagens mentais são construções momentâneas, tentativas de réplica, de padrões que já foram experienciados,
nas quais a probabilidade de se obter uma réplica exata é baixa, mas a de ocorrer uma reprodução substancial pode
ser alta ou baixa, dependendo das circunstâncias em que as imagens foram assimiladas e estão sendo relembradas.

Assim, mesmo que se queira memorizar alguma coisa, a “cópia” na memória nunca é idêntica ao que se quer
memorizar, tampouco uma réplica perfeita (Damasio, 1996), pois tal processo não é direto, mas sim mediado. Na escola,
no que se refere à memória lógica, a retomada de alguma ideia ou situação, com a qual o aluno já teve contato há algum
tempo, ocorre por intermédio de uma mediação, com um objeto externo relembrando-o daquilo que ele quer recordar.
No plano interpessoal, compreendemos que a formação da memória se dá por intermédio da interação do sujeito
com o mundo. Cada memória é construída ao longo das relações sociais que o indivíduo estabelece, nos mais diferentes
âmbitos de sua vida. Tendo em vista a sala de aula, acreditamos que as memórias dos alunos estão permeadas não só de
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conceitos, leis, teorias e fórmulas, mas também de situações, vivências, procedimentos realizados, atitudes e valores que,
com mais ou menos profundidade, em maior ou menor escala, eles tenham construído ao longo das aulas.
Acreditamos ser necessário considerar o modo como as relações interpessoais influenciam os indivíduos em suas
reconstruções internas para compreender como se dá o seu desenvolvimento, pois “[...] cada sujeito elabora, reage e lida
de modo singular com as mesmas determinações e influências sociais” (Oliveira & Rego, 2003, p. 23).
No plano intrapessoal, ao compreendermos a aprendizagem escolar como sendo um processo de apropriação das
produções humanas historicamente acumuladas em uma cultura, devemos considerar o fato de que cada ser humano
possui uma coleção pessoal de memórias. Mesmo que duas ou mais pessoas tenham muitas vivências em comum, tenham
compartilhado muitas experiências e sejam muito parecidas em sua forma de ser, pensar e agir, o acervo de memórias de
cada uma delas é sempre (e necessariamente) distinto do de outra pessoa. Cada ser humano, ainda que em presença de
uma mesma situação e sob condições similares, percebe essa situação e leva-a consigo de formas diferentes e originais.
Para Izquierdo (2002, p. 9), “o acervo de nossas memórias faz com que cada um de nós seja o que é, com que
sejamos, cada um, um indivíduo, um ser para o qual não existe outro idêntico”.
Pensando na sala de aula, diante de uma mesma explicação de um dado conteúdo, mesmo em uma turma que se
mantém unida por muito tempo, formada por alunos que possuem uma formação prévia similar e que compartilham
pensamentos, motivações e interesses, nenhum desses elementos garante que todos os estudantes aprenderão (ou não) da
mesma forma. Em outras palavras, o caráter de construção individual da aprendizagem é influenciado sobremaneira pelas
memórias que os alunos já possuem e pelas memórias que fazem das (e nas) situações de aprendizagem. De acordo com
Almeida & Antunes (2005, p. 11):
Quando um conteúdo é aprendido, o indivíduo memorizou aquelas informações que, em conexão com aquelas por
ele já apropriadas, são significadas ou re-significadas; isto é, o indivíduo promove a síntese de seus conhecimentos,
alterando assim sua compreensão da realidade.
Essa alteração – ou seja, o quanto, o que e até mesmo quando, haja vista que um dado conhecimento pode ter novas
significações durante o tempo – é muito variável, pois depende não só dos conteúdos apropriados, mas também de
como o indivíduo significou estes conhecimentos (sentido pessoal) e do tipo de apropriação que foi realizado, se
baseado em conceitos espontâneos ou científicos, se na cotidianidade ou por meios sistematizados, assim como por
quais caminhos esse conhecimento chegou a ele.

Sabemos que algumas situações vividas são mais lembradas do que outras e que algumas informações com as
quais temos contato são mais facilmente retomadas do que outras. Por que isso acontece? Que elementos influenciam a
memória? É possível identificar aspectos que facilitem a formação de memória sobre algum fato ou situação?
Está claro que, por mais frutíferas que sejam as interações sociais na sala de aula, por mais instigantes que sejam
os conteúdos e por mais desafiadoras que sejam as propostas de ensino utilizadas pelo professor, é humanamente
impossível que uma pessoa se lembre de tudo que lhe foi ensinado ao longo de seus anos de escolarização. Mas o que
ela consegue recordar? O que a levou a lembrar-se disso? Aquilo de que ela se lembra foi de fato aprendido? Como
aquilo de que ela se lembra influencia as aprendizagens futuras?
Para adquirir, codificar, guardar ou evocar memórias, as pessoas utilizam a linguagem e, entre os fatores que
influenciam a memória, tanto em sua aquisição como em sua evocação, estão as emoções, o nível de consciência e os
estados de ânimo. De acordo com Izquierdo (2002, p. 12): “todos sabemos como é fácil aprender ou evocar algo quando
estamos alertas e de bom ânimo; e como fica difícil aprender qualquer coisa ou até lembrar o nome de uma pessoa ou de
uma canção quando estamos cansados, deprimidos e muito estressados”.
Desse modo, entendemos que aspectos afetivos influenciam fortemente as memórias que fazemos e,
consequentemente, aquilo que aprendemos. De acordo com a versão eletrônica do Dicionário Houaiss da língua
portuguesa, na rubrica de psicologia, afetividade significa o “conjunto de fenômenos psíquicos que são experimentados
e vivenciados na forma de emoções e de sentimentos”. Esse conceito, em nossa pesquisa, não é sinônimo de amor ou
carinho, pois concordamos com Mahoney & Almeida (2005, p. 1) quando afirmam que “[...] afetividade refere-se à
capacidade, à disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo/interno sempre acompanhado de sensações
ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis”.
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Compreendemos que os fenômenos afetivos referem-se a experiências subjetivas, que revelam a forma como cada
sujeito “é afetado pelos acontecimentos da vida ou, melhor, pelo sentido que tais acontecimentos têm para ele” (Pino,
2000, p. 128). Em outras palavras, consideramos que a afetividade é a capacidade que os indivíduos têm de serem positiva
ou negativamente afetados, com maior ou menor intensidade, por uma dada situação, de forma que cada um deles
estabelece um tipo de relação afetiva com essa situação e lhe atribui um sentido particular. Por isso, estamos de acordo
com Cacheffo & Garms (2011, p. 9), quando afirmam que “dentre as implicações da afetividade no desenvolvimento
humano, os estudos apontam [...] a relação indissociável com a cognição e a capacidade de afetar de maneira positiva ou
negativa, o processo de ensino e aprendizagem”.
Sabemos que a psicologia tem por tradição separar as dimensões cognitiva e afetiva do ser humano, com o objetivo
de estudar cada uma delas separadamente, de forma mais aprofundada. Todavia, para Vigotski (2009, p. 16), “[...] em
toda ideia existe, em forma elaborada, uma relação afetiva do homem com a realidade representada nessa ideia”.
Oliveira & Rego (2003, p. 32) afirmam também que “[...] de acordo com o paradigma elaborado por Vygotsky2, é
necessário investigar a história singular dos sujeitos para que se possa de fato construir uma compreensão aprofundada
de seus processos de desenvolvimento.” Assim, Vigostki (2009, p. 16) critica a separação entre as dimensões cognitiva
e afetiva do funcionamento psicológico, adotando uma abordagem unificadora entre elas:
Como se sabe, a separação entre a parte intelectual da nossa consciência e sua parte afetiva e volitiva é um dos
defeitos radicais de toda a psicologia tradicional. [...] Quem separou desde o início o pensamento do afeto fechou
definitivamente para si mesmo o caminho para a explicação das causas do próprio pensamento, porque a
análise determinista do pensamento pressupõe necessariamente a revelação dos motivos, necessidades, interesses,
motivações e tendências motrizes do pensamento, que lhe orientam o movimento nesse ou naquele aspecto. [Grifo
nosso].

Ao estabelecer uma relação dialética entre cognição e afetividade, o sujeito, para Vigotski, “é produto do
desenvolvimento de processos físicos e mentais, cognitivos e afetivos, internos (história anterior do indivíduo) e externos
(situações sociais)” (Silva, 2008, p. 136).
Além disso, ao propor atividades em que os alunos são levados a retomar conhecimentos e situações ao longo do
tempo, devemos considerar que, para tal, eles devem reconhecer se sabem ou não determinado assunto, se lembram ou
não determinada explicação, se conseguem ou não utilizar, com mais ou menos dificuldade, o que lhes foi ensinado, a
fim de atingir o objetivo das tarefas propostas. Assim, a metacognição nos parece igualmente importante.
Elaborada com base nos estudos sobre memória, a cognição voltando-se para a própria cognição auxilia os
estudantes em suas aprendizagens e pode nos indicar pistas interessantes para ampliarmos nossa compreensão sobre esse
processo ao longo do tempo. Etimologicamente, metacognição significa para além da cognição, ou seja, a faculdade de
conhecer o próprio ato de conhecer. De acordo com Flavell, Miller & Miller (1999), a metacognição é definida de forma
ampla como sendo o conhecimento ou atividade cognitiva que toma como seu objeto a cognição ou que regula qualquer
aspecto da iniciativa cognitiva.
A partir da década de 1970, com os trabalhos de Flavell (1976, 1979) na área do desenvolvimento cognitivo e da
memória, começaram a ser estudados os processos metacognitivos que coordenam as aptidões cognitivas envolvidas na
memória, leitura, compreensão de textos, etc.
O interesse pela metacognição na educação advém, para Figueira (2003, p. 14):
[...] do fato de se ter demonstrado que esta variável desempenha um papel de primordial importância em áreas
fundamentais da aprendizagem escolar, nomeadamente, na resolução de problemas, na compreensão e comunicação
oral e escrita.

Entendemos, assim, que aspectos metacognitivos influenciam as retomadas de conhecimentos feitas pelos
estudantes ao longo do tempo, portanto, é importante considerá-los na elaboração de atividades destinadas a esse fim.

2

Optamos por manter a escrita do nome do autor conforme consta no trabalho original citado.
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III. ATIVIDADES PROPOSTAS
Com base em nossa fundamentação teórica, apresentamos, a seguir, duas atividades de retomada de conhecimentos e
situações que elaboramos e que foram aplicadas em aulas de Física do Ensino Médio, no Brasil. Os estudantes foram
solicitados a considerarem, para a realização das atividades, o conhecimento e as situações com as quais tinham tido
contato no ano anterior, nas aulas de Física.
III.1 Atividade 1: Sensibilização dos alunos para as situações de aprendizagem da disciplina Física do ano anterior
Esta atividade tinha por objetivo de ensino sensibilizar os alunos para os assuntos trabalhados no ano letivo anterior, a
fim de que, coletivamente, pudessem retomar, de forma geral, o que foi visto, discutido e vivenciado nesse tempo. Ela
permitiu uma primeira aproximação dos alunos, de certa forma, daquilo que poderia ser solicitado deles em atividades
de retomada futuras.
O professor iniciou a atividade escrevendo no quadro-negro algumas palavras do cotidiano dos alunos, mas que
faziam referência aos conteúdos e conceitos trabalhados no ano letivo anterior. Em nosso contexto, as palavras utilizadas
foram calor e temperatura, pois Física Térmica tinha sido o assunto abordado nas aulas de Física do ano anterior.
A cada palavra escrita, o docente solicitava aos alunos que falassem o que lhes “viesse à cabeça” devido àquela
palavra. Com esse procedimento, o docente tentava evocar, de forma mais espontânea, as memórias dos estudantes
relacionadas ao que eles previamente tinham estudado.
Algumas falas, inicialmente, podiam não ter relação direta com os conteúdos trabalhados no ano anterior. Neste
ponto, a mediação do docente foi fundamental para orientar a discussão em direção aos aspectos relativos aos conteúdos
e à aprendizagem de Física. Em nosso contexto de aplicação da proposta, os alunos investigados rapidamente perceberam
o objetivo central da atividade e começaram a mencionar conceitos, leis e exemplos de situações físicas, além de
episódios de sala de aula que ocorreram no ano anterior. O professor escreveu, então, sínteses das falas dos alunos no
quadro-negro, ligando-as à palavra que deu origem a elas. Após essa grande efervescência de ideias, o docente pediu aos
alunos que associassem os conceitos, leis e exemplos escritos no quadro-negro.
Na etapa seguinte, os alunos foram divididos em grupos. O docente solicitou que os estudantes discutissem, no
interior de cada grupo, sobre o que se lembravam ou conseguiam retomar das aulas de Física do ano letivo anterior. Essa
divisão em pequenos grupos visava suscitar a confrontação de ideias e o compartilhamento de significados entre os
estudantes. Tendo por base a ideia vigotskiana de que o conhecimento é construído coletivamente via interação social,
nossa hipótese é também de que a retomada do que foi ensinado ocorreria mais facilmente na discussão coletiva, pela
negociação de significados com os pares e com parceiros mais capazes.
O professor deveria acompanhar o trabalho dos grupos e fazer mediações, quando solicitado. Vale à pena destacar
que o docente não deveria solicitar que os alunos falassem especificamente somente sobre conteúdos da disciplina, de
modo que eles estavam livres para expor tudo o que achavam relevante ou pertinente relativamente às situações de
aprendizagem ocorridas no ano anterior. Essa não-diretividade da tarefa solicitada foi lembrada aos grupos ao longo da
atividade e tinha por objetivo tentar contemplar as múltiplas dimensões que acreditamos que envolvem o processo de
aprendizagem, entre elas, a afetividade.
Ao final da discussão, na última etapa da atividade, os grupos deveriam escrever o resultado de suas discussões,
que poderiam conter informações relativas tanto a conteúdos de Física como a situações e fatos do ano letivo anterior
que julgavam importantes de serem mencionados.
A proposta de atividade que acabamos de descrever foi pensada na perspectiva de tentar contemplar, em termos
teóricos, os conceitos de interação social, memória, cognição, afetividade e metacognição.
Entendemos que o primeiro novo contato dos estudantes com algo já visto previamente seria por meio de uma
memória sobre as situações de aprendizagem. Como afirmado anteriormente, a memória lógica, por ser uma função
mental superior (Vigotski, 2007), é desencadeada no plano interpessoal (via interação social) e transformada em um
processo intrapessoal. No plano interpessoal, compreendemos que a formação da memória se dá com base na interação
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do sujeito com o mundo. No plano intrapessoal, cada ser humano, ainda que em presença de uma mesma situação e sob
condições similares, percebe essa situação e leva-a consigo de formas diferentes e originais. Mas por que isso acontece?
Acreditamos que cada sujeito é afetado de diferentes formas pelas situações por que passa ao longo da vida e esses
aspectos afetivos influenciam fortemente as memórias que fazem. Assim, o conceito de afetividade está presente na
proposta de atividade na medida em que as retomadas feitas pelos alunos são influenciadas pelas relações afetivas que
estabeleceram com a escola, as situações de sala de aula, os colegas, o professor, o conhecimento científico, entre outros.
Além disso, o caráter de reflexão sobre o que foi (ou não) aprendido e sobre o que os alunos consideraram relevante
para a aprendizagem pode surgir, ainda que indiretamente, por intermédio dessa atividade. Assim, o aspecto
metacognitivo pode também ser contemplado na proposta de atividade, no que diz respeito ao pensar sobre o que se
pensou no ano anterior ou sobre o que se sabe (ou não), no momento atual, do que foi trabalhado previamente pelo
professor.
Sobre o aspecto cognitivo, ainda que a atividade seja bastante aberta, permitindo aos estudantes realizarem
múltiplas relações, a mediação do professor é essencial para que as discussões sejam permeadas pelo conhecimento
científico escolar e para que algumas compreensões sobre determinados assuntos trabalhados no ano anterior possam
emergir das falas dos alunos.
III.2 Atividade 2: Retomada pela memória do que foi vivenciado na disciplina Física do ano anterior
Esta atividade consistiu na apresentação, pelo docente, de algumas imagens relativas às aulas de Física do ano anterior.
O professor solicitou aos estudantes que comentassem o que conseguiam retomar por intermédio das imagens
mostradas. Tal apresentação iniciou-se com a seguinte pergunta: De que você se lembra ao ver as seguintes imagens?
As imagens foram apresentadas, uma a uma, em forma de slides, a todos os alunos da turma, que deviam comentálas e mencionar conhecimentos e situações relativos a elas. O docente não realizou comentários explícitos relativos ao
ano anterior que pudessem direcionar o olhar dos estudantes e sua participação na atividade.
As imagens foram selecionadas considerando-se nossos pressupostos teóricos, alguns resultados obtidos em
pesquisas anteriores (Maximo-Pereira, 2011) e no estudo piloto de nossa tese de doutorado. Por intermédio desse último,
foi possível identificar, na Atividade 1, alguns elementos mediadores que os estudantes utilizaram para a retomada, pela
memória lógica, dos conhecimentos e atividades trabalhados com eles previamente. Por exemplo, no dado “Me lembro
do experimento da água (Não se pode medir temperatura com a mão)”, da Atividade 1, entendemos que o grupo de alunos
considerado retomou um experimento realizado por intermédio do material utilizado no experimento (água) e do objetivo
da atividade (evidenciar que não se tem uma medição precisa da temperatura de um corpo ou de uma substância por
intermédio apenas da sensação tátil). Assim, material utilizado no experimento e objetivo da atividade foram os
elementos mediadores identificados nesse exemplo.
Como identificamos alguns dos elementos mediadores de que os alunos se valeram para suas retomadas na
Atividade 1, entendemos que utilizar esses elementos para a escolha das imagens poderia facilitar e potencializar as
retomadas solicitadas na Atividade 2. As imagens utilizadas foram as que aparecem na Figura 1.

Imagem 1

Imagem 2
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Imagem 3

Imagem 4

Imagem 5

Imagem 6

Imagem 7

Imagem 8

Imagem 9

Imagem 10

FIGURA 1. Imagens mostradas aos estudantes para desencadear retomadas durante a Atividade 2.

As imagens selecionadas visavam contemplar os seguintes elementos mediadores: procedimento experimental realizado
(Imagens 1 e 5); material utilizado no experimento (Imagens 2 e 4); fenômeno observado (Imagem 6); descrição do
arranjo experimental (Imagens 6 e 10); problema colocado pela atividade (Imagem 7); objetivo da atividade (Imagem
8); analogia do experimento com uma situação cotidiana (Imagem 9). Tais elementos estavam bastante relacionados às
atividades propostas pelo professor no ano anterior.
A evocação da memória enquanto função psicológica superior é uma característica explícita desta atividade, pois
consideramos que as imagens podem facilitar as retomadas por parte dos estudantes e proporcionar interações com o que
lhes será solicitado para realizar possíveis atividades seguintes de retomada. O aspecto afetivo do processo de ensino e
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aprendizagem também está presente na proposta, pois há imagens relativas a momentos de interação dos estudantes entre
si e com o professor, em sala de aula ou no laboratório, durante as aulas da disciplina Física do ano anterior (Imagens 3
e 5).
Acreditamos que, por intermédio da afetividade, possam ocorrer também retomadas por parte dos estudantes, tanto
das atividades desenvolvidas em sala de aula como de assuntos trabalhados pelo professor, os quais se referem aos
aspectos cognitivos que podem permear as falas dos estudantes durante a discussão. Consideramos que esta atividade de
retomada geral é importante para que os alunos voltem a refletir sobre e problematizar aquilo que foi trabalhado no ano
anterior de forma mais lúdica, mais próxima a sua realidade (pelo menos em um primeiro momento) e menos formal.

IV. APLICAÇÃO EM SALA DE AULA
As Atividades 1 e 2 foram aplicadas por um professor de Física, em suas aulas regulares, em uma turma de 20 alunos de
2º ano do Ensino Médio, em uma instituição federal de ensino, no Brasil, em 2013. Tais atividades visavam à retomada
de conhecimentos e situações relativos às aulas de Física do ano de 2012. Sua implementação junto aos estudantes foi
acompanhada pela pesquisadora, que também realizou observação participante nas aulas ministradas no ano anterior. Tal
fato foi importante para o entendimento do contexto ao qual as retomadas faziam referência e também permitiu a seleção
das imagens da Atividade 2.
Os registros provenientes da Atividade 1 foram gravações em áudio das discussões em pequeno grupo e textos
escritos pelos grupos de alunos. Já no caso da Atividade 2, foram obtidas gravações em áudio e vídeo das falas dos alunos
em grande grupo. Tais registros foram utilizados para análise em uma tese de Doutorado em Ensino de Ciências (Física),
desenvolvida no Brasil.
A Atividade 1 também já tinha sido utilizada no estudo piloto da referida tese, sendo aplicada em aulas de Física,
em 2012, em uma turma de 20 alunos de 3º ano do Ensino Médio, em outra instituição federal de ensino brasileira. Nesse
contexto, os alunos deveriam retomar conhecimentos e situações relativos às aulas de Física de 2010, ou seja, de dois
anos antes. Os resultados obtidos nesse estudo foram essenciais para o desenvolvimento da Atividade 2, tal como a
apresentamos neste texto.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observamos que as atividades aqui apresentadas, ao serem implementadas, promoveram discussão, compartilhamento
de significados, reflexões sobre o processo de aprendizagem e retomadas de situações de ensino e de conhecimentos
científicos por parte dos estudantes. Aspectos cognitivos, afetivos e metacognitivos também permearam as interações
que ocorreram em pequeno e em grande grupo.
É importante mencionar que, no contexto de pesquisa em que foram aplicadas, as Atividades 1 e 2 integravam
uma sequência maior, de dez atividades, entre as quais havia várias em que o conhecimento científico era solicitado
explicitamente, como na resolução de problemas, individualmente ou em grupo. Assim, as Atividades 1 e 2 não tinham
por objetivo geral avaliar, de forma isolada, a aprendizagem dos estudantes em longo prazo, mas sim auxiliar as futuras
retomadas do que tinha sido trabalhado anteriormente pelo professor, nas outras atividades que constituíam a pesquisa.
No entanto, também foram identificadas, na Atividade 1, nos dois tipos de registro considerados, retomadas de
conhecimentos compatíveis com a ciência escolar, os quais os alunos consideravam que tinham aprendido. Como
exemplo, apresentamos os seguintes dados, relativos aos textos produzidos pelos grupos de alunos: “Rendimento de uma
máquina térmica não pode chegar a 100%.” (Grupo 1); “A energia não utilizada no trabalho se transforma calor.” (Grupo
3); “Um corpo com temperatura T1 (quente) e outra com temperatura T3 (frio). Quando o corpo T1 "transferir" calor
para o T3 eles vão atingir a temperatura intermediária T2.” (Grupo 4); “Quanto menor a área maior a pressão.” (Grupo
5).
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Também por intermédio dos textos escritos, foi possível identificar outros elementos mediadores da memória
lógica, como a relação com o cotidiano (“Sobre o ar condicionado. O ar mais quente é menos denso que o frio” - Grupo
4). Os alunos utilizaram o fenômeno dos movimentos do ar durante o funcionamento do ar condicionado para expressar
seu conhecimento sobre relações entre densidade e temperatura. Outro elemento mediador foram os exemplos dados pelo
professor anteriormente em aula (“Em uma placa de metal, se fizermos um círculo e retirá-lo, se aquecer a placa e o
círculo, ele encaixa porque ocorre o "fenômeno" da dilatação” - Grupo 4). Como acompanhamos as aulas do ano anterior,
foi possível perceber que essa situação mencionada no dado foi utilizada pelo docente quando da explicação do fenômeno
da dilatação térmica, o qual foi retomado pelos estudantes.
Sobre a Atividade 2, é relevante citar que as imagens escolhidas, com base nos elementos mediadores
identificados, estão fortemente relacionadas às atividades propostas pelo professor no ano anterior. Assim, ela colaborou
para uma reaproximação afetiva dos alunos com situações já vivenciadas e conhecimentos previamente abordados.
De forma geral, as duas atividades permitiram a formação de um ambiente propício às retomadas de conhecimento
científico em novos contextos, um ano após os primeiros contatos dos estudantes com tais assuntos. Por isso, acreditamos
que elas podem ser utilizadas não só como instrumento de coleta de registros para pesquisas sobre aprendizagem, mas
também pelo professor que as considerar interessantes como propostas de caráter avaliativo ou simplesmente de
retomada, para a introdução de novos assuntos que necessitem de conhecimentos anteriormente trabalhados junto aos
estudantes.
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The purpose of this study was to improve the conceptual understanding of students in
relation to the learning of viscosity, using the Cultural and Historical Vigotsky Theory and
the formative assessment. This chapter has relation to the practices and professional of the
civil engineering. In this research involved 27 students, 11 women and 16 men, whose 20
and 24, the fourth semester, the School of Civil Engineering, Faculty of Mathematics and
Physics Sciences, University of Guayaquil. This subject is Hydraulic I and the Unit under
study is the properties of fluid and the topic was the Viscosity. The procedure was: 1,
Entrance Test Students. 2, we presented the information and task about viscosity. 3, Output
test Students. The paired t test gave a value of t = 6.55 with df = 29, significant at p
<0.00001.The results showed that students improve and enhance their performance and
development, demonstrating that the application of social constructivism and formative
assessment are essential crucial in these results.

I.- INTRODUCCIÓN
La hidráulica es una parte de la mecánica de fluidos, es una ciencia experimental y conlleva una fuerte carga
conceptual. Es una de las áreas más abstractas de modelización y representación mental. Conceptos de fuerzas sobre
superficies planas sumergidas, flotabilidad, tensión superficial, compresibilidad, peso específico, líneas de corriente,
número de Reynolds, flujo laminar, turbulento o de transición, coeficiente de fricción, rugosidad relativa, densidad
absoluta y relativa, peso específico, capilaridad, viscosidad, entre muchos otros más, son temas que los estudiantes, a
veces no logran conceptualizar, impidiéndose con esto la resolución de problemas.
Visualizar la fuerza de flotación, la de fricción cuando un cuerpo se introduce en un fluido, o las fuerzas que
actúan, por ejemplo, sobre las paredes o el piso dentro una piscina o en el fondo del mar, es una tarea difícil de
interpretar en la vida diaria. Dibujarlas en un papel, teniendo las nociones básicas, no es tarea difícil, si se utiliza una
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escala de referencia, ya que, se pueden graficar, en magnitud y dirección. Si pudiéramos ver estas fuerzas, por ejemplo,
dentro de la piscina, sería como ver millones de flechas afiladas apuntando hacia todos lados.
Los estudiantes no interpretan o diferencian los términos densidad y viscosidad. En ciertos casos, no saben qué
sustancia es más viscosa o más densa, por ejemplo, la leche o la crema (1). Confunden o piensan que la crema es más
densa o más viscosa que la leche; interpretan que los materiales más viscosos son más densos o más pesados que los
menos viscosos. Tienen concepciones alternativas o conceptos no adecuados del tema.
A esto se debe agregar que el método de clases, en la mayoría de los casos, es la enseñanza tradicional, repetitiva
y memorística, en la cual se enfoca solo en direccionar, o seguir una línea según un procedimiento establecido, para
enfrentar y resolver problemas (2); sin embargo, los estudiantes, e incluso los docentes, llevan o tienen concepciones
alternativas, o preconceptos que perduran, incluso hasta la finalización del curso.
Es de vital importancia la aplicación de un método o procedimiento en el cual, el estudiante se apropie de las
bases conceptuales, a través del trabajo compartido con otro compañero o con el docente; a su vez, que se utilice la
evaluación formativa, antes que la sumativa, para lograr un mejor aprendizaje.
El objetivo de este trabajo fue entonces mejorar el aprendizaje en la conceptualización sobre la viscosidad, a
través de la teoría cultural histórica de Vygotsky (3) y la evaluación formativa.
I.1 Evaluación
La evaluación es inherente al proceso de la enseñanza-aprendizaje. Esta visualiza el nivel que los estudiantes alcanzan
como resultado de aprendizaje. Puede ser sumativa o formativa.
La evaluación sumativa se mide como el resultado final del proceso de aprendizaje y evidencia el desempeño
de los estudiantes.
La evaluación formativa se la define como:
Las actividades realizadas por los docentes y los estudiantes para evaluarse ellos mismos, las cuales
proporcionan información para que, a través de la retroalimentación, se modifique el proceso de aprendizaje y
enseñanza. La evaluación es “evaluación formativa” cuando las evidencias son utilizadas para adaptar la enseñanza a
una que satisfaga sus necesidades. (Black & William, 1998) Se define a la evaluación formativa como un proceso
sistemático y continuo que hace visible el pensamiento de los estudiantes y que provee información tanto al profesor
como al estudiante. Al profesor le indica el desarrollo de la instrucción, y al estudiante, el avance o su adelanto en el
curso o asignatura. Es relevante que los estudiantes sean evaluados formativamente y después sean evaluados
sumativamente, de esta manera ellos pueden practicar los conocimientos nuevos y cometer errores sin el riesgo de
obtener bajas calificaciones (Driscoll & Wood, 2007).
I.2 La teoría cultural-histórica de Vygotsky
La relación del profesor con el estudiante, según Vygotsky (4), en la teoría cultural-histórica, es la de ser el mediador
en el desarrollo de, lo que él llama, la zona de desarrollo próximo. Para esto, indica que el medio social es la escuela
donde se desarrollan las funciones mentales superiores. Es decir, el ser humano se desarrolla cuando participa con su
entorno social y cultural, en un ambiente tripartito: estudiante-maestro-comunidad (Mejías, 2012).
Para la resolución de problemas inherentes al área de hidráulica, en este caso de la presente investigación, es
importante que los estudiantes adquieran o se apropien de conceptos básicos primordiales. En virtud de esta necesidad
es vital que los profesores motiven a sus estudiantes al trabajo en equipo, tanto en lectura comprensiva como en
exposiciones orales.
La zona de desarrollo próximo, se asocia al trabajo comunitario, en la cual los estudiantes con mejores
predisposiciones comparten con otros sus habilidades y conocimientos. Vygotsky define a esta zona como la distancia
entre el desarrollo actual determinado por la resolución independiente del problema y el desarrollo potencial
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determinado por la resolución del problema guiado bajo la supervisión del profesor o de un compañero de clase
(Shepard, 2000).
I.3 Viscosidad
En este tema se describe la naturaleza física de la viscosidad, dinámica y cinemática, los fluidos newtonianos y ni
newtonianos, fluidos dependientes del tiempo y no dependientes del tiempo. El indicador más visible de la viscosidad
de un fluido es la facilidad con la que fluye o se deforma. Es así que, por ejemplo, cuando caminamos al aire libre,
podemos hacerlo con facilidad, no así tanto como dentro del agua, la cual tiene una viscosidad aproximada de 50 veces
mayor, y aún más difícil en un aceite cualquiera, con viscosidades superior al agua.
La viscosidad determina la velocidad de deformación del fluido cuando aplicamos un esfuerzo cortante.
A medida que un fluido se mueve, dentro de él se desarrolla un esfuerzo cortante, cuya magnitud depende de la
viscosidad (5).
Se define como esfuerzo cortante como la fuerza que se requiere para que una unidad de área de una sustancia
se deslice sobre otra, medido en unidades N/m2 (Pa) o lb/pie2. En fluidos diferentes la magnitud del esfuerzo cortante
es directamente proporcional al cambio de velocidad entre las posiciones diferentes del fluido.
La Figura (1) muestra el cambio de velocidad en un fluido con el esquema de una capa delgada de fluido entre
dos superficies, una de las cuales es estacionaria, en tanto que la otra está en movimiento. La condición fundamental,
cuando un fluido real está en contacto con una superficie de frontera, es que el fluido que está en contacto, tenga la
misma velocidad que ésta.

SUPERFICIE EN MOVIMIENTO
Fluido
Δy
Fluido

Δv

y

SUPERFICIE ESTACIONARIA
FIGURA 1. Cambio de la velocidad en un fluido









Fluido newtoniano.- la viscosidad del fluido no depende del gradiente de velocidad, sino de las condiciones
del fluido, especialmente de la temperatura: agua, aceite, gasolina, alcohol, keroseno, benceno, glicerina.
Fluido no newtoniano.- La viscosidad de un fluido no newtoniano depende del gradiente de velocidad además
de las condiciones del fluido. Existen los fluidos no newtonianos dependientes del tiempo y no dependientes
del tiempo.
Fluidos tixotrópicos o seudoplásticos.- Son aquellos en los que la resistencia a la deformación disminuye al
aumentar el esfuerzo cortante: plasma sanguíneo, polietileno fundido, látex, almíbares, adhesivos, melazas y
tintas.
Fluidos dilatantes.- La resistencia a la deformación aumenta al aumentar el esfuerzo contante: almidón de
máiz, etilinglicol, almidón de maíz, dióxido de titanio.
Fluidos Bingham.- Se requeire un esfuerzo finito antes de empezar a fluir: chocolate, salsa cátsup, mostaza,
pasta de dientes, pintura, asfalto, ciertas grasas y suspensiones de agua y ceniza o fango de drenaje, (6).
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I.4 Concepciones alternativas comunes
Las concepciones alternativas son modelos o teorías equivocadas que se presentan en la mente de los estudiantes y que
obstaculizan el aprendizaje. A continuación, se presenta un listado, de acuerdo con Clavijo, Ángel, Paris (2006) las
concepciones alternativas en relación al tema viscosidad, más comunes (7):
Que la viscosidad es equivalente a tener un fluido muy denso, pegajoso y no la relacionan con la fricción, puesto
que la fricción sólo es posible entre objetos sólidos.
Que las fuerzas de arrastre y de sustentación pueden tener orígenes diferentes a las relacionadas con el fenómeno
de viscosidad.
Qué para los estudiantes es muy difícil aceptar los efectos de la viscosidad en el análisis de un objeto en
movimiento dentro de un fluido, o un fluido en movimiento dentro de un tubo, puesto que para ellos sólo existe
viscosidad en el aceite o líquidos con características parecidas; es decir, el aire y el agua carecen de viscosidad.
Por ejemplo, que no actúa el fenómeno de viscosidad para un paracaidista que cae o no hay que tenerla en cuenta
en la aerodinámica de un auto de carreras o para un tren bala, o para un avión.
Respecto a un objeto que se mueve dentro de un fluido viscoso: la viscosidad debe influir en la rapidez de un
objeto que se mueve dentro de un fluido, pero no entienden cómo.
No imaginan el efecto de la viscosidad en el movimiento de una bola de ping pong en un flujo ascendente.
No relacionan el papel de la viscosidad en la aerodinámica, siendo un tema que los motiva. No relacionan la
viscosidad con fenómenos de sustentación o con la velocidad límite.

I.5 Hipótesis
La Hipótesis de investigación H1: La diferencia entre la media de la prueba de salida y la media de la prueba de entrada
en la conceptualización de la viscosidad es mayor que cero.
La Hipótesis nula H0: La diferencia entre la media de la prueba de salida y de la media de la prueba de entrada
en la conceptualización de la viscosidad es igual a cero.

II. MÉTODO
II.1 Sujetos
Los participantes en la presente investigación fueron estudiantes del cuarto semestre de la Escuela de Ingeniería Civil,
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, de la Universidad de Guayaquil, que asistían a un curso de la asignatura
Hidráulica I.
II.2 Material de instrucción
La unidad tratada fue las propiedades y características de los fluidos, específicamente, sobre la viscosidad. El tiempo
fue cuatro horas clases; se utilizó la evaluación formativa. La prueba de inicio y la de finalización fue elaborada con
10 enunciados, respondidos como falso o verdadero, respectivamente, con una valoración total de 10 puntos.
II.3 Procedimiento
Previo al desarrollo de la presente investigación, con el objetivo de homogenizar los conocimientos previos de los
estudiantes, se les solicitó, en general, que ellos planteen, por grupos de cinco estudiantes, las propiedades de los
fluidos, de manera general, a través de exposiciones, para luego:
(1) Receptar la prueba de inicio a los estudiantes.
(2) Presentación y tarea del tema viscosidad, para discusión entre pares y una prueba de preguntas para la
aplicación de la evaluación formativa.
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(3) Receptar prueba de salida.
El tiempo de clases y prueba de inicio y salida fue aproximadamente cuatro horas.

III. RESULTADOS
En la Tabla 1 se muestran la estadística de los resultados de la prueba de entrada y de salida.
TABLA I. Resultados estadísticos de la prueba de entrada y de salida.

Prueba
Prueba de
Entrada
Prueba de
Salida

Número de Máxima
Estudiantes
27
8.00
27

10

Mínima

Rango

Media

0

8.00

3,82

Desviación
Estándar
1,86

3

7

7

1,71

La prueba t emparejada dio un valor de t = 6,55 con df = 52 a un nivel de significación p < 0,00001. Por lo tanto, se
acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Análisis por estudiante y por enunciado:
TABLA II Respuesta de enunciados (prueba inicial y final).

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NOMBRE
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14
Estudiante 15
Estudiante 16
Estudiante 17
Estudiante 18
Estudiante 19
Estudiante 20
Estudiante 21
Estudiante 22
Estudiante 23
Estudiante 24
Estudiante 25
Estudiante 26
Estudiante 27
PROMEDIO
% DE ACIERTOS

NI
0
4
5
3
8
5
3
6
6
2
4
1
5
4
6
4
4
5
3
4
3
4
2
0
3
6
3
3,81

ENUNCIADOS
1 2 3
0 0 0
0 1 1
1 1 0
1 1 0
1 1 0
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 1 1
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 1
0 1 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
1 1 0
0 1 1
0 1 1
0 0 1
0 1 1
0 0 0
0 0 0
0 1 0
1 0 1
0 0 0
7 19 9
26 70 33

PRUEBA INICIAL (N I)
ENUNCIADOS PRUEBA FINAL ( N F )
4 5 6 7 8 9 10 N F
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0
7
1
0 1 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 1 0
7
1
1 0 1 0 1 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 0
9
1
1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0
9
1
1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0
7
1
1 0 0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 1 1 0 0
7
1
1 1 1 0 1 1 0 1 0
0 0 1 1 0 0 0
8
1
1 0 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
7
1
1 1 1 1 1 0 0 1 0
0 0 0 0 1 1 1
9
1
1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0
5
1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 0
7
1
1 0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0
6
1
1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0
6
1
0 0 1 0 1 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0
7
0
0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1
5
1
1 0 1 0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0 0
3
1
1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 1
8
1
1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 0 0
7
1
0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0
4
0
1 1 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0
9
1
1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0 0
9
1
1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1 0
7
0
0 1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 0 0 0
4
1
0 1 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7
0
1 1 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0
8
1
1 1 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0
7
1
1 1 1 1 1 0 0 1 0
0 0 1 0 1 1 0 10
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 7 12 12 14 12 4
23 20 16 23 13 26 16 18 20 13
33 26 44 44 52 44 15
7 85 74 59 85 48 96 59 67 74 48
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Ejemplos:
El enunciado (1) pasó del 26 al 85%
El enunciado (2) pasó del 33 al 85%
El enunciado (6) paso del 44 al 96%
El enunciado (9) pasó del 44 al 74%

IV. DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la aplicación de la evaluación formativa y el constructivismo
social mejoraron el rendimiento de los estudiantes (8).
Es importante resaltar que los estudiantes en este proceso aprendieron significativamente, y estuvieron altamente
motivados, porque sintieron internamente el progreso alcanzado; además de esto, se comprobó, que al finalizar el
semestre, sin previa notificación, a manera de comprobación, fueron evaluados sobre este mismo tópico y la mayoría
respondió correctamente (9).
La limitación de esta investigación es que sólo se utilizó un grupo de estudiantes, intacto; es recomendable, más
adelante, utilizar un diseño de investigación con un grupo experimental y uno de control, para así poder comparar la
efectividad de esta intervención.
Otra limitación es que el grupo no fue seleccionado aleatoriamente, por razones administrativas de la institución.
Se recomienda dictar un taller sobre esta práctica, para que los demás docentes la utilicen.
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ABSTRACT
Nowadays, the theme Biotechnology has been present in multimedia and in spoken and
written press. Therefore, under the influence of those sources of information and
broadcasting, the demand of knowledge about biotechnology topics has grown. Reflections
and dilemmas about biotechnological products and techniques have been presented by TV,
cinema, internet and other Medias. However, according to recent researches the
understanding of this information by the students is still not satisfactory. Due to this fact it
is necessary to organize teaching so it can help the understanding e application of
biotechnological concepts by the students so they can understand and take part in current
debates. Thus, this work shows a proposal to teach biotechnology developed under the
meaningful learning theory for senior high school students of Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. We consider the previous knowledge of the students
about the themes to be covered during classes as well as about movies, cartoons and soap
operas in order to develop teaching and evaluation activities. In addition we create situations
in which the individual must apply his/her new knowledge about biotechnology to identify
the theme in texts published by written press and also to recognize the concept of
biotechnology used in the chosen text and solve an evaluation situation with the participation
of the whole class. The teaching proposal focused on the identification and importance of
students’ previous knowledge, the use of new skills in new situations, the progressive
differentiation and the integrative reconciliation of the theme. Furthermore, by means of
those activities developed, we offered opportunities of meaning negotiation and the sharing
of these meanings with the adopted referential and with the other classmates.
Na atualidade, o tema Biotecnologia tem ocupado, com regularidade, espaço na multimídia
e nas imprensas escrita e falada. Assim, por influência dessas fontes de informação e de
divulgação, a demanda de conhecimento de tópicos da Biotecnologia, tem aumentado.
Reflexões e dilemas, sobre técnicas e produtos biotecnológicos, têm sido apresentados pela
TV, pelo cinema, internet e demais meios de comunicação. Entretanto, segundo pesquisas
recentes, a compreensão dessas informações pelos alunos, ainda hoje não é adequada.
Portanto, diante desse cenário, se faz necessário organizar o ensino de maneira que venha
viabilizar a compreensão e aplicação de conceitos biotecnológicos pelos alunos, para que
esses, consequentemente, compreendam e, assim, participem dos debates contemporâneos.
Desse modo, o presente trabalho apresenta uma proposta de ensino da Biotecnologia,
desenvolvida à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, para alunos do 3º ano do
Ensino Médio do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.
Buscamos considerar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema a ser trabalhado em
classe e sobre filmes, desenhos animados e novelas para desenvolver atividades de ensino e
de avaliação. Além de criar situações em que o sujeito necessitaria aplicar os seus novos
conhecimentos sobre o tema Biotecnologia para identificar a presença do tema em textos
divulgados pela mídia impressa, para reconhecer o conceito de Biotecnologia utilizado no
referido texto e para resolver uma situação de avaliação realizada com participação coletiva
em classe. Desse modo, a proposta de ensino preconizou a identificação e a valorização dos
conhecimentos prévios dos alunos, a aplicação dos novos conhecimentos em uma situação
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nova, a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa do tema. Ademais, por meio
das atividades desenvolvidas foram disponibilizados espaços em que houve oportunidades
de negociação de significados e de compartilhamento desses com os referenciais adotados,
com a docente e com os demais alunos da turma.

I. INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, com regularidade, o tema Biotecnologia tem ocupado espaço na multimídia e na imprensa escrita e falada
(Malajovich, 2012). Desse modo, por influência destas fontes de informação e de divulgação, a demanda de
conhecimento de tópicos relacionados à Biotecnologia, tem aumentado (Bossolan, 2005). Reflexões e dilemas, sobre
técnicas e produtos biotecnológicos, têm sido apresentados pela TV, pelo cinema, internet e outros meios de
comunicação. Portanto, termos relacionados a processos, moléculas, tipos celulares e técnicas, como: terapia gênica,
DNA, células-tronco, transgenia, cujo uso limitava-se ao meio científico, hoje se encontram presentes na linguagem
midiática, televisiva e, consequentemente, presente no universo escolar (Klein, 2011). Contudo, pesquisas indicam que
alunos concluintes do Ensino Médio emitem explicações limitadas (Pedrancini et al., 2007) e inadequadas (Junior, 2011)
relacionadas a tópicos da Biotecnologia e demonstram dificuldades de compreensão do tema (Silva & Ribeiro, 2009).
A literatura sobre o ensino apresenta alguns indicativos para compreensão desta constatação. Dentre estes,
destacam-se a evolução rápida do conhecimento da área biotecnológica, associada ao aumento da oferta informação ao
público, por diferentes vias, muitas vezes de bases tecnológicas, capazes de disponibilizar de informação ao público por
meio de recursos e estratégias atrativas para os jovens (Bossolan, 2005). Entretanto, mesmo frente a este contexto
contemporâneo, o ensino, veiculado pela educação formal, tem se mantido, de forma geral, no formato expositivo,
tradicionalmente centrado na figura do professor, o elemento do evento educativo que apresenta os conteúdos para alunos
que assistem a apresentação. Esta metodologia de ensino, amplamente utilizada na educação formal, não favorece o tipo
de aprendizagem, que valoriza a compreensão, necessária e preconizada nos dias atuais (Brasil, 2013).
Vide os estudos realizados por Vygotsky que mostraram que “conceitos não-espontâneos não são aprendidos
mecanicamente, mas evoluem com a ajuda de uma vigorosa atividade mental”, é impossível estimular essa atividade em
quem apenas “ouve conteúdos”, por mais dramática que seja a narrativa. Como “prestar atenção” não basta, a ação
pedagógica do professor precisa provocar, interagir, discutir, criticar, analisar, enfim trabalhar habilidades operatórias
(Antunes, 2001).
Desta forma, a educação não-formal, realizada pelos meios de comunicação de massa, tem se mostrado, de maneira
geral, mais atrativa em relação às aulas ministradas nas escolas (Libâneo, 1994; Brasil, 2013). E, por conseguinte, a
motivação dos estudantes vem sendo cada vez mais rara nas salas de aulas, em virtude das vastas possibilidades
oferecidas por outras atividades e pela repetição da prática docente, em que as aulas são centradas no professor, partindo
da disposição do “locus” arquitetônico das salas, e raramente no aluno (Kanitz, 2000).
Tal constatação tem gerado preocupações quanto aos processos de ensino e de aprendizagem formal. Estas têm
sido relatadas, inclusive, nos documentos oficiais que norteiam a educação brasileira, desde o ano de 1998. O livro de
Introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apresenta em seu texto questões e posicionamentos que
convergem para o desenvolvimento do ensino que atenda as demandas atuais, que supere os obstáculos postos por
determinadas práticas pedagógicas e que resulte na aprendizagem significativa de temas (Brasil, 1998).
“Por muito tempo a pedagogia valorizou o que deveria ser ensinado, supondo que, como decorrência, estaria
valorizando o conhecimento. O ensino, então, ganhou autonomia em relação à aprendizagem, criou seus próprios
métodos e o processo de aprendizagem ficou relegado a segundo plano (...).
O conhecimento não é algo situado fora do indivíduo, a ser adquirido por meio da cópia real, tampouco algo que o
indivíduo constrói independentemente da realidade exterior, dos demais indivíduos e de suas próprias capacidades
pessoais. É, antes de mais nada, uma construção histórica e social, na qual interferem fatores de ordem antropológica,
cultural e psicológica(...).
Nesse processo de interação do sujeito com o objeto a ser conhecido, o primeiro constrói representações, que
funcionam como verdadeiras explicações e que se orientam por uma lógica interna que faz sentido para o sujeito.
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Essas idéias, construídas e transformadas ao longo do desenvolvimento, fruto de aproximações sucessivas, são
expressões de uma construção inteligente por parte do sujeito. No entanto, muitas vezes são incoerentes aos olhos de
outros sujeitos que as interpretam como erros.
A tradição escolar (...) trabalha com a idéia de que ausência de erros na tarefa escolar é a manifestação da
aprendizagem. Hoje, o erro construtivo é interpretado como algo inerente ao processo de aprendizagem e fator de
ajuste da ação pedagógica”.

Embora os PCN e a literatura da área expressem a necessidade de mudança e adequação do ensino, com base no
sujeito (educando), a fim de atender as demandas e os desafios impostos pela sociedade atual, ainda hoje se observa a
predominância do ensino enciclopédico pouco eficiente para interpretação e intervenção na realidade (Brasil, 1996;
Brasil, 2002; Brasil, 2008; Pedrancini et al., 2008; Brasil, 2013).
Assim, diante deste cenário, se faz necessário organizar o ensino que forma que venha oportunizar melhores
contextos e condições para a compreensão e aplicação de conceitos biológicos para que seja possível instrumentalizar o
aluno para compreender os debates contemporâneos e deles participar. Desta forma e neste contexto, este trabalho
apresenta uma proposta de ensino do tema Biotecnologia desenvolvida para alunos matriculados no 3º ano do Ensino
Médio da Unidade de Ensino Descentralizada de Nova Iguaçu–UnEd NI, do CEFET/RJ. Buscamos com esta superar em
parte as dificuldades relacionadas a motivação e ao reduzido interesse dos alunos pelas atividades escolares, presentes,
frequentemente, no ensino de Biociências brasileiro.
I.1 A Biotecnologia
Segundo a Food and Agriculture Organization (FAO), órgão da ONU para alimentação e agricultura, e a Organização
Mundial de Saúde (OMS) a definição de Biotecnologia, ratificada por 168 países, é “... qualquer aplicação tecnológica
que usa sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para criar ou modificar produtos e processos para
usos específicos” (Zaid et al., 2001). A biotecnologia também pode ser descrita como um conjunto de tecnologias que
capitaliza os atributos das células e coloca moléculas biológicas, como DNA e proteínas, a nosso serviço (Fumento,
2004).
Neste trabalho, foi adotado o conceito de Biotecnologia apresentado por Purves et al. (2006). Segundo este, a
Biotecnologia trata do uso de células e de seus mecanismos para produzir medicamentos, alimentos e outros produtos
úteis aos humanos. Desta foram, agrega técnicas que utilizam seres vivos para obtenção de processos e produtos que
interessam a humanidade (César & Sezar, 2010), permitindo a seleção e a modificação de organismos (Lopes & Rosso,
2010).

II. MARCO TEÓRICO
Assumindo que cabe ao professor no processo educativo ajudar o aluno aprender, e considerando que o aluno aprenda
relacionando o que ele já sabe com o que será apresentado, optamos por assumir a Teoria da Aprendizagem Significativa
(Ausubel et. al., 1980) como referencial teórico para subsidiar a proposta de ensino desenvolvida e apresentada por este
trabalho.
II.1 Conceito central da Teoria de David Ausubel: Aprendizagem Significativa
A aprendizagem significativa (AS) é caracterizada pela interação não-arbitrária e não-literal de um novo conhecimento
com o conhecimento prévio, estável e diferenciado presente na estrutura cognitiva do indivíduo. No decorrer desse
processo, o conhecimento novo interage com o prévio, adquirindo significados. Desta forma, o conhecimento prévio se
torna mais diferenciado, rico, amplo e elaborado. Porém, nem sempre os significados adquiridos são corretos do ponto
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de vista científico. Portanto, o processo de aprendizagem significativa não é sinônimo de aprendizagem “correta”
(Moreira, 1999).
Segundo Novak (1998), a educação é o somatório de experiências (cognitivas, afetivas e psicomotoras) que
contribuem para o engrandecimento do indivíduo para lidar com a vida diária. Sendo assim, a aprendizagem significativa
tem um papel estrutural no processo educativo.
II.2 “A teoria na prática”
Na prática educativa, fundamentada pela teoria de aprendizagem significativa, o professor deve buscar a identificação
da gama de conhecimentos que o aluno já possui. E a partir deste inventário, direcionar sua prática de ensino para
favorecer o processo de aprendizagem significativa do aluno. O desenvolvimento de atividades que favoreçam a
negociação de significados trabalhados, a diferenciação progressiva (o aprofundamento e o detalhamento do tema) e a
constante reconciliação integrativa (a retomada da idéia central, ou seja, do ‘eixo gerador’ do tema), é importante neste
processo. Cabe ressaltar que a disposição do aprendiz em relacionar o novo material (conhecimento) potencialmente
significativo à sua estrutura cognitiva tem papel fundamental neste processo (Moreira, 2011).

III. METODOLOGIA
Este trabalho apresenta um relato de experiência acerca da construção e do desenvolvimento de uma proposta de ensino
do tema Biotecnologia à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel e colaboradores (1980).
Optou-se por uma abordagem dos dados descritiva de cunho qualitativo (Moreira & Caleffe, 2006). Os objetivos
que orientaram o desenvolvimento deste trabalho foram o desenvolvimento, a análise da estrutura e da realização da
proposta de ensino e as suas relações com os conhecimentos prévios dos alunos. Além do envolvimento e da motivação
externada por estes no decorrer da aplicação da proposta de ensino em questão.
III.1 O locus do trabalho
A proposta de ensino apresentada pelo presente trabalho foi desenvolvida em três turmas, com aproximadamente 30
alunos cada, do 3º ano do Ensino Médio/Técnico, dos cursos de Informática, Telecomunicações e Enfermagem, do ensino
diurno, da Unidade de Ensino Descentralizada de Nova Iguaçu (UnED-NI) do Centro Federal de Educação Tecnológica
Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), localizada no Bairro Santa Rita, Município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de
Janeiro, Brasil.
III.2 Desenvolvimento da proposta de ensino
No contexto da disciplina Biologia oferecida pelo curso de Ensino Médio, os alunos foram organizados na sala de aula
na disposição de círculo no primeiro dia de atividade. Estes receberam folhas de papel tipo ofício e uma caneta hidrocor.
Foi solicitado que fosse escrito nesta folha palavras, termos ou situações que fossem associados por eles ao tema
da aula daquele dia – BIOTECNOLOGIA. Os termos apresentados foram colocados no quadro branco. Em seguida, foi
questionada oralmente a “definição” de cada termo relacionado. Este movimento foi gerador de discussão. Nesta mesma
aula, foi pedido que os alunos refletissem e identificassem um vídeo, na forma de filme, novela, seriado ou desenho
animado que eles acreditassem estar associado ao tema da aula, com uma justificativa para tanto. Esta atividade, a
construção de uma lista de vídeos relacionados ao tema deveria ser apresentada no final da 2ª aula. Foi solicitado,
também, que fosse selecionado um texto ou artigo de livro, revista, jornal ou sites da Internet que abordasse o tema da
aula, cuja apresentação aconteceria na última aula prevista relacionada diretamente ao tema. Entretanto, uma exigência
quanto à seleção do texto pelos alunos foi apresentada. Um mesmo texto não poderia ser apresentado por mais de um
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aluno da turma, ou seja, cada aluno deveria apresentar um texto diferente. O estabelecimento desta exigência teve como
objetivo a realização do movimento de interação e discussão, entre os alunos, durante o período da seleção dos textos,
mesmo fora do espaço da sala de aula de Biologia. Assim, a parte da atividade, realizada individualmente, consistia em
3 etapas: a seleção do texto, a marcação do trecho que identificasse a presença da Biotecnologia no mesmo e a justificativa
para tal marcação.
A segunda etapa da atividade consistia em apresentar para turma a reportagem, que coletivamente deveria apontar
a presença da biotecnologia no texto e fornecer a devida justificativa para análise e discussão na turma. Para, demonstrar
o procedimento de execução desta tarefa, (semelhante às apresentações e discussões de artigos realizadas em laboratórios
de pesquisas das universidades), a professora regente disponibilizou dois artigos para a turma (para circular entre os
alunos) e os apresentou oralmente um trecho do texto (Figuras 1 e 2), fazendo referência à fonte e ao autor. E apontou a
presença da biotecnologia, com a respectiva justificativa para tal.

FIGURA 1. Texto apresentado para turma. Fonte: Revista Superinteressante, março de 1999.

De acordo com o referencial teórico adotado neste trabalho, as atividades de levantamento dos termos relacionados ao
tema da aula e a discussão conceitual destes serviram de referência pré-teste (levantamento dos conhecimentos prévios
dos alunos acerca do tema a ser trabalhado nas aulas seguintes).
No segundo encontro uma seleção de slides com imagens, figuras e arquivos tipo Flash que ilustravam a execução
das técnicas levantadas no primeiro encontro foi apresentada pela professora regente. Algumas situações em que a
Biotecnologia é aplicada foram descritas (pesquisa forense, produção de alimentos e medicamentos e etc.). Em seguida,
foi elaborada, com a colaboração e as sugestões dos alunos, a lista contendo nomes de filmes, desenhos animados, novelas
e seriados que apresentavam e/ou tratavam do tema. A exibição de trechos de filmes começou neste encontro.
Foi exibido um trecho, de aproximadamente 15 minutos, do filme Quinto Elemento1 (Figura 3). Na exibição deste
foi apresentado à reconstituição de um corpo a partir de uma parte de um braço. Foi questionado quanto à presença de
1

Filme produzido por Gaumont. Título original The Fifth Element.
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biotecnologia no trecho apresentado e se os conceitos ilustrados estavam adequados. Várias questões foram levantadas
pelos alunos com base nestes questionamentos iniciais. Demonstrações de entusiasmo e curiosidade, por parte dos alunos,
quanto à realização desta primeira etapa da atividade de exibição de filmes foram percebidas. A iniciativa de divisão de
tarefa de busca de filmes, desenhos animados, seriados, programas, outros vídeos disponíveis na internet, realizada em
grupos, para exibição no próximo encontro indicaram o envolvimento com a proposta. As discussões sobre quais filmes
e porque deveriam ser selecionados foram interpretadas por nós como um momento de negociação de significados. A
escolha do filme e do trecho a ser exibido, e a construção da justificativa evidenciaram o compartilhamento de
significados entre os componentes dos grupos.

FIGURA 2. Texto apresentado para turma. Fonte: Revista Galileu, julho de 2007.

FIGURA 3. Filme apresentado para turma: O Quinto Elemento (Columbia Pictures, 1997).
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No terceiro encontro foram exibidos e discutidos trechos de filmes trazidos pelos alunos como Parque dos Dinossauros,
6º Dia, episódios de seriados como CSI (Las Vegas, Miami e Nova York) e Doutor House. As discussões foram intensas
e caminharam para o agendamento de um encontro extra, não previsto na programação inicial (Tabela I).
TABELA I. Cronograma de execução da proposta de ensino.
1ª aula
(50 Minutos)

* Levantamento dos termos associados à Biotecnologia (pré-teste);
* Discussão sobre os conceitos e termos associados à Biotecnologia apresentados pelos alunos;
* Proposta de atividade: Identificação de filme, desenho animado, novela dentre outros, que abordassem
o tema proposto;
* Apresentação do modelo da proposta de trabalho de pesquisa de texto ou artigo que abordasse o tema
Biotecnologia.
* Elaboração de uma lista de filmes, novelas, desenhos animados etc. que abordam o tema;

2ª aula
(1h40min)

* Apresentação de slides com as principais técnicas associadas à biotecnologia (aula expositiva);
* Exibição do primeiro trecho de filme (O Quinto Elemento) e discussão.

3ª aula
(1h40min)
Aula extra*
(2h)

* Exibição e discussão de trechos de filmes, desenhos e/ou novelas selecionados pelos alunos;

Aula extra*
(2h)

* Exibição e discussão do filme GATTACA.

4ª aula
(1h40 min)

* Apresentação, análise e discussão do trabalho de pesquisa (texto e /ou artigo);

* Exibição e discussão de trechos de filmes, desenhos e/ou novelas selecionados pelos alunos;

* Considerações (Avaliação das atividades) por parte dos alunos.

Na aula extra, foram exibidos pequenos trechos de episódios gravados do Repórter Record, Globo Rural, Globo Repórter,
episódios de novela brasileira O clone. O assunto bioética surgiu inúmeras vezes nas discussões. E por esta razão, um
artigo da pesquisadora Mayana Zatz, intitulado Projeto Genoma Humano, publicado na Revista São Paulo em Perspectiva
no ano de 2000, foi indicado como leitura complementar.

FIGURA 3. Filme apresentado para turma: GATTACA – A experiência genética (Columbia Pictures, 1997).
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A leitura do artigo fomentou ainda mais a discussão. Então, foi decidido em conjunto, a realização de mais um encontro,
para exibição do filme GATTACA – A experiência genética (1997) (Figura 4).
Finalmente no último encontro os alunos apresentaram os artigos e/ou reportagens. Inicialmente o conceito de
Biotecnologia foi remetido pela turma. Em seguida, os alunos apresentaram o resumo do artigo e/ou reportagem.
Imediatamente após cada apresentação, foi pedido aos alunos que apontassem a Biotecnologia presente no artigo.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer do ensino realizado observamos que a abordagem do tema relacionada ao cotidiano e as mídias resultou num
forte envolvimento dos alunos com o tema e com as atividades desenvolvidas. Os alunos demonstraram grande satisfação
por escolherem os temas a serem discutidos e avaliados no contexto da Biotecnologia. E por sua participação na
construção do enredo das aulas. Tal envolvimento somado a dinâmica de apresentação, discussão e avaliação dos
trabalhos resultou em vastos momentos de verbalização dos alunos, negociação e compartilhamento de significados.
Esta proposta de organização do ensino permitiu a observação de indicativos de aprendizagem significativa, uma
vez que cada aluno teve que identificar o tema proposto em diversas situações novas, não familiares e em um contexto
diferente daquele apresentado nas aulas e pelo material instrucional utilizado nestas. Contudo, deve-se destacar que,
aproximadamente 20% dos alunos apresentaram alguma dificuldade na realização desta tarefa de identificação. Em
especial, destaca-se a seleção de trechos de filmes e reportagens que apresentavam e mostravam aplicações tecnológicas
e não biotecnológicas, conforme o conceito assumido e trabalho nas aulas. Contudo, esses mesmos alunos quando a eles
era solicitada a definição de biotecnologia, todos prontamente a definiam adequadamente. Dessa forma, sugerimos, de
acordo com Moreira (1999), que esses alunos aprenderam mecanicamente o conceito de Biotecnologia, pois conseguiam
reproduzir o mesmo de maneira literal em situações semelhantes àquelas apresentadas em aula expositiva. Entretanto,
quando solicitados a recorrerem e a aplicarem o conceito em uma situação distinta da trabalhada em sala de aula, os
alunos enfrentavam dificuldades relacionadas à utilização do mesmo, independente da perspectiva, seja na diferenciação
progressiva ou na reconciliação integrativa do tema biotecnologia. Para ilustrar essa proposição apresentamos as falas e
as justificativas utilizadas por dois alunos em seus trabalhos:
“Usei o trecho do filme do Homem de Ferro, pois o uso da armadura por ele é semelhante ao exoesqueleto
dos insetos.” (Aluna 17, turma do curso de Enfermagem, atividade de seleção de trecho de vídeo que
ilustrasse um exemplo de biotecnologia)
“A biotecnologia está presente nesta interface de modo a fazer o intermédio entre o computador e o
cérebro, visto que nosso corpo e a máquina trabalham em “códigos” diferentes, então existe a
necessidade de algo para fazer essa decodificação e interligação” (Aluno 89, turma do curso de
Informática, atividade de seleção de reportagem que apresentasse um exemplo de biotecnologia –
Interfaces cérebro-computador de junho de 20132).
A aluna 17 quando questionada sobre a definição de biotecnologia, logo após a exibição de seu trecho de filme,
seguida pela apresentação de sua justificativa, respondia repetidamente de forma literal que a biotecnologia “... pode ser
definida como o uso de organismos ou de partes deles, para produção de uma ação ou de bens/serviços para o homem.”
e por isso, “... o trecho do filme apresentado retratava de um exemplo de biotecnologia.”. Assim, por não ter percebido
a impossibilidade de relação do conceito de biotecnologia por ela externado com trecho do filme por ela selecionado, a
mesma foi solicitada a apresentar a “parte” ou ação de um organismo no processo por ela apresentado como um exemplo
de biotecnologia. Após um minuto de reflexão em silêncio, a aluna percebeu a incoerência do exemplo por ela
selecionado e que o mesmo não se tratava de biotecnologia “Ih, professora... o que eu escolhi não é um exemplo de
biotecnologia... mas, então é o quê? só tecnologia?!”

2

Disponível em: http://hypescience.com/5-invencoes-que-estao-revolucionando-a-biotecnologia/
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A apresentação das atividades pelos alunos proporcionou uma oportunidade de franca negociação de significados
para o compartilhamento daqueles adequados sob a perspectiva científica contemporânea. Ademais, permitiu que a
docente percebesse os pontos em que ainda havia dúvidas, conforme as falas dos alunos, permitindo assim a realização
de um processo de avaliação mais justo, não somente de identificação de respostas certas e erradas e sim de processo de
aprendizagem. Além disso, em especial, a estratégia de apresentação dos trabalhos pelos alunos, seguida de justificativa
e diálogo entre os alunos e entre os alunos e a professora permitiu que a última pudesse intervir novamente a fim de
ajudar os alunos a aprender e a aplicar o conceito trabalhado nas aulas em diferentes situações.
Assim, a atividade de avaliação também se configurou como atividade e/ou oportunidade de ensino e de
consolidação da estrutura conceitual da matéria de ensino de uma maneira significativa, pois é entendido neste trabalho
que desta forma o evento de ensino pode ser mais bem aproveitado. Desse modo, o erro em uma avaliação foi aproveitado
como uma nova situação (não familiar, pois é incomum na educação formal a prática de reflexão sobre as respostas
emitidas pelos alunos, principalmente as resposta erradas) que ofereceu uma nova oportunidade ao aluno de relacionar o
que ele sabia com uma nova situação e/ou de confrontar as incoerências de suas respostas (como uma nova situação)
com o conceito aprendido por ele mecanicamente, a fim de promover uma atividade de ensino potencialmente
significativa para condução do aluno pela zona cinza de aprendizagem, citada por Moreira (2014), até a aprendizagem
significativa de um conceito.
O aluno 89, na atividade de seleção e apresentação de reportagem que abordasse um exemplo de biotecnologia,
apresentou em sua justificativa por escrito da respectiva seleção um argumento que por si só já refutaria o exemplo
selecionado como biotecnologia. No processo de negociação de significados o mesmo externou que fez confusão na
aplicação do conceito. Ele utilizou a definição prévia que possuía antes das aulas, de que a biotecnologia seria “... a
tecnologia desenvolvida pelo homem e aplicada para ajudar os seres vivos em algo...”, para selecionar a reportagem.
Logo na apresentação de sua justificativa para seleção o aluno percebeu que utilizou uma definição inadequada
para o conceito biotecnologia e por isso selecionou uma reportagem incoerente com o conceito proposto e trabalhado
nas aulas. O mesmo aluno ressaltou que as apresentações e as discussões sobre as reportagens apresentadas por seus
colegas facilitaram a percepção de seu erro. Em suas palavras: “... só agora, aqui na sala, assistindo as apresentações
que percebi que tinha usado o conceito de forma errada.”. A fala desse aluno reitera a importância amplamente apontada
na literatura sobre a negociação e compartilhamento de significados no processo da aprendizagem significativa (Ausubel
et. al., 1980; Moreira, 1999; Moreira 2008; Moreira, 2014).
“A ocorrência da aprendizagem significativa não é abrupta, a captação e internalização de significados é progressiva,
depende de “negociação” de significados. É normal que os conhecimentos prévios do aluno sejam diferentes, e até
mesmo antagônicos, em relação aos significados aceitos no contexto da matéria de ensino. Daí a necessidade de
“negociar” significados. O aluno não troca seus significados simplesmente porque lhe são apresentados significados
“corretos”. Essa troca, quando ocorre, é progressiva.” (Moreira, 2014, pág. 44).

Muitos alunos comentaram sobre a presença frequente do tema Biotecnologia em artigos, porém relataram a
necessidade de conhecimentos básicos da Biologia para identificação clara e adequada do tema nesses textos. Essa
constatação converge para as proposições e orientações curriculares que regem a educação brasileira. Essas apontam a
importância da formação geral do sujeito, cidadão autônomo, capaz de entender, de interagir, de tomar decisões, de
questionar e de pesquisar os temas apresentados, tratados e discutidos pela sociedade em geral e pela mídia, em especial
(Brasil, 1996; Brasil, 2002; Brasil, 2008).
A aluna 21 do curso de Enfermagem salientou que só conseguiu identificar a biotecnologia na reportagem que
selecionou (sobre o desenvolvimento de bananas geneticamente modificadas para o combate de deficiência de vitamina
A – publicada na Revista Veja de junho de 20143) porque já havia estudado os temas engenharia genética e os
representantes dos seres vivos procariontes.
“Como vimos em sala, biotecnologia é ‘qualquer aplicação tecnológica que usa sistemas biológicos, organismos
vivos ou seus derivados para criar ou modificar produtos e processos para usos específicos’. Na notícia podemos
3

Reportagem disponível
deficiencia-de-vitamina-a

em:

http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/bananas-geneticamente-modificadas-podem-combater-
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perceber o uso da biotecnologia, pois para modificar geneticamente a banana pela técnica de recombinação é
necessário cortar o gene de interesse. Para isso é usado uma enzima que naturalmente faz isso. Usam também vírus
ou plasmídeos de bactérias como vetores para levarem o gene de interesse até a célula que será modificada
geneticamente. Como esses seres fazem isso naturalmente essa utilização também é exemplo de biotecnologia.
Assim, de acordo com essa definição, podemos perceber que essa notícia trata do uso da biotecnologia, pois
estaríamos modificando geneticamente uma banana com recursos biotecnológicos para que fosse obtido algum tipo
de benefício para nós, no caso, mais vitamina A.” (Aluna 21).

A turma de Telecomunicações relatou que seriam necessários conhecimentos, pelo menos, de nível médio, para o
entendimento dos assuntos apresentados pelas reportagens veiculadas nos cadernos de ciências de alguns jornais, como
por exemplo, A Folha de São Paulo e pelos materiais impressos de divulgação produzidos por alguns institutos. Em
decorrência desta discussão foram estabelecidas relações quanto à fonte do artigo e o perfil do leitor. Um exemplo
amplamente discutido pela turma foi o da reportagem selecionada pela aluna 34. Segundo, a aluna em concordância com
os demais alunos de sua turma seriam necessários conhecimentos prévios sobre a estrutura e a ação viral nas células,
além do conhecimento sobre o sistema imune frente ao processamento e a apresentação dos elementos imunogênicos no
processo natural de produção de anticorpos que ocorre nos organismos para a identificação e a correlação do processo
de vacinação com o conceito de biotecnologia. Essa situação foi aproveitada para tratar da importância do que já sabemos
para e no processo de aprendizagem de novos conhecimentos, conforme o pressuposto inicial proposto por Ausubel e
colaboradores (1980).
“As vacinas profiláticas de HPV são constituídas por partes do capsídeo (estrutura de proteção) do vírus na forma de
uma partícula semelhante a ele, e não são usados vírus atenuados para sua composição. São muito seguras e altamente
imunogênicas, isto é, geram anticorpos neutralizantes em altos níveis, capazes de impedir a entrada de HPV na célula,
evitando a infecção e, consequentemente, as doenças por ele causadas.” 4 (Trecho da reportagem destacado pela aluna
34, turma do curso de telecomunicações).

Assuntos muito variados surgiram de fontes diversas como: revistas semanais, revistas de divulgação científica, sites de
jornais diários (caderno de ciências). A turma de Enfermagem selecionou muitos artigos relacionados à saúde, homem
e produção de remédios. Já a turma de Informática fez uma seleção de artigos que abordavam assuntos variados, muitos
como curiosidades. E a turma de Telecomunicações selecionou artigos que abordavam assuntos, geralmente,
relacionados à economia e a indústria.
Associamos esse perfil de seleção de textos (reportagens) à possível relação estabelecida pelos alunos entre os
seus conhecimentos prévios (relacionados à sua área de formação e de interesse profissional) e o novo conhecimento
trabalhado nas aulas de Biologia, a Biotecnologia.
Ao término do conjunto de atividades programadas por esta proposta de ensino e aprendizagem de Biotecnologia
desenvolvida para o Ensino Médio, os alunos relataram a satisfação de aprender com base “nas informações fornecidas
por eles”, ou seja, de seus conhecimentos a respeito do tema e dos tópicos selecionados por eles em seus trabalhos de
pesquisa de textos e vídeos que abordavam o tema Biotecnologia.
Desta forma, retomamos a premissa apresentada por David Ausubel (1980), para encaminhar as nossas
considerações finais:
Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isto: O fator isolado mais
importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso
os seus ensinamentos. (Ausubel et al., 1980).

Ademais, destacamos os elementos participação e envolvimento dos sujeitos nos processos de ensino e de
aprendizagem como fundamental para o sucesso dos mesmos.

4

Trecho da entrevista realizada com Luisa Lina Villa, pesquisadora da ICESP, docente da Faculdade de Medicina da USP e
coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para o estudo das doenças associadas ao Papilomavírus (INCT - HPV).
Disponível em: http://sentirbem.uol.com.br/index.php?modulo=novidades&id=431&tipo=
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No mundo contemporâneo dominar as terminologias (conceitos científicos) é uma condição imprescindível para o sujeito
acompanhar, participar das discussões apresentadas pela mídia e tomar decisões. Entretanto, tem-se notado na literatura
o relato do desinteresse crescente por parte da população acerca dos temas científicos. Muitos autores relatam o ensino
expositivo descontextualizado com a realidade e com os conhecimentos prévios dos alunos como possíveis elementos
associados ao desinteresse. Além, das diferenças existentes entre as representações científicas e as representações
cotidianas para um determinado tema que, em geral dificultam a aprendizagem.
Assim, diante deste cenário, buscou-se neste trabalho desenvolver uma estratégia de ensino do tema Biotecnologia
potencialmente significativa. Ou seja, que oferecesse distintas oportunidades ao aprendiz de estabelecimento de relação
do novo conhecimento apresentado pela docente com os conhecimentos pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno.
Para tanto, partiu-se do pressuposto que “toda palavra procede de alguém e dirige-se para alguém, ou seja, toda
construção do significado depende do outro, em especial do que o outro já sabe.”
Com base nesse pressuposto, inicialmente, destacamos a importância da realização do pré-teste para realizar o
levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos acerca do tema. Estes foram fundamentais para o processo de
construção do ensino contextualizado com a realidade e com as percepções dos sujeitos relacionadas à Biotecnologia.
Além disso, tal levantamento permitiu o direcionamento da prática do ensino do tema para o desenvolvimento de
atividades que viessem favorecer a aprendizagem significativa do aluno.
No desenvolvimento do trabalho, foram verificadas mudanças quanto aos conhecimentos dos alunos relacionados
à Biotecnologia. O respeito, o temor, o distanciamento do assunto com a realidade e a atitude de desconfiança, que eram
atribuídos à prática da Biotecnologia e/ou aos cientistas muitos dos atuais problemas ou futuros ambientais foram
atenuados. Porém, não foram realizadas atividades que demonstrassem e/ou quantificassem a recorrência de significados
de senso comum (concepções alternativas) inadequados sob a visão científica do tema.Foi observado que a cada encontro
os alunos passaram trazer novas reportagens e questionamentos em relação a programas televisivos e filmes que
abordavam o tema desenvolvido nas aulas. Este movimento foi interpretado como uma demonstração da intenção e da
disposição de associação dos conhecimentos prévios dos sujeitos e da utilização por esses dos significados adquiridos
em diferentes situações e da valorização pelos alunos dos espaços e dos processos de negociação e de compartilhamento
de significados disponibilizados pela proposta de ensino apresentada.
Quanto à verificação de aprendizagem, as atividades propostas que permitiram a avaliação ampla e a identificação
pontual das dificuldades enfrentadas pelos alunos no processo de aprendizagem do tema. Ademais, para aqueles mais
preocupados com as avaliações tradicionais realizadas nas escolas, destaca-se que os alunos realizaram uma avaliação
formal (prova) bimestral, prevista no planejamento anual da escola. E nesta, obtiveram bons resultados, indicando não
haver grandes dificuldades no processo de solução de problemas, em forma de questões tradicionais, propostos acerca
do assunto.
Por fim, ressaltamos a importância do aprofundamento das investigações de cunho processual da aprendizagem
significativa de Biotecnologia, da ampliação do interesse dos alunos pelo tema e da participação desses nas aulas
mediante a utilização da proposta de ensino apresentada por este trabalho.
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Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de um questionário aplicado para
alunos de 14 – 15 anos do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual de Belo
Horizonte - MG, sobre o que pensam e conhecem em relação ao conteúdo de matemática e
sua simbologia algébrica. Muitas vezes, nós professores estamos tão preocupados em seguir
um cronograma e não paramos para pensar como é extremamente importante saber qual a
opinião de nossos alunos sobre a matemática, os sentimentos que ela provoca neles, quando
eles têm de estudar e aprendê-la. Percebemos a matemática e sua simbologia algébrica como
conteúdos escolares muitas vezes difíceis para os alunos em geral, tornando-se um
empecilho para a aprendizagem escolar. É interessante destacar a observação de alunos e
colegas registrada na seguinte expressão: Eu gostava de matemática até aparecer o “x”. Tal
expressão gerou em nós a seguinte questão: Seria o “x” o xis da questão? Esta pesquisa tem
uma abordagem Qualitativa/Quantitativa, na qual foi aplicado um questionário com 18
questões para 15 alunos. Dessas 18 questões, 14 eram de múltipla escolha, e quatro questões
dissertativas. Para aplicação desse questionário, foram selecionados, pela professora da
turma, cinco alunos considerados bons, cinco alunos considerados medianos e cinco alunos
com dificuldade em matemática. Os resultados encontrados nos questionários mostram que
na visão dos alunos a simbologia algébrica torna a matemática mais difícil. Mostram também
que grande parte dos alunos não consegue entender o que os símbolos matemáticos
representam, mesmo quando estão contextualizados em situações matemáticas. Esta situação
evidencia a importância do estudo da simbologia algébrica e seus significados na matemática

22006-1

Carvalho. P. M. et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22006 (2014)
para que possamos contribuir para uma aprendizagem mais interessante, não apenas com
repetições e memorizações de fórmulas para fazer exercícios e provas, mas também
despertar o interesse dos alunos pela ciência.

I. INTRODUÇÃO
O presente texto apresenta e discute resultados de um questionário aplicado para alunos com idade de 14-15 anos das
séries finais do ensino fundamental em relação aos seus sentimentos, opiniões em relação à construção do conhecimento
matemático e simbologia algébrica. O questionário constitui-se em um instrumento para novas pesquisas relacionadas
com o ensino da matemática.
A construção do conhecimento matemático e o rendimento escolar de alunos de diversos níveis de ensino têm
diminuído ao longo da passagem de séries/ciclos. Dos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano) para os anos finais
do Ensino Fundamental (9º ano), podemos perceber pelos resultados no Brasil, por meio do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB)1 no qual utiliza uma escala de zero a dez, em relação às médias de desempenho das
avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e Prova Brasil2 em Língua Portuguesa e Matemática.
Durante o período de 2007, 2009 e 2011, em Minas Gerais, no Ensino Fundamental nos anos iniciais, a média total
projetada para este período, era de 5,13 e foi alcançada com uma média total de 5,4. Durante esse mesmo período no
Ensino Fundamental nos anos finais, a média total projetada foi de 3,96 pontos, e foi também alcançada com uma média
total de 4,3. Segundo esses dados, podemos perceber que a média projetada diminui substancialmente dos anos iniciais
para os anos finais do Ensino Fundamental. Embora os resultados se refiram a língua portuguesa e matemática, o sistema
não difere a contribuição das médias das disciplinas de cada uma separadamente. As perguntas que orientaram nossa
pesquisa foram: Que relações podem ser estabelecidas entre a introdução da simbologia algébrica nas séries finais no
ensino da matemática com a diminuição das médias de desempenho nas avaliações oficiais? Seria o “x” o xis da questão?
Como o aluno se sente ao ter que estudar Matemática? O incomodo causado por meio de experiências vivenciadas
na realidade de uma escola pública de Belo Horizonte, com alunos de Ensino Fundamental nas sérias finais nas quais se
evidenciam: dificuldades de construção do conhecimento matemático; desânimo referente ao conteúdo de matemática;
falta de motivação dentre outras, estariam também, relacionadas com a introdução da simbologia algébrica neste
segmento escolar.
Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de um questionário aplicado para alunos de 14 – 15 anos
do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual de Belo Horizonte - MG, sobre o que pensam e conhecem em
relação ao conteúdo de matemática e sua simbologia algébrica.

II. REFERENCIAL TEÓRICO
II.1 História da Matemática e da Álgebra
Para iniciamos este texto, importante se faz mostrar como a matemática e a álgebra surgiram e evoluíram até os dias
atuais. A matemática sempre esteve presente na vida do homem, desde a origem da raça humana. Inicialmente, nossos
IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP reúne
num só indicador fluxo escolar e a médias de desempenho nas avaliações. Informação disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-oideb - acessado em 05/02/2014.
2
SAEB e PROVA BRASIL: O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) , conforme estabelece a Portaria n.º 931, de 21 de março de 2005, é
composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). A Aneb é realizada
por amostragem das Redes de Ensino, em cada unidade da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Por manter as mesmas características,
a Aneb recebe o nome do Saeb em suas divulgações. A Anresc é mais extensa e detalhada que a Aneb e tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter
universal, recebe o nome de Prova Brasil em suas divulgações. Informação disponível em: http://portal.inep.gov.br/saeb - acessada em 17/2/2014.
1
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ancestrais utilizavam a matemática contemplando e estabelecendo relações entre as diversas manifestações de vida
existentes na natureza. Segundo Boyer (1996), nesse estabelecimento de analogias, entre quantidades e formas, tiveram
inicio a matemática e a ciência.
Juntamente com a evolução da humanidade, a matemática também evoluiu. E dessa evolução surge a álgebra.
Segundo Santos & Borges (2013), o nome "álgebra" surgiu de um tratado escrito por Mohamed Ibn Musa, escrito em
Bagdá por volta do ano de 825. Seu trabalho intitulado Al-jabr Wa'l-muqabala. A palavra Al-jabr da qual álgebra foi
derivada significa "reunião", "conexão"ou "complementação". A palavra Al-jabr significa, ao pé da letra, a reunião de partes
quebradas.
Eves (2004) e Boyer (1996) citam o surgimento da álgebra na Babilônia. Próximo ao ano 2000 a.C. a aritmética
dos babilônicos já havia avançado para uma álgebra retórica bem aperfeiçoada. Uma das famosas tábuas dos Babilônios
era a Plimpton 322. Diofanto de Alexandria teve uma importância muito grande para o desenvolvimento da álgebra que
foi o seu estudo mais importante. Uma das principais contribuições dele para a matemática foi a sincopação ou redução
da álgebra grega.
Com a sincopação da álgebra, surgem os símbolos utilizados para representá-la. A sincopação da álgebra foi um
grande avanço, pois simplificou bastante a maneira de escrever as equações, mas em contraponto, foram criados vários
tipos de símbolos para representá-las. E é nesse momento que podem surgir diversas dúvidas e dificuldades por parte
dos nossos alunos para aprender, estabelecer relações e compreender a simbologia algébrica.
II.2 Simbologia algébrica
Entender, estabelecer relações e lidar com a abstração do simbolismo algébrico não é uma tarefa muito fácil para alguns
alunos. Nobre et.al (2011) salienta que representações escritas utilizadas pelos alunos em resolução de problemas, ajudam
a organizar ideias e auxiliam na construção do conhecimento algébrico. Para pensar algebricamente, o aluno precisa
conhecer os diversos modos no qual a matemática pode ser representada por meio de símbolos, que são amplamente
utilizados na álgebra de maneira universal.
Nesse contexto, Medeiros (1998) levanta uma situação importante. Nossos alunos em sua trajetória de vida trazem
consigo signos e símbolos matemáticos que fazem parte do seu cotidiano, e mesmo assim é difícil contextualizar e
compreender essas situações diárias, vivenciadas por todos diariamente. A autora ainda nos diz que apenas reconhecer
os símbolos, não significa que o aluno saiba interpretar e compreender os seus significados matemáticos. Dessa maneira
o aluno depende desse conhecimento simbólico, para o sucesso do entendimento de um texto matemático, para
estabelecer assim o raciocínio matemático por meio da simbologia algébrica.
A leitura da simbologia matemática tem um papel fundamental no ensino - aprendizagem dessa disciplina. Além de
ser extremamente importante necessária à vida em sociedade. (Medeiros, 1998, p. 3).

Segundo de Araújo (2011), atualmente, no contexto escolar, a matemática trabalha com uma linguagem simbólica
formal, muitas vezes complexa, estando muito afastada do cotidiano dos nossos alunos. Essa utilização de símbolos,
algumas vezes de maneira exagerada, sem que os alunos possam entendê-los, pode, ao invés de auxiliar e simplificar a
comunicação matemática, dificultar a construção do conhecimento matemático dos nossos alunos, levando os mesmos e
seus professores à insatisfação e desmotivação.
O autor ainda esclarece:
(...) a linguagem matemática, trabalhada pelos professores em sala de aula, não condiz com o que é repassado em
forma de conteúdos para os alunos, ou seja, o que se fala nem sempre é o que se escreve no ‘quadro de giz’. (De
Araújo, 2011, p.6).

Quando tratamos de dificuldade de construção do conhecimento matemático, alguns fatores podem estar
relacionados a essa dificuldade. Além da dificuldade de abstração da simbologia algébrica, outros fatores como a falta
de contextualização histórica dos conteúdos matemáticos, sua utilização e aplicação, a afetividade, a (des)motivação de
professores e alunos, podem ser considerados essenciais para o processo da construção ou não do conhecimento
matemático e serão apresentados a seguir.
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II.3 Motivação e Afetividade
Atualmente, percebemos nossos alunos desmotivados a estudar. Além da dificuldade da linguagem simbólica algébrica,
podemos também salientar, segundo de Carvalho et.al (2007), que a escola não oferece a mesma motivação que a
tecnologia e a mídia oferece. Dessa forma, é muito mais atraente brincar do que estudar. Knüppe (2006), também
corrobora com essa ideia, ao afirmar que as crianças atualmente vivem em um mundo tecnológico muito mais atraente
do que a esfera escolar pode proporcionar atualmente “pelo simples fato de frequentarem a escola”.
Zenere (2009) & de Araújo (2011) concordam com a ideia de que na escola, os conteúdos matemáticos muitas
vezes são desenvolvidos como um amontoado de fórmulas e regras para decorar sem nenhuma aplicabilidade para os
alunos, trazendo a matemática como um conteúdo abstrato e descontextualizado do cotidiano.
De Carvalho et.al (2007), complementa esse pensamento anterior de que os conteúdos matemáticos além de serem
apresentados no cotidiano com muitas atividades na qual muitas delas são monótonas, atividades avaliativas, que
normalmente podem deixar os alunos ansiosos, preocupados e estressados, salas de aula muito cheias, falta de materiais
pedagógicos, dentre outras coisas, podem deixar os alunos desmotivados a estudar.
A afetividade também pode ser considerada de extrema importância para o sucesso escolar de nossos alunos, para
que possamos manter uma relação de interação com os mesmos, cabendo a nós professores procurarmos saber quais são
suas dificuldades, seus medos e suas experiências diárias no âmbito social.
Da mesma forma, é a partir da relação com o outro, através do vínculo afetivo que, nos anos iniciais, a criança vai
tendo acesso ao mundo simbólico e, assim, conquistando avanços significativos no âmbito cognitivo. Nesse sentido,
para a criança, torna-se importante e fundamental o papel do vínculo afetivo, que inicialmente apresenta-se na relação
pai-mãe -filho e, muitas vezes, irmão (s). No decorrer do desenvolvimento, os vínculos afetivos vão ampliando-se e
a figura do professor surge com grande importância na relação de ensino e aprendizagem, na época escolar. (Tassoni,
2000, p.3).

Segundo Huertas (2008), os nossos comportamentos não ocorrem apenas com estímulos externos, eles têm muito
a ver com as nossas memórias e os conhecimentos. Quando nos sentimos motivados, significa que temos conhecimento
sobre nossa própria eficácia.
Neves & Boruchovitch (2004) salientam que “No âmbito escolar, a motivação é o fator interno que impulsiona o
aluno para estudar, iniciar os trabalhos e perseverar neles até o fim”.
Segundo Fita (2003), quando o professor não está motivado ou entusiasmado, por diversos motivos também, com
sobrecarga de trabalho, falta de planejamento, e até mesmo falta de envolvimento com os alunos torna - se muito difícil
para ele, transmitir entusiasmo e motivar seu aluno. Podemos perceber que a falta de motivação de alunos e professores,
é um dos obstáculos para que possamos ter uma construção do conhecimento de maneira geral, neste caso
especificamente, em matemática. Quando um aluno não entende um conteúdo matemático, seja ele algébrico ou não,
instintivamente, ele se sente desmotivado a prosseguir no conteúdo estudado.
II.4 História da Matemática como recurso didático
Para motivar nossos alunos podemos utilizar o recurso de mostrar aos alunos como a matemática surgiu, ou seja, deixálos mais perto da matemática, utilizando a história da Matemática como recurso didático.
Esse recurso é destacado por Tenório (2009) que nos mostra além da importância da história da matemática na
vida do homem, a importância da história da matemática para o ensino da matemática. Segundo o autor, a matemática
sempre esteve presente na vida do homem, e que ela evolui á medida que as necessidades da sociedade também evoluem.
Dessa forma, a matemática contém não só as dimensões formal, lógica e racional, usualmente destacadas e
percebidas, mas também as dimensões material, intuitiva e social, já que é produzida pela história. Portanto, a
Matemática é histórica. (Tenório, 2009, p.15)

A história da matemática torna-se dessa maneira indispensável para a contextualização e motivação para que o
conteúdo a ser estudado ou ensinado seja interessante e lúdico durante o período escolar.
Para ensinar matemática em qualquer nível é necessário ajudar os estudantes a entender as questões e formas de
pensamento que ligam detalhes. (...) Muitos estudantes, especialmente nas primeiras séries, tem uma curiosidade
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natural sobre de onde vem as coisas. Com sua ajuda, essa curiosidade pode levá-los a entender processos matemáticos
que eles precisam conhecer. (Berlinghoff & Gouvêa, 2008, p.1)

D`Ambrósio (1989), reforça a ideia de que podemos utilizar a história da matemática como ferramenta de
construção do conhecimento, por meio de uma “construção histórica do conhecimento matemático”, para um melhor
entendimento dos alunos, ao compreender como um conceito evoluiu até os dias de hoje. Dessa maneira o aluno percebe
como foi criado o processo do surgimento e as necessidades para a “criação” de determinados conteúdos matemáticos,
bem como os símbolos que a representa, e podem começar a perceber uma utilização prática do que está estudando.
Ao ensinar matemática, nós professores não devemos ficar apenas ensinando para nossos alunos, teoremas,
fórmulas, equações, dentre outros conteúdos matemáticos, de forma mecânica, no qual o professor fala e o aluno tornase um mero expectador durante as aulas de matemática. É importante também, além dos recursos descritos acima, levar
em consideração a experiência pessoal do aluno, pois ela pode ser um importante auxiliar para que a construção do
conhecimento ocorra, nesse caso, a construção do conhecimento algébrico matemático.
Todos os alunos têm experiências com o mundo natural e, invariavelmente, essas experiências são mais poderosas
do que as ideias e as atividades do tipo de verificação que caracterizam a maioria dos cursos de ciências. (Yager,1991,
p.24).

III. METODOLOGIA
Para realizar este estudo, optamos em relação aos objetivos, pela pesquisa descritiva (Gil, 2002) utilizando uma
abordagem qualitativa (Alves–Mazzotti,1998), utilizando também uma abordagem quantitativa (Rodrigues, 2006) para
a análise dos dados colhidos a partir de um questionário que será respondido por alunos de 9º ano, de escola pública
estadual de Belo Horizonte, MG.
Segundo Gil (2002), as pesquisas descritivas têm por objetivo estudar as características de um grupo, nesse caso,
as características dos alunos nas turmas de 9º ano, além de que essas pesquisas também têm como objetivo buscar crenças,
atitudes e opiniões do objeto de estudo por meio de coleta de dados, tal como o questionário, que foi técnica de coleta de
dados utilizada neste artigo.
A utilização de uma abordagem quantitativa, segundo Rodrigues (2006), traduz em números as opiniões e
informações colhidas, no caso desse projeto, a partir de um questionário, para serem classificadas e analisadas, utilizando
técnicas estatísticas para a tabulação dos dados.
III.1 Caracterização do objeto de estudo
Esta pesquisa será realizada por meio de aplicação de um questionário com 15 alunos de ensino fundamental do 9º ano,
de uma escola pública estadual de Belo Horizonte, MG, com a intenção de identificar possíveis interferências no
desenvolvimento do processo de construção do conhecimento da matemática a partir da introdução da simbologia
algébrica, que podem refletir em dificuldade de aprendizagem em matemática.
III.2 Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada na própria escola na qual os alunos estudam. Ao construir o questionário, tivemos o
cuidado para que o aluno fosse o foco dessa pesquisa. A opinião dele é de extrema importância para que possamos trazer
a Matemática para seu cotidiano, auxiliando esse aluno na construção do conhecimento matemático. Para esse fim,
baseamos uma parte do mesmo, adaptando os fatores motivacionais de Yager (1991), relacionados ao conteúdo de
Matemática. Essa alternativa sugerida pelo autor citado, para motivar professores e alunos, é a Ciência, Tecnologia e
Sociedade (CTS), no qual tenta fazer a ciência escolar mais significativa para o aluno. CTS é o termo utilizado para a
aplicação de um contexto real para o estudo da ciência. Ao trabalhar nesta esfera, o aluno é envolvido em todo o processo,
eles não são simples receptores de informações de um currículo pré-determinado.
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Esse questionário foi aplicado para 15 alunos. Cada questionário era composto com 18 questões referentes à
opinião dos alunos referente ao conteúdo de matemática, disponibilidade de estudo para matemática, sentimentos em
relação à matemática e perguntas sobre a simbologia algébrica e seus significados. Dessas 18 questões, 14 eram de
múltipla escolha e tinham como objetivo observar a motivação e a importância da matemática na vida dos estudantes por
meio de escala Likert, e quatro questões dissertativas, no qual buscamos compreender a relação e o entendimento dos
alunos com a simbologia algébrica em situações matemáticas. Para aplicação desse questionário, foram selecionados,
pela professora da turma, cinco alunos considerados bons, cinco alunos considerados medianos e cinco alunos com
dificuldade em matemática.
Antes da aplicação dos questionários, por meio dos termos de livre consentimento, os alunos foram informados
que seus dados pessoais não seriam necessários, que eles poderiam sentir-se à vontade para responder as questões, e que
ninguém além da pesquisadora teria acesso às respostas dadas pelos alunos. A professora da turma não esteve presente
na aplicação dos questionários para que os alunos não se sentissem constrangidos. O tempo aproximado da aplicação do
questionário foi de 40 minutos. Após a entrega dos questionários pelos alunos, estes foram numerados de 1 a 15.
Elaborar um questionário, com questões de qualidade pode ser muitas vezes uma tarefa tênue e frustradora para
quem ainda não teve a oportunidade de realizá-la. Para a realização desse questionário foram feitas cerca de 4
modificações com auxílio de opiniões de colegas do grupo de pesquisa AMTEC e GEMATEC.
Em geral a palavra questionário se refere a um meio de obter respostas a questões por uma fórmula que o próprio
informante preenche. (Goode & Hatt, 1979, p.172)

Após a coleta dos dados e a partir da apreciação dos mesmos, estes foram devidamente expressos por meio de
tabelas ou gráficos.
IV. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Dos 15 alunos participantes dessa pesquisa, 53% eram do sexo masculino, e 47% do sexo feminino. A primeira parte do
questionário contemplava algumas afirmações sobre a matemática de maneira geral. Seguem abaixo os gráficos
referentes a cada afirmação:

Legenda: CT= Concordo totalmente; C= concordo; I= Indiferente; D=Discordo, DT=Discordo totalmente.

GRÁFICO 1. Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 anos, de uma escola publica de MG Brasil, 2014 diante da afirmação:
Os assuntos estudados em matemática são interessantes e importantes para o desenvolvimento da comunidade onde você vive e para
as pessoas em geral.
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Legenda: CT= Concordo totalmente; C= Concordo; I= Indiferente; D=Discordo, DT=Discordo totalmente.

GRÁFICO 2. Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 anos, de uma escola publica de MG Brasil, 2014 diante da afirmação:
Estudo matemática apenas para passar de ano.

Legenda: CT= Concordo totalmente; C= Concordo; I= Indiferente; D=Discordo, DT= Discordo totalmente.

GRÁFICO 3. Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 anos, de uma escola publica de MG Brasil, 2014 diante da
afirmação: Estudo muitas coisas em matemática que não sei onde e para que vou usar.

Legenda: CT= Concordo totalmente; C= Concordo; I= Indiferente; D=Discordo, DT=Discordo totalmente.

GRÁFICO 4. Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 anos, de uma escola publica de MG Brasil, 2014 diante da afirmação:
Gosto de fazer atividades de matemática (exercícios, dever de casa, trabalhos, simulados).
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Legenda: CT= Concordo totalmente; C= Concordo; I= Indiferente; D=Discordo, DT=Discordo totalmente.

GRÁFICO 5. Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 anos, de uma escola publica de MG Brasil, 2014 diante da afirmação:
Para mim, estudar matemática é perda de tempo.

Legenda: CT= Concordo totalmente; C= Concordo; I= Indiferente; D=Discordo, DT=Discordo totalmente.
GRÁFICO 6. Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 anos, de uma escola publica de MG Brasil, 2014 diante da afirmação:
Sinto-me completamente perdido nas aulas de matemática.

Legenda: CT= Concordo totalmente; C= Concordo; I= Indiferente; D=Discordo, DT=Discordo totalmente.
GRÁFICO 7. Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 anos, de uma escola publica de MG Brasil, 2014 diante da afirmação:
Gosto de estudar matemática.
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Legenda: CT= Concordo totalmente; C= Concordo; I= Indiferente; D=Discordo, DT=Discordo totalmente.

GRÁFICO 8. Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 anos, de uma escola publica de MG Brasil, 2014 diante da afirmação:
A matemática desperta minha curiosidade.

Legenda: CT= Concordo totalmente; C= Concordo; I= Indiferente; D=Discordo, DT=Discordo totalmente.
GRÁFICO 9. Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 anos, de uma escola publica de MG Brasil, 2014 diante da afirmação:
Sinto-me desconfortável só de ouvir a palavra matemática.

Legenda: CT= Concordo totalmente; C= Concordo; I= Indiferente; D=Discordo, DT=Discordo totalmente.
GRÁFICO 10. Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 anos, de uma escola publica de MG Brasil, 2014 diante da
afirmação: Aprendo matemática com facilidade.
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Legenda: CT= Concordo totalmente; C= Concordo; I= Indiferente; D=Discordo, DT=Discordo totalmente.

GRÁFICO 11. Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 anos, de uma escola publica de MG Brasil, 2014 diante da
afirmação: Não vejo nada de interessante nas aulas de matemática.

Neste conjunto de perguntas, podemos perceber que a maioria dos alunos concorda que os assuntos estudados em
matemática são interessantes e importantes para o desenvolvimento da sociedade, a maioria discorda totalmente que a
matemática é perda de tempo, e não gostam de estudar matemática. Percebemos também que quase a metade dos alunos
concorda que se sentiam “perdidos” nas aulas de matemática. Diante desses dados é preciso repensar a maneira de
ensinarmos nossos alunos.
D`Ambrósio (1989), sugere que utilizemos a história da matemática para contextualizar o conteúdo a ser ensinado
para os nossos alunos como uma ferramenta por meio de uma “construção histórica do conhecimento matemático”, para
um melhor entendimento dos alunos, ao compreender como um conceito evoluiu até os dias de hoje. Yager (1991),
propõe a utilização de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) tenta fazer a ciência escolar mais significativa para o
aluno. E reafirmamos que:
Eles devem estar envolvidos com a definição de objetivos, com os produtores de planejamento, com a localização
de informações, e com a avaliação a todos. A intenção de trabalhar CTS é formar cidadãos capazes de tomar decisões
sobre assuntos do cotidiano e tomar atitudes pessoais como resultados dessas decisões. (Yager, 1991, p.22).

Na segunda parte do questionário, os alunos foram indagados quanto à frequência e como ele estuda matemática,
além dos sentimentos que a matemática desperta nesses alunos. Na questão 12, perguntamos aos alunos qual a frequência
de estudo em matemática. Nessa questão um aluno marcou mais de uma opção, e 31% dos alunos estudam matemática
quando tem prova, ou 31% em outra situação. Na questão 13, foi perguntado aos alunos como eles estudavam
matemática. 53% dos alunos estudam sozinhos.
Na questão 14, foi perguntado ao aluno o que ele sentia quando tinha que estudar matemática e explicar porque
ele se sentia assim. Nessa questão, os alunos poderiam arcar mais de uma alternativa.

GRÁFICO 12. Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 anos, de uma escola pública de MG Brasil, 2014 diante da
afirmação: Marque a(s) alternativas que expressam o que você sente quando tem que estudar matemática (você pode escolher mais
de uma alternativa).
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Ao justificarem suas escolhas, selecionamos algumas respostas:
Aluno 6: “Muitas atividades são confusas, e não sei como resolver, e acabo apelando para os colegas”.
Aluno11: “Pois eu quero aprender matemática, mas é muito complicado”.
Aluno 10: “Porque eu gosto de Matemática e quando estudo me sinto à vontade”.
Aluno 13: “Não sei explicar essa questão direito, acho que a questão da matemática ser cheia de formas, regras,
sinais...”.
Nesse contexto, podemos perceber que os alunos sentem curiosidade para aprender matemática, mas também
sentem preguiça de estudá-la por diversos motivos. Por a matemática ser apresentada para os alunos muitas vezes sem
aplicabilidade, os alunos sentem-se desmotivados a estudar.
Relembrando, de Carvalho et.al (2007), nos ajuda a perceber que muitas vezes as aulas de matemática são
monótonas, com falta de materiais pedagógicos, além do estresse que as provas e tarefas avaliativas podem prejudicar a
aprendizagem matemática e desmotivar nossos alunos. Neves & Boruchovitch (2004) salientam que “No âmbito escolar,
a motivação é o fator interno que impulsiona o aluno para estudar, iniciar os trabalhos e perseverar neles até o fim”.
Na terceira e última parte do questionário, os alunos foram questionados quanto ao seu entendimento e
interpretação a respeito da simbologia algébrica. Na questão 15, foram exemplificados alguns símbolos algébricos e 53%
dos alunos conheciam alguns dos símbolos citados.
Na questão 16, os alunos foram questionados a explicar os significados de alguns símbolos algébricos, em questões
contextualizadas. A primeira expressão apresentada aos alunos representava a descrição de um conjunto numérico. 93%
dos alunos não entendiam o significado dessa expressão, deixando a questão em branco, ou alegando que não sabiam o
que ela significava ou representava.
A segunda expressão apresentada aos alunos era uma equação de primeiro grau. 67% dos alunos sabiam explicar
o que o “x” significava, enquanto 33% não sabiam o que o “x” significava.
Aluno 14: “A professora já explicou só que eu não consigo lembrar”.
Aluno 4: “O “x” representa uma incógnita que pode ser ≠ de zero. Só temos que achar o valor de “x”, ou seja,
passar para o primeiro membro e resolver”.
Aluno 13: “Só sei fazer porque foi assim que aprendi, mas o significado real do “x” eu não sei”.
Aluno 1: “É o número que precisamos achar”.
Na terceira e última parte dessa questão, era apresentada uma equação de segundo grau. 80% dos alunos conheciam
a fórmula que representa a fórmula de Bhaskara, a maioria deles soube responder o nome corretamente, mas grande parte
não sabia os significados dos símbolos da equação.
Aluno 10: “Delta, Baskarata”; “∆= delta, x= incógnita, a; b; c= valores para desenvolver os produtos”.
Aluno 4: “A formula do “delta” e do “x”; “são equações do segundo grau, Delta, x; a; b; c são incógnitas”.
Esta questão mostra que o aluno apenas repete o que o professor ensina na sala de aula, e que muitas vezes esse
conteúdo aprendido não tem nenhum significado pra ele. Neste sentido, Zenere (2009) & de Araújo (2011) nos mostram
que grande parte dos conteúdos matemáticos não possuem sentindo para os alunos e dessa maneira tornam-se um
amontoado de fórmulas que não fazem nenhum sentido para o mesmo, e eles apenas decoram as regras ensinadas para
resolver exercícios e fazer provas.
Na questão 17, ao serem questionados se a introdução dos símbolos matemáticos torna a matemática mais difícil,
80% dos alunos concordaram que dificulta, e um dos argumentos mais justificados por eles, é que acham difícil
decorar/gravar cada um deles.
Aluno 13: “Todos esses sinais me deixam confuso, faz uma simples conta parecer difícil”.
Aluno 7: “Não muito. Ás vezes nos ajuda, mas tem vez que o problema é gravar cada um deles”.
Aluno 14: “É muito símbolo pra gravar, fica difícil aprender a matemática”.
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GRÁFICO 13 – Porcentagem de concordância de alunos de 14-15 años, de uma escola pública de MG Brasil, 2014 diante da
pergunta: Em sua opinião, a introdução dos símbolos matemáticos, como por exemplo, % , >, ≠, , , x, y, tornam a matemática
mais difícil?

O resultado encontrado nessa questão concorda com Medeiros (1998), quando afirma que apenas reconhecer os
símbolos, não significa que o aluno saiba interpretar e compreender os seus significados matemáticos. Sendo assim,
não basta o aluno saber o significado desses símbolos, ele precisa saber abstrair os significados deles dentro de um
contexto ou situação matemática para conseguir estabelecer relações entre o raciocínio matemático e a simbologia
algébrica. Segundo Medeiros (1998) “A leitura da simbologia matemática tem um papel fundamental no ensino aprendizagem dessa disciplina. Além de ser extremamente importante necessária à vida em sociedade”.
Na questão 18, pergunta-se: Caso você precise estudar matemática no livro didático sem o auxílio do professor,
você consegue entender a linguagem matemática que está sendo explicada pelo livro? Como resposta 80,04% dos alunos
respondeu que às vezes conseguiam entender, mas grande parte justificou que fica mais fácil entender o conteúdo
estudado com o auxílio da professora.
Aluno 9: “Na maioria das vezes eu não entendo e acabo não fazendo e acho mais fácil quando o professor
explica”.
Aluno 6: “Tem contas que não sei como resolver ou símbolos que não sei o significado”.
Aluno 14: “Ás vezes eu consigo entender, mas pra mim conseguir entender tudo, só com ajuda mesmo”.

IV. CONCLUSÕES
Os resultados encontrados nos questionários mostraram que a simbologia algébrica, realmente torna a matemática mais
difícil de entender, e que grande parte dos alunos não consegue entender o que os símbolos matemáticos representam
quando estão contextualizados em situações matemáticas. Os alunos tem interesse, tem curiosidade, mas parte deles não
consegue entender a simbologia algébrica. Fazem o exercício de forma mecânica, sem saber o significado real daquilo
que estão fazendo. Fica claro também a quantidade de fórmulas e símbolos que eles precisam decorar. Esta situação
evidencia a importância da contextualização do conteúdo estudado, e não apenas a repetição e memorização de fórmulas
apenas para fazer exercícios e provas, o que gera grande desmotivação por parte de alguns alunos. A matemática escolar
precisa ser ensinada de maneira a levar em consideração à aplicação do que é ensinado, contextualizar a época e as
necessidades da “criação” de determinado conteúdo e acima de tudo, a participação dessa construção do ensino da
Matemática com o principal interessado na construção do conhecimento matemático: o aluno.
E a partir dessa reflexão, o professor poderia tentar modificar a maneira de ensinar a matemática, tornando-a mais
acessível, interessante e motivante para o aluno. Com base nas análises das respostas dos alunos nos questionários
aplicados, podemos inferir que a matemática e toda a simbologia que a cerca, e que muitas vezes pode ser um empecilho
para a construção do conhecimento matemático, deve ser vista pelo aluno como algo importante e interessante e que
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contribui para o desenvolvimento humano e científico. Os resultados finais também nos levam a pensar que devemos
olhar para nossos alunos com um olhar especial e tentarmos promover a construção do conhecimento matemático da
melhor maneira possível, para que essa falta de interesse de grande parte dos nossos alunos se modifique.
Podemos perceber ainda que não é fácil ser professor nos dias atuais. Grande parte dos alunos participantes afirma
que às vezes conseguem estudar sozinhos, entretanto, fica mais fácil entender o conteúdo estudado com o auxílio do
professor, auxiliando-os sempre que precisarem, valorizando o raciocínio coletivo dos mesmos e incentivando o trabalho
em grupo. Podemos considerar finalmente que: a curiosidade; o despertar do aluno para a construção da ciência e do
conhecimento matemático; o estimular o raciocínio abstrato com atividades interessantes e que façam sentido para os
mesmos; o relacionar a Matemática com sua experiência de vida social e cultural podem refletir diretamente no
rendimento escolar do aluno e na relação entre os próprios colegas e consequentemente com a sociedade em geral.

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem as contribuições do Grupo de Estudo de Metáforas, Modelos e Analogias na Tecnologia, na
Educação e na Ciência–GEMATEC, ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais–CEFET MG–BR, à
Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior (CAPES) e à Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas
Gerais (FAPEMIG).

REFERÊNCIAS
Alves-Mazzotti, A. (1998). O Planejamento de Pesquisas Qualitativas. Em: A. Alves-Mazzotti & F. Gewandsnajder. O
método nas Ciências Naturais e Sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa (pp.107-203). São Paulo: Pioneira. 2ª ed.
Berlingoff, W. P. & Gouvea. F.Q. (2008). A matemática através dos tempos: um guia fácil e prático para professores e
entusiastas. (E. Gomide & H. Castro, Trad.). São Paulo: Edgard Blücher.
Boyer, C. B. (1996). História da matemática. São Paulo: Edgard Blucher. 2ª ed.
Brasil, Secretaria de Educação Básica. (2013). Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Disponível em:
http://inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb. Acesso em: 5 Fev. 2014.
Brasil, Secretaria de Educação Básica. (2013). Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. IDEB resultados e metas.
Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=760467. Acesso em: 9 dez. 2013.
D’Ambrosio, B. S. (1989). Como ensinar matemática hoje. Temas e debates 2(2),15-19. Disponível em:
http://educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/MATEMATICA/Artigo_Beatriz.pdf. Acesso em: 7
Jul. 2014.
De Araújo, J. P. (2011). Ação Educativa: pressupostos metodológicos no ensino da matemática. Disponível em:
http://coopex.fiponline.com.br/images/arquivos/documentos/14.pdf. Acesso em 16 Jul. 2014.
De Carvalho, M. F. N., Pereira, V. C. & Ferreira, S. P. A. (2007). A (des)motivação da aprendizagem de alunos de escola
pública do ensino fundamental i: quais os fatores envolvidos? Universidade Federal do Pernambuco, UFPE,
Pernambuco. Disponível em: http://www. ufpe. br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2007.2/a% 20desmotivao%
20da% 20apr endizagem% 20de% 20alunos% 20de% 20escola.pdf. Acesso em 17 Ago 2014.
22006-13

Carvalho. P. M. et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22006 (2014)
Eves, H. (2004). Introdução à história da matemática. (H. Domingues, trad.). Campinas: Editora Unicamp.
Fita, E. C. (2003). O professor e a motivação dos alunos. Em: J. A. Tápia & E. C. Fita, E. C. A motivação em sala de
aula: o que é, como se faz (pp.65-135). São Paulo: Loyola. 5ª ed.
Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas. 4ª ed.
Goode, W. J. & Hatt, P. K. (1979). Como construir um questionário. Em: W. J. Goode & P. K. Hatt. Métodos em pesquisa
social (pp.171-218). São Paulo: Ed. Nacional.
Huertas, J. A. (2008). Las teorías de la motivación desde el ámbito de lo cognitivo y lo social. Em: Palmero, F. &
Martínez,
F.
Motivación
y
emoción.
Madrid:
McGraw-Hill.
Disponível
em:
http://sohs.pbs.uam.es/webjesus/motiv_ev_autorr/lects%20extranjeras/teorias.pdf. Acesso em: 3 Jul. 2014.
Knüppe, L. (2006). Motivação e desmotivação: desafio para as professoras do Ensino Fundamental. Educar em revista,
27, 277-29. Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155013354017. Acesso em: 11 Jul. 2014.
Medeiros,
G.
M.
L.
D.
(1998).
Leitura
da
simbologia
matemática.
Disponível
em:
http://portalanpedsul.com.br/admin/uploads/1998/Educacao_em_ciencias_naturais_e_em_matematica/Trabalho/06_11
_19_trabalho_leitura_da_simbologia_matematica.pdf. Acesso em 16 Jul. 2014.
Neves, E. R. C. & Boruchovitch, E. (2004). A motivação de alunos no contexto da progressão continuada. Psicologia:
teoria e pesquisa, 20(1), 77-85. Diponível em: http://www.scielo.br/pdf/ptp/v20n1/a10v20n1.pdf. Acesso em: 7 Jul.
2014.
Nobre, S., Amado, N. & Ponte, J. P. (2011). Representações na aprendizagem de sistemas de equações. Ensino e
Aprendizagem da Álgebra. Actas do Encontro de Investigação em Educação Matemática, (pp.239-259). Disponível em:
http://cmup.fc.up.pt/cmup/eiem/grupos/documents/14.Nobre_Amado_Ponte.pdf. Acesso em 12 Jul. 2014.
Rodrigues, A. D. J. (2006). Metodologia científica. São Paulo: Avercamp. Disponível em:
http://pesquisaemeducacaoufrgs.pbworks.com/w/file/fetch/64878127/Willian%20Costa%20Rodrigues_metodologia_ci
entifica.pdf. Acesso em: 18 Fev. 2014.
Santos, C. A. O. & Borges, M.F. (2013). Evolução da simbologia algébrica: Um passeio pela história evolutiva do
pensar matemático humano como forma de aprendizagem. Actas del VII CIBEM ISSN, 2301(0797), 1180. Disponível
em: http://www.editorarealize.com.br/revistas/ebrapem/trabalhos/0c3d4ab019fbd17a8287b8cffe8ae4ec.pdf. Acesso em:
18 Nov. 2013.
Tassoni, E. C. M. (2000). Afetividade e aprendizagem: a relação professor-aluno. Reunião anual da anped, 23.
Disponível em: http://www.cursosavante.com.br/cursos/curso40/conteudo8232.pdf. Acesso em: 25 Jun.2014.
Tenório, R. M. (2009). A razão e o tempo: trilhas da matemática na teia da história. (pp.9-27). Salvador: EDUFBA.
Yager, R.E. (1991). The centrality of pratical work in the Scienece/Tecnology/Society movement. Em: B. E. Woolnough.
Pratical Science (pp. 21-30). England: Press.

22006-14

Carvalho. P. M. et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22006 (2014)
Zenere, L. C. S. (2009). Álgebra: como encontrar o “X” da questão. Disponível em:
http://miltonborba.org/CD/Interdisciplinaridade/Encontro_Gaucho_Ed_Matem/relatos/RE03.pdf. Acesso em 16 Jul.
2014.

22006-15

Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22007 (2014)

Latin American Journal of Science Education
www.lajse.org

Uma proposta de adaptação do questionário ROSE-Brasil para pesquisas
com alunos de educação de jovens e adultos1
Lima, J. M. S.a, Nagem, R. L.b, Couto, P. A.c, Ramos, I. J.d
aCentro

Federal de Educação Tecnologica de Minas Gerais
Federal de Educação Tecnologica de Minas Gerais
cCentro Federal de Educação Tecnologica de Minas Gerais
dCentro Federal de Educação Tecnologica de Minas Gerais
bCentro

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received: 28 November 2013

This study aims to adapt the questionnaire of the Brazilian version of the Project The
Relevance of Science Education (ROSE) for its use in research in Education for Youth and
Adults (EJA), and validate the instrument obtained by this adaptation. The procedures
performed originated two questionnaires, as well as your source model, have as one of its
objectives detect interests, behaviors and attitudes of students across science and technology.
This adaptation was necessary because the original ROSE questionnaire is intended for
students of the first year of regular high school, with approximately 15 years of age, while
students have the EJA age from 18 years. Initially, the ROSE Project was presented and
discussed by members of a research group. Based on this discussion, the original instrument
was restructured and generated the adapted version of it. For the validation of adapted
questionnaires, these were subjected to seven students in the first year of PROEJA CEFETMG in two formats: print and electronic. Of these seven students, four responded to the
questionnaires in electronic format and printed in three. The results of this study showed that
only two issues raise questions in students. However, there is a need for modification of
other issues present in the adapted instrument. The data showed also that students had greater
ease in answering the questionnaires in electronic format. The time for completing the two
questionnaires was lower than that estimated for the original ROSE time. In addition, the
instruments submitted in electronic format were answered in less time than printed. Because
it is two long questionnaires, fatigue was observed in the students answer them in sequence.
The results presented show that the two questionnaires adapted from the ROSE-Brazil are
capable of being used for the purpose for which they are intended.

Accepted: 17 July 2014

Palavras-chave:
ROSE.
Educação de Jovens e Adultos.
Instrumento de pesquisa.

E-mail:
juliana.mslima@yahoo.com.br
ronaldo@dppg.cefetmg.br
rronaldonagem@gmail.com
pa.couto@yahoo.com.br
ijramos@deii.cefetmg.br

ISSN 2007-9842

© 2014 Institute of Science Education.
All rights reserved

O presente estudo tem como objetivo adaptar o questionário da versão brasileira do Projeto
The Relevance of Science Education (ROSE) para a sua utilização em pesquisas na Educação
de Jovens e Adultos (EJA), e validar o instrumento obtido por meio desta adaptação. Os
procedimentos realizados originaram dois questionários que, assim como seu modelo de
origem, têm como um de seus objetivos detectar interesses, posturas e atitudes de estudantes
frente à ciência e à tecnologia. Essa adaptação se fez necessária, pois o questionário ROSE
original é destinado a alunos do primeiro ano do Ensino Médio regular, com
aproximadamente, 15 anos de idade, enquanto os alunos da EJA têm idade a partir de 18
anos. Inicialmente, o Projeto ROSE foi apresentado e discutido por integrantes de um grupo
de pesquisa. Com base nessa discussão, o instrumento original foi reestruturado e gerado a
versão adaptada do mesmo. Para a validação dos questionários adaptados, estes foram
submetidos a sete alunos do primeiro ano do PROEJA do CEFET-MG em dois formatos:
impresso e eletrônico. Destes sete alunos, quatro responderam aos questionários no formato
eletrônico e três no impresso. Os resultados deste estudo mostraram que apenas duas
questões geraram dúvidas nos alunos. Entretanto, observou-se a necessidade de modificação

1

Trabalho realizado em parte com auxílio da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior (CAPES) e da Fundação de
Amparo a Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG).
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de outras questões presentes no instrumento adaptado. Os dados obtidos mostraram,
também, que os alunos tiveram maior facilidade em responder aos questionários em formato
eletrônico. O tempo para preenchimento dos dois questionários foi inferior ao tempo
estimado para o ROSE original. Além disso, os instrumentos submetidos em formato
eletrônico foram respondidos em menos tempo do que os impressos. Por se tratar de dois
questionários longos, foi observado cansaço dos alunos em respondê-los em sequência. Os
resultados apresentados revelam que os dois questionários adaptados do ROSE-Brasil estão
aptos a serem utilizados para a finalidade a qual se destinam.

I. INTRODUÇÃO
De acordo com Neves & Talim (2009), o interesse dos estudantes como fator primordial para a aprendizagem de ciências
vem despertando, cada vez mais, a curiosidade de pesquisadores, sobretudo, internacionais. Entre estes estudos encontrase o projeto ROSE (The Relevance of Science Education), um survey de cooperação internacional, que tem como objetivo
explorar o que os alunos, na faixa etária de 15 anos, de diferentes cidades e países, pensam do ensino de ciências. Os
resultados ajudam professores e pesquisadores a tornarem o ensino de ciências e sua aprendizagem mais interessante. O
questionário inclui questões sobre estudantes, suas experiências e seus interesses concernentes à ciência, ciência aplicada
à saúde e ambiente, tanto quanto questões de ensino de matérias fora da escola, além de explorar o interesse dos alunos
sobre fenômenos sobrenaturais e carreiras profissionais.Entre as finalidades dos dados coletados atraves deste projeto,
encontra-se a de auxiliar a elaboração de curriculos pautados nos interesses dos alunos. Esta finalidade está de acordo
com o artigo 37 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), sobre EJA (Educação de Jovens e Adultos),
que preconiza que: “Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos (...), oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho,
mediante cursos e exames” (Brasil, 2010).
É neste contexto que se insere a Educação de Jovens e Adultos como modalidade de ensino para aplicação do
ROSE, visando a elaboração de um curriculo adequado às específicidades de seus alunos.
Contudo, em decorrência do fato do projeto ROSE destinar-se a alunos de 15 anos de idade, que no Brasil estariam
terminando o 9º ano do Ensino Fundamental regular, ou iniciando o 1º ano do Ensino Médio, surge a necessidade de
adaptação do questionário para sua aplicação a alunos da EJA, uma vez que a idade mínima destes é de 18 anos. Dessa
forma, o objetivo deste estudo é adaptar o questionário ROSE-Brasil para a sua utilização em pesquisas na EJA, e validar
o instrumento obtido por meio desta adaptação.

II. REFERENCIAL TEÓRICO
II.1 The Relevance of Science Education-ROSE
ROSE é um projeto de pesquisa comparativa internacional, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Oslo, na
Noruega, que se destina a lançar luz sobre os fatores de importância para a aprendizagem da ciência e tecnologia (C &
T) segundo a percepção dos alunos. O documento sobre o ROSE, intitulado de Ata Didática (Schreiner & Sjøberg, 2004),
traz importantes informações sobre o projeto e algumas destas foram traduzidas e serão apresentadas neste trabalho.
O público alvo do projeto ROSE é constituído por alunos de 15 anos e o instrumento de coleta de dados é um
questionário composto, em sua maior parte, por questões fechadas com escala Likert de quatro pontos. O ROSE propõe
que se tenha como resultados de sua aplicação descobertas empíricas e perspectivas teóricas que possam fornecer uma
base para discussões informadas sobre como melhorar o currículo e aumentar o interesse em C & T de uma forma que
respeite a diversidade e equidade de gênero cultural, promova relevância pessoal e social e capacite o aluno para a
participação democrática e cidadania.
A principal característica do ROSE é reunir e analisar informações dos alunos sobre vários fatores que influenciam
as suas atitudes e sua motivação para aprender C & T. Exemplos são: uma variedade de experiências fora da escola
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relacionadas a C & T, os interesses dos alunos em aprender diferentes temas de C & T em diferentes contextos, suas
experiências anteriores e suas concepções sobre ciência escolar, as suas opiniões e atitudes em relação à ciência, suas
expectativas, prioridades e aspirações, suas preocupações com desafios ambientais, etc. De acordo com seus autores, o
ROSE difere de outras avaliações educacionais já que considera, não os conhecimentos dos alunos, mas as opiniões que
eles têm em relação aos diversos temas citados no questionário.
O projeto ROSE é baseado na cooperação, e um dos objetivos do projeto é estimular a cooperação em pesquisa e
o trabalho em rede através das barreiras culturais, de modo que os participantes possam aprender uns com os outros. Para
que isso seja possivel todos os dados coletados por meio da utilização do instrumento são disponibilizados para todos os
pesquisadores participantes. Até o presente momento, participam do projeto pesquisadores de mais de 40 países (ROSE,
2014).
II.1.a. O Instrumento ROSE
O instrumento ROSE é um questionário composto por 245 questões organizados em 10 seções identificadas por letras de
A a J. Sua versão principal é apresentada na língua inglesa. A maioria das seções contém questões objetivas, com exceção
da I, e suas repostas são expressas em uma escala Likert de quatro pontos: podendo ser a opção um – Desinteressado;
Nada Importante; Não Concordo ou Nunca, enquanto a quatro – Muito Interessado; Muito Importante; Concordo ou
Muitas Vezes, havendo ainda dois níveis intermediários.
O instrumento apresenta na página inicial uma pequena carta de apresentação com instruções para resposta, os
objetivos do questionário e três perguntas que caracterizam os respondentes: sexo, idade e país de origem. Em seguida à
página inicial, seguem as seções, que, de acordo com Santos-Gouw (2013), são organizadas da seguinte forma:
As seções A, C e E são denominadas “O que quero aprender”. Nestas, pergunta-se aos alunos: “Qual é seu nível
de interesse em aprender os seguintes assuntos ou temas?”, onde 108 tópicos do currículo de ciências são apresentados.
A opção de se dividir “O que quero aprender” em três seções teve como objetivo evitar o excesso de tópicos em
uma única orientação.
A seção B tem como tema “Meu futuro emprego”, e sua pergunta inicial é “Qual é a importância das seguintes
questões para sua futura profissão ou emprego?”. Esta seção contem uma lista de 26 aspectos que podem ser importantes
para a escolha de uma futura profissão.
Já a seção D, denominada “Eu e os desafios ambientais”, questiona os alunos da seguinte forma: “Até que ponto
você concorda com as seguintes afirmações sobre problemas do ambiente (Poluição do ar e da água, o abuso de recursos
naturais, mudanças climáticas globais e etc.)?”. É composta por 18 itens que procuram explorar o modo como os jovens
se relacionam com determinadas questões ambientais.
A seção F, “As minhas aulas de ciências”, possui 16 tópicos que trazem informações sobre como os alunos se
relacionam com as ciências na escola e quais são as suas percepções sobre o ensino e a aprendizagem da disciplina.
A seção G é intitulada “As minhas opiniões sobre a Ciência e Tecnologia”, onde estão dispostos 16 itens
relacionados ao papel da C & T na sociedade.
A seção H, “As minhas experiências fora da escola”, traz a pergunta “Quantas vezes você já fez estas experiências
fora da escola?” e introduz 61 itens que podem influenciar o ensino ou a aprendizagem das ciências.
A seção J, intitulada “Quantos livros há em sua casa?”, oferece opções para se detectar aproximadamente a
quantidade de livros na residência de cada respondente. E a seção I, a única discursiva do questionário original, tem
como tema “Eu como cientista” e traz a seguinte questão para ser respondida “Suponha que você está crescido e trabalha
como um cientista. Você é livre para fazer a pesquisa que você achar mais importante e interessante. Escreva algumas
frases sobre o que você gostaria de fazer, como pesquisador e por que”.
Na versão brasileira do questionário, adaptado por Tolentino-Neto (2008), foi acrescentada a questão “Quantos
banheiros há na sua casa?” às perguntas iniciais; foi retirada a seção I e foram acrescentadas outras seções denominadas,
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novamente, de A e E. De acordo com Santos-Gouw (2013) estas novas seções brasileiras procuram conhecer a
religiosidade dos estudantes e sua relação com a aceitação/rejeição de temas relacionados à evolução biológica.
O questionário ROSE é, normalmente, como ocorreu em sua aplicação no Brasil, disponibilizado na forma
impressa e respondido manualmente. Entretanto, de acordo com Tolentino- Neto (2008), pesquisadores de países como
a Dinamarca já aplicaram o ROSE em plataformas eletrônicas. De acordo com os autores deste estudo dinamarquês
(Troelsen & Sølberg, 2008), as principais razões que motivaram a escolha pelo questionário eletrônico foram: o trabalho
excessivo despendido por professores e escolas durante a coleta de dados da forma tradicional e o baixo orçamento que
apresentavam para desenvolver essa atividade.
II.1.b. ROSE –Brasil.
No Brasil, o projeto ROSE tem como representante o Prof. Dr. Nelio Bizzo, da Universidade de São Paulo (USP), sendo
este também responsável pela primeira aplicação do projeto no Brasil. Para esta aplicação, entretanto, houve uma
adaptação do instrumento principal, a partir de então denominado ROSE-Brasil, realizada durante um doutoramento entre
2004 e 2008 (Tolentino-Neto, 2008).
De acordo com Tolentino-Neto (2008) encontram-se ainda entre objetivos do ROSE:
Desenvolver um instrumento para coletar dados de alunos (com idade próxima aos 15 anos) relacionados com
suas experiências, interesses e prioridades, imagens e percepções do que são relevantes para seu aprendizado
em C & T e suas atitudes frente ao assunto; coletar, analisar e discutir dados vindos de um abrangente número
de países e de contextos culturais, usando o instrumento citado anteriormente; desenvolver recomendações
políticas para melhoria do currículo, de livros e demais materiais didáticos e de atividades em sala de aula
baseadas nas descobertas citadas acima; levantar questões relacionadas à relevância e importância da ciência
nos debates públicos e nos fóruns científicos e educacionais. (Tolentino-Neto, 2008, pag. 35)

Ao ROSE-Brasil foram adicionados novos objetivos:
Promover discussões a respeito do caminho e das perspectivas do ensino de ciências no Brasil; entender como os
interesses destes jovens estão relacionados às suas escolhas profissionais e às suas decisões pessoais; dimensionar como
o ensino de evolução é entendido pelos alunos, suas prioridades e espectativas.
II. 2 Educação de Jovens e Adultos-EJA
A EJA é uma modalidade da educação básica que teve suas raízes na educação popular e destina-se aos jovens e adultos
que não tiveram acesso ou não concluíram os estudos no ensino fundamental e no ensino médio na idade própria.
Esta modalidade de ensino tem seus preceitos legais determinados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional- LDB 9.394.96, no Parecer CNE/CEB Nº11/2000, na Resolução CNE/CEB Nº01/2000, no Plano Nacional de
Educação (Lei 10.172/01), no Plano de Desenvolvimento da Educação, nos Compromissos e acordos internacionais.
O parecer 11/2000 da LDB, apresenta as diretrizes para a EJA e propõe três funções para esta modalidade:
A primeira função, reparadora, significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um direito
negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e
qualquer ser humano.(…)A função equalizadora vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos
sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no sistema educacional dos que
tiveram uma interrupção forçada seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de
permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada como reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas
arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética
e na abertura dos canais de participação.(…)A qualificadora,(…)mais do que uma função permanente da EJA que
pode se chamar de qualificadora. Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base o
caráter incompleto do der humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros
escolares ou não escolares. (Brasil, 2010, p. 7, 9 e 11).
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Conforme o Parecer 06/2010, Art. 5º, obedecidos o disposto no artigo 4º, incisos I e VII, da Lei nº 9.394/96 (LDB) e a
regra da prioridade para o atendimento da escolarização obrigatória, será considerada idade mínima para os cursos de
EJA e para a realização de exames de conclusão de EJA do Ensino Fundamental a de 15 (quinze) anos completos. E de
acordo com o Art. 6º observado o disposto no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 9.394/96, a idade mínima para matrícula
em cursos de EJA de Ensino Médio e inscrição e realização de exames de conclusão de EJA do Ensino Médio é 18
(dezoito) anos completos.
Em relação à carga horária para os cursos oferecidos na EJA, o Parecer 06/2010, Artigo 4º, regulamenta que:
Inciso I - para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração deve ficar a critério dos sistemas de ensino; II - para
os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas; III - para o Ensino
Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas.
Os componentes curriculares seguidos na EJA são os mesmos do ensino fundamental e médio regular, dispostos
nos Artigos 26, 27, 28, 35 e 36 da LDB. Enquanto os artigos 37 e 38, desta mesma lei, são destinados, exclusivamente,
a Educação de Jovens e Adultos. Estes artigos, entre outras coisas, preconizam que:
Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na
idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses,
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. (Brasil, 2010, p. 32).

Para as autoras Pacheco & Aranha (2012), para que haja a efetivação dos direitos da EJA são necessárias políticas
educacionais que levem em consideração as especificidades dos adultos e jovens, promovendo uma organização
curricular e um atendimento diferenciado para a demanda da EJA. No entanto isso se apresenta como um grande desafio.
Fato este apoiado por Ivo & Hypolito (2012), que afirmam que a EJA trás consigo alguns desafios políticos e
pedagógicos, entre eles, o de se construir um currículo considerando as especificidades do seu publico. E discutido por
Moreira (2002), que apresenta duas instigações importantes a serem considerados na seleção, organização e distribuição
dos conhecimentos para elaboração de um currículo específico para esse público. São elas:
A primeira é identificar, em cada disciplina, que conteúdos podem favorecer a crítica cultural e tornar a escola um
espaço de questionamento do existente. Os questionamentos que se façam em cada sala de aula devem perturbar,
desestabilizar, desafiar as justificativas do existente, do que é tido como natural. (...) os saberes e os interesses do
aluno deverão ser acolhidos, respeitados, criticados e confrontados com outros saberes, também criticados, que
procuram explicar o existente. Como segunda instigação, proponho que se oriente a seleção e a organização dos
conteúdos pelo ponto de vista de que a sala de aula é um espaço de pesquisa, de construção e de reconstrução do
conhecimento. (Moreira, 2002, p.21).

Complementarmente a essas instigações, Machado (2006), apresenta, em seu estudo, pontos de partida que
também visam auxiliar à construção de um currículo inovador para a EJA, sendo estes pontos:
Conhecer os segmentos de jovens e de adultos para os quais a ação educativa se dirige; suas histórias de vida, suas
expectativas e necessidades, seus processos operatórios de aprendizagem; Considerar toda e qualquer bagagem
anterior à escola – os valores e os conhecimentos prévios adquiridos por estes públicos em suas culturas de origem
e em seus ambientes de trabalho; Reconhecer suas trajetórias sociais e escolares não como processos truncados, mas
como caminhos diferentes de formação mental, ética, identitária, cultural, social e política; Considerar que a
capacidade de aprendizagem destes segmentos é potencialmente capaz de apropriação de conteúdos científicos e
formais; Ter, como resultado, a ampliação da capacidade destas pessoas de estabelecer relações entre sua bagagem
e o conhecimento novo, com significado para suas vidas; Respeitar o direito que elas têm de utilizar tanto o
conhecimento novo como o anterior, na lida de seu cotidiano. (Machado, 2006, pp.13-14).

Assim sendo, a construção de um currículo próprio para a EJA constitui-se em um desafio, mas não em algo
inatingível. É uma tarefa laboriosa onde se deve atentar para inúmeras questões, mas que, como referido pelo Documento
Base do PROEJA (Brasil, 2007), a organização curricular é uma construção contínua, processual e coletiva que envolve
todos os sujeitos que participam do Programa.
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III. METODOLOGIA
A adaptação e validação foram concebidas como um processo gradual de aperfeiçoamento dos questionários e
desenvolveu-se em quatro etapas.
A primeira etapa constitui-se de uma apresentação do Projeto ROSE para participantes de um grupo de estudo
formado por pós-graduandos com intuito de informá-los sobre o que é o Projeto ROSE e, em seguida, fomentar uma
discussão a respeito do mesmo e de seu instrumento. As questões levantadas nesta discussão foram consideradas na etapa
seguinte, que foi a reestruturação do questionário.
Na segunda etapa, referente à reestruturação do questionário, foram analisadas as sugestões geradas na etapa
anterior e as observações críticas a respeito do questionário ROSE-Brasil presentes na literatura (TOLENTINO-NETO,
2008). Com base nessas informações elaborou-se a versão 1 do questionário. Para isto, o questionário ROSE-Brasil teve
algumas questões excluídas, reformuladas e/ou atualizadas e outras questões inseridas para sua adaptação em um
questionário com o mesmo objetivo do Projeto ROSE, mas que fosse destinado a alunos da EJA. Essa adaptação se fez
necessária, pois o questionário original do Projeto ROSE é destinado a alunos que se encontram no primeiro ano do
Ensino Médio regular, com aproximadamente, 15 anos de idade. Enquanto os alunos matriculados no ensino médio da
EJA, sujeitos desta pesquisa, tem idade a partir de 18 anos.
Na terceira etapa, 12 pesquisadores, integrantes do grupo de pesquisa envolvido na etapa 1 desta metodologia,
responderam à versão 1 do questionário, e os comentários e sugestões, feitos pelos mesmos sobre o instrumento,
subsidiaram a elaboração da versão 2. Esta versão foi posteriormente utilizada na realização do estudo-piloto, que
consiste na quarta e última etapa deste processo de adaptação e validação do instrumento.
O estudo-piloto foi realizado no primeiro semestre de 2014 e representou um “ensaio geral” de todas as atividades
previstas para a coleta de dados propriamente dita. Durante sua realização, foram analisados, entre outros aspectos:
clareza da formulação das perguntas, possíveis resistências em responder determinadas perguntas, adequação e
suficiências das opções de resposta, clareza das instruções, tempo necessário para preenchimento e sua diagramação.
Questões estas que acordam com Gil (2008), que afirma que é necessário um pré-teste dos instrumentos utilizados
em uma pesquisa visando: (a) desenvolver os procedimentos de aplicação; (b) testar o vocabulário empregado nas
questões; e (c) assegurar-se de que as questões ou as observações a serem feitas possibilitem medir as variáveis que se
pretende medir.
O estudo-piloto contou com uma amostra de 7 alunos, sendo 2 do sexo feminino e 5 do sexo masculino, do 1º ano
dos cursos técnicos em Mecânica e em Edificações do PROEJA no CEFET-MG. Estes participantes foram escolhidos
para essa etapa por fazerem parte do mesmo universo amostral da população do estudo, ou seja, alunos do primeiro ano
da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
A adaptação do questionário ROSE-Brasil a alunos da EJA originou 2 questionários que foram aplicados aos
alunos em uma sala de informática. A participação dos alunos no estudo-piloto foi voluntária e a seleção dos mesmos
ocorreu de forma aleatória. Esses sete alunos não participaram da pesquisa propriamente dita.
Os dois questionários submetidos ao estudo-piloto foram apresentados em dois formatos: um dos formatos foi o
impresso e outro, o eletrônico, disponibilizado on-line através de um editor de formulários do Google Drive. Essa
estratégia foi utilizada, pois, havia o interesse em saber se a versão eletrônica poderia trazer desvantagens para o processo.
Isso se justifica pelo fato de haver interesse dos autores desta pesquisa em utilizar a ferramenta de edição de formulários
disponibilizada pelo Google Drive na aplicação da pesquisa propriamente dita devido a algumas vantagens
proporcionadas por esta ferramenta como: diminuição do cansaço dos alunos para responderem os questionários e a
facilidade na computação de dados.
A versão impressa era idêntica à eletrônica, com as mesmas perguntas apresentadas na mesma ordem e com o
mesmo layout, diferenciando-se apenas pelo fato de ser respondido com marcações de “x” e redação de respostas no
papel, enquanto o eletrônico seria respondido com clicks e digitações no computador.
Os alunos que concordaram em participar do estudo-piloto foram levados ate a sala de informática e, dos sete
participantes, três foram selecionados, de forma aleatória, para responderem à versão impressa e os quatro restantes
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responderam à versão eletrônica. Os links para acesso à versão eletrônica dos questionários foram previamente copiados
nos computadores que foram utilizados. Dessa forma, quando os alunos se sentaram à frente do computador, já estavam
disponíveis os questionários prontos para serem respondidos.
Antes de responderem aos questionários, os alunos participantes receberam informações sobre a pesquisa a que se
destinavam aqueles instrumentos e de que sua contribuição naquele momento forneceria subsídios para o aprimoramento
de sucessivas versões dos questionários. Por isso, foi solicitado aos alunos que respondessem aos questionários com
calma e que qualquer dúvida ou observação sobre os mesmos poderiam ser comunicadas à aplicadora.

IV. ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Durante a descrição dos resultados encontrados os alunos serão denominados pela letra A, de aluno, seguida pelo número
que receberam ao entrar na sala de informática. Essa numeração foi preenchida pelos alunos em um campo específico
para tal dado, localizado no inicio dos dois questionários, e será utilizada para que os autores possam relacionar os dois
questionários preservando a identidade do aluno. Os alunos que responderam ao questionário no formato eletrônico
corresponderam a: A1, A2, A5 e A6, e os alunos que responderam aos questionários impressos foram: A3, A4 e A7.
IV. 1 Apresentação e discussões sobre o ROSE
Da apresentação e discussão do Projeto ROSE, para participantes de um grupo de estudo formado por pós-graduandos,
resultou-se em algumas sugestões. Estas foram avaliadas e as aprovadas foram utilizadas no desenvolvimento da etapa
seguinte, a adaptação do questionário.
Entre as sugestões aprovadas, encontra-se a exclusão de algumas questões que envolviam assuntos não abordados
em currículos escolares, como por exemplo, assuntos ligados a misticismos. Foi sugerida a inclusão de uma seção que
abordasse o perfil dos alunos, e a alteração na diagramação de algumas opções de respostas. Sugeriu-se também que se
nomeassem as opções intermediarias da escala Likert, pois no ROSE-Brasil apenas as extremidades recebem
denominação. O desmembramento do questionário em dois e sua vinculação no formato eletrônico foram outras
alterações sugeridas. Estas duas ultimas tiveram como principal objetivo minimizar o trabalho e o tempo de
preenchimento dos questionários e durante a tabulação dos dados originados dos mesmos. Estes objetivos acordam com
o Rose Dinamarquês (Troelsen & Sølberg, 2008), onde também se optou pela escolha do questionário em formato
eletrônico tendo como uma das principais razões diminuir o trabalho excessivo despendido por professores e escolas
durante a coleta de dados da forma tradicional.
IV. 2Adaptação do questionário
A segunda etapa, adaptação do questionário, resultou em dois questionários distintos que foram montados e
disponibilizados através do Google Drive e contém as características apresentadas a seguir:
O primeiro questionário é composto por 51 questões distribuídas entre 3 tópicos intitulados “Perfil do aluno”, “As
minhas aulas de ciências” e “As minhas opiniões sobre a ciência e a tecnologia”. O primeiro tópico possui questões tanto
discursivas quanto objetivas, que contemplam informações que caracterizam o aluno (faixa etária, sexo, estado civil e
etc.), sua trajetória escolar (nível de escolaridade, tipo de escola que concluiu o ensino fundamental e etc.) e seu nível
econômico (qual a renda familiar, quantas pessoas dependem do seu trabalho e etc.). As questões presentes neste tópico
foram elaboradas através de pesquisas na literatura sobre o perfil dos alunos da EJA e sua construção esta em
conformidade com os autores Pacheco & Aranha (2012), Ivo & Hypolito (2012) e Machado (2006), para os quais é
importante conhecer as especificidades do público para elaboração de um currículo próprio para a EJA.
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Já o segundo e terceiro tópicos foram extraídos do questionário ROSE-Brasil, sendo compostos somente por questões
objetivas e com escala Likert de quatro pontos com respostas variando de Discordo, Discordo parcialmente, Concordo
parcialmente e Concordo.
Em “As minhas aulas de ciências” os alunos foram questionados ate que ponto concordam com afirmações sobre
as aulas de ciências que já tiveram, enquanto na seção “As minhas opiniões sobre ciências e a tecnologia” os alunos
foram questionados sobre até que ponto concordam com afirmações sobre ciência e tecnologia.
O segundo questionário, a exemplo dos 2 tópicos finais do primeiro, também teve seus tópicos e questões extraídos
do questionário ROSE-Brasil. Entretanto, diferentemente do caso citado anteriormente, em que todas as questões foram
copiadas na íntegra, nesse questionário algumas questões tiveram suas opções de resposta modificadas, enquanto outras
questões foram removidas para sua adaptação a um público alvo diferente da versão original do instrumento.
O questionário 2 passou a ser composto por 174 questões, extraídas do ROSE-Brasil, todas discursivas com escala
Likert, divididas em 3 tópicos diferentes: “O que quero aprender”, “Meu emprego ideal”, e “As minhas experiências fora
da escola”, abordados em 4 seções. Esse desencontro de números (3 tópicos para 4 secções) ocorre, pois o tópico “O que
quero aprender” foi dividido em 2 seções devido a sua extensão. Essa divisão já ocorre no ROSE-Brasil e a mantivemos
por considerar uma estratégia interessante para não sobrecarregar os respondentes.
Todos os tópicos tiveram sua opção de resposta alterada por sugestão dos autores desta pesquisa que consideram
as novas opções mais adequadas para os alunos expressarem sua opinião. Os tópicos “O que quero aprender” e “Meu
emprego ideal” tiveram sua escala Likert de quatro pontos do ROSE-Brasil original substituída pela escala de seis pontos.
E o tópico “As minhas experiências fora da escola” teve alterado, não apenas o número de pontos da escala Likert,
mas também os textos das opções de resposta. Esta questão de opções de respostas da Escala Likert também é abordada
por Tolentino- Neto em sua pesquisa (Tolentino & Neto 2008), onde se levanta uma discussão a respeito do número da
opção de respostas e da nomeação das frações. Diferentemente do ROSE original e do ROSE- Brasil optou-se, neste
estudo, por nomear as frações com intuito de facilitar a compreensão dos respondentes a respeito das opções de respostas
que lhes eram fornecidas. E devido a esta escolha, houve a necessidade de alterar o numero de opção de respostas de 4
para 6, para que fossem contempladas todas opções de respostas desejadas.
IV. 3 Estudo-piloto
Os resultados apresentados a seguir são referentes ao processo de validação dos questionários através do estudo-piloto.
Não houve intenção, neste artigo, de realizar uma apresentação dos dados coletados com este instrumento, mas
sim as informações coletadas a partir da aplicação desta metodologia.
A clareza da formulação das perguntas foi considerada satisfatória, pois os alunos compreenderem bem o que lhes
era solicitado. Houve apenas uma manifestação de dúvida por um aluno na questão “Qual a renda mensal do seu grupo
familiar?”. O mesmo questionou se estava sendo solicitada a renda per capita familiar (soma dos rendimentos divido
pelo numero de integrantes da família) ou a simples soma dos salários daqueles que trabalhavam na família.
Neste caso a renda solicitada era a soma do rendimento de todos que contribuem com a renda e esta instrução
vinha em negrito ao lado da pergunta. Este resultado é contrario ao encontrado por Tolentino- Neto (2008), que afirma
que houve problemas de compreensão, com o ROSE-Brasil, advindos da tradução/adaptação do documento original em
língua inglesa que foram agravados pela falta de submissão do instrumento a um estudo piloto.
Em relação à possibilidade de haver resistência em responder alguma pergunta, considera-se que o formato
eletrônico apresenta uma vantagem: ao elaborá-lo, pode-se optar por selecionar todas as perguntas como obrigatórias e,
assim, para enviá-lo, os alunos teriam que ter respondido a todas as questões. Mas, mesmo neste formato, o direito do
aluno de abster-se é respeitado nas questões mais polemizadas, como renda, sexo, entre outras, através de opções de
respostas como “Não desejo declarar”. Contudo, no formato impresso também não houve nenhuma questão deixada em
branco, o que mostra que é possível que nos questionários não haja questões constrangedoras ou que despertem nos
alunos vontade de não respondê-las.
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Sobre as opções de respostas, após o estudo piloto verificou-se a necessidade de inserção de mais uma opção de
resposta em duas questões do questionário 1. A primeira questão foi sobre o grau de escolaridade. Um aluno apresentou
dificuldade em entender que, se estava cursando o Ensino Médio, a opção que deveria marcar seria Ensino Fundamental
Completo. A partir dessa dúvida, optou-se por acrescentar a opção Ensino Médio incompleto. A segunda foi a questão
“Em que tipo de escola, você concluiu o Ensino Fundamental?”. Nessa questão percebeu-se a necessidade de inserir a
opção “outro”, incluindo assim a possibilidade de haver outros tipos de escola.
Em relação às instruções observou-se, a partir de duvidas apresentadas pelos alunos, a necessidade de
complementação do enunciado das questões 9 e 10 do questionário 1. Estas questões contemplavam a seguinte pergunta,
respectivamente, “Se você trabalha, qual seu horário de trabalho?” e “Se você trabalha, qual o seu tipo de trabalho?”.
No formato impresso dos questionários poderia se utilizar da estratégia de aplicar negrito na parte da frase que
instruí “se você trabalha” para salientar que estas duas questões deveriam ser respondidas apenas por alunos que estavam
empregados no momento do preenchimento dos questionários. Contudo, as ferramentas oferecidas pelo Google Drive
para elaboração dos questionários eletrônicos não possibilitam essa opção. Portanto, os autores optaram por
complementar o enunciado acrescentando abaixo da questão a seguinte instrução: “Responda somente se estiver
trabalhando”. Outra instrução complementada a partir da aplicação do estudo-piloto foi a de como proceder no
preenchimento da escala Likert nos tópicos A, B e C. No cabeçalho de cada tópico foi incluída a seguinte instrução:
“Quanto mais próximo do número zero (0) mais desinteressado e quanto mais próximo do número cinco (5) mais
interessado”.
O tempo gasto para responder aos questionários no formato eletrônico foi menor do que o impresso, sendo o tempo
médio para o formato eletrônico de 21 minutos, enquanto, para o formato impresso foi de 32 minutos. A média de tempo
gasto nos dois formatos foi inferior ao relatado em outros trabalhos com o ROSE. Segundo Tolentino- Neto (2008), nos
países em que foi aplicado, os alunos gastaram em média 40 minutos para preenchimento do questionário.
Contudo, apesar do maior tempo gasto, os alunos que responderam ao formato impresso fizeram mais observações
em relação ao instrumento. Como por exemplo, os alunos A3 e A4 observaram um erro ortográfico na questão 4 do
tópico “Perfil do aluno”, no primeiro questionário, e na questão 6 do tópico “As minhas experiências fora da escola”, no
segundo questionário.
Outra questão observada é que o formato eletrônico, apesar de ter layout idêntico ao impresso, causou uma melhor
impressão nos alunos. Segundo os mesmos, a versão eletrônica aparentava ser “mais fácil”. Como se pode observar na
fala do aluno A3 ao se sentar para responder o questionário impresso, ele apontou para uma tela de computador onde
havia o questionário eletrônico aberto e disse:
A3- É o mesmo questionário? Aquele (apontando para o computador) parece ser mais fácil.
Após analise dos aspectos propostos para serem observados durante o estudo-piloto e dos dados coletados através
dos questionários submetidos ao mesmo, apresentou-se a necessidade de incluir algumas questões para se atingir a coleta
de dados necessários para pesquisa. Foram incluídas no questionário 1 as questões de a qual curso o aluno pertence e
uma questão livre para o aluno escrever o que desejar sobre a experiência de estudar no EJA. Já no questionário 2, foi
incluída uma questão aberta para que o aluno pudesse escrever qualquer conteúdo, além dos citados no questionário, que
gostaria de aprender em suas aulas de biologia.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto ROSE é um projeto que tem como objetivos desenvolver um instrumento para coletar dados de alunos (com
idade próxima aos 15 anos) relacionados com seus interesses, posturas e suas atitudes frente a Ciência e Tecnologia;
coletar, analisar e discutir dados vindos de um abrangente número de países e de contextos culturais, usando o
instrumento citado anteriormente; desenvolver recomendações políticas para melhoria do currículo, de livros e demais
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materiais didáticos e de atividades em sala de aula baseadas nas descobertas citadas acima; levantar questões relacionadas
à relevância e importância da ciência nos debates públicos e nos fóruns científicos e educacionais.
Considerando estas informações e as necesidades curriculares no Brasil, onde, habitualmente, não se consideram
os interesses, as posturas e as atitudes dos alunos para elaboração de currículos, o presente estudo apresenta um proceso
de adaptação do questionário ROSE-Brasil para alunos Jovens e Adultos que resultou em um novo instrumento de
pesquisa composto por dois questionários. Esteinstrumento foi elaborado para ser utilizado como uma vertente do Projeto
ROSE para alunos da EJAconservando os objetivos propostos para o mesmo.
Considera-se, a partir dos resultados do processo de validação, que este novo instrumento de pesquisa encontra-se
apto para ser utilizado para a finalidade a qual se destina.Além disso, podemos considerar também que esta pesquisa tem
um carater precursor pois a mesma possibilitou a aproximação dos autores ao Projeto Rose, o que resultou nos mesmos
um crescente interesse pelo Projeto e pelo seu instrumento.A partir deste interesse, vizualizou-se outras posibilidades
para utilização do ROSE e de outros instrumentos adaptados por meio deste, e assim, consequentemente,a realização de
novas pesquisas. Pode-se considerar, inclusive, que a partir deste estudo tenha se iniciado uma nova linha de pesquisa,
onde se estudaria o interesse de alunos como subsídio para elaboração de currículos.A expressão linha de pesquisa foi
empregada com o sentido atribuido pelo Curriculum Vitae (CV) da Plataforma Lattes do CNPq que representa temas
aglutinadores de estudos técnico-científicos que se fundamentam em tradição investigativa, de onde se originam projetos
cujos resultados guardam relação entre si.
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El propósito de este estudio fue mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la interpretación
de los histogramas y diagramas de caja y bigote utilizando la teoría cultural histórica de
Vygotsky y la evaluación formativa. Los participantes fueron 45 estudiantes de una
institución de educación superior ecuatoriana. La asignatura fue Merchandising, la unidad
bajo estudio fue la Distribución de Frecuencia y el tópico tratado fue la interpretación del
histograma y del diagrama de caja y bigote. El procedimiento seguido durante esta
investigación fue el siguiente: (1) Se receptó la prueba de entrada a los estudiantes; (2) Se
presentó a los estudiantes la tarea de la interpretación de los histogramas y diagramas de caja
y bigote utilizando la teoría cultural-histórica y la evaluación formativa (3) Se receptó la
prueba de salida. Los resultados muestran que los estudiantes asimilaron de forma óptima la
importancia de la interpretación de las representaciones gráficas dentro del área comercial y
mejoraron su rendimiento y el uso de la evaluación formativa y la colaboración entre pares
fue parte de este logro.

I. INTRODUCCIÓN
Numerosos estudios desarrollados en las últimas décadas dicen que los estudiantes universitarios tienen diferentes
técnicas o estrategias para aprender, o sus propios Estilos de Aprendizaje (Cazau, 2004).
La gran variedad de definiciones e instrumentos para evaluar los Estilos de Aprendizaje de cada alumno,
desarrollados por diferentes autores en libros, artículos de revistas y páginas web, testifica de la importancia del tema.
Más aun, se han realizado seis Congresos Mundiales sobre Estilos de Aprendizaje (Gallego & Alonso, 2014) y se
ha desarrollado un Manual de los Estilos de Aprendizaje (2001-2006).
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Una de las conclusiones de estos estudios es: “Cuando los alumnos reciben la docencia adaptada a su propio
Estilo de Aprendizaje, ésta es mejor recibida y se constata un aumento en el rendimiento escolar” (VI Congreso Mundial
sobre los Estilos de Aprendizaje, p.26),”Después de analizar las distintas investigaciones llegamos a la siguiente
conclusión:
Los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña según sus Estilos de Aprendizaje preferidos”.
Diferentes investigaciones afirman que no hay estilos de aprendizaje puros. Todas las personas utilizan diversos
estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. Otra característica encontrada de los estilos de
aprendizaje es que estos suelen cambiar con el tiempo. (Cué & Rincón, 2008).
En muy pocas universidades las reformas educativas hacen cambios en las actividades curriculares para adaptarse
a los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes. El objetivo de este artículo es comprobar la efectividad de la metodología
de enseñanza de la Física universitaria, particularmente de la Mecánica newtoniana, que permite la participación activa
de los estudiantes con todos los Estilos de Aprendizaje correspondientes al Sistema 4MAT (McCarthy, 1987).

I.1. SISTEMA 4MAT
El Sistema de 4MAT es la modificación del Modelo de Kolb de Aprendizaje por Experiencias (Kolb, 1984) que está
basado en la forma como las personas perciben y procesan la información. El modelo de Kolb está compuesto de cuatro
cuadrantes. Kolb encontró dos tipos opuestos de percepción:
 las personas que perciben a través de la experiencia concreta,
 y las personas que perciben a través de la conceptualización abstracta (y generalizaciones).
En el procesamiento, Kolb también encontró ejemplos de ambos extremos:
 algunas personas procesan a través de la experimentación activa (la puesta en práctica de las implicaciones
de los conceptos en situaciones nuevas), mientras que otras a través de la observación reflexiva.
El Sistema 4MAT que consta de 8 partes (Figura 1) fue desarrollado por Bernice McCarthy en 1987 en base del
modelo de Kolb de los años 70's pero con un mayor enfoque sobre el funcionamiento cerebral y sus hemisferios derecho
(D) e izquierdo (I).
McCarthy establece que “lo primero es el significado personal que se le da al aprendizaje, así como la motivación.
Posteriormente es la adquisición de nuevo conocimiento y conceptos, seguida por una aplicación práctica. Finalmente
está la síntesis y la extensión.”
(McCarthy, 1987).
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FIGURA 1. Clasificación de McCarthyde los estilos de aprendizaje, Fuente: McCarthy (1987).

Clasificación de McCarthy de los estilos de aprendizaje es la siguiente:
 Cuadrante I, tipo I: Imaginativos
 Cuadrante 2, tipo II: Analíticos
 Cuadrante 3, tipo III: Sentido común
 Cuadrante 4, tipo IV: Dinámicos
El Sistema 4MAT fue aplicado por Bowers (1987) que la introduce en la enseñanza de la Física a nivel
bachillerato, en particular lo utiliza para impartir el tema de Leyes de Movimiento de Newton. A nivel universitario para
enseñanza de la Mecánica Newtoniana el Sistema 4MAT fue aplicada en México (Ramírez, 2010) y para enseñanza del
curso “Resistencia de los materiales” (Rosado, 2011) dando resultados muy positivos. Sin embargo en Colombia no se
ha aplicado en ningún espacio académico de la enseñanza de la Física.
Ramírez (2010) dice que “el Sistema 4MAT, vía los ciclos de aprendizaje, permite “ordenar” actividades para la
enseñanza de la física que regularmente realizan los maestros, pero de una manera que ahora permita a estudiantes de
todos los estilos apropiarse del conocimiento del tema en función de su propio estilo de aprendizaje” y también menciona
las desventajas del sistema 4MAT respecto a la instrucción tradicional: “La primera desventaja es el tiempo necesario
para aplicar un ciclo de aprendizaje completo, en el ciclo de aprendizaje aplicado en este trabajo, se necesitaron 4.5
horas para completar el ciclo, tiempo que excede en más de 2 horas el tiempo asignado por el programa de la materia
para estudiar el tema (fuerza)”. La segunda desventaja es “la falta de equipos de laboratorio”.
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II. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo de esta investigación fue revisar si la aplicación del Sistema 4MAT en enseñanza de la Mecánica Newtoniana
mejora los resultados de aprendizaje de los estudiantes: aumenta la cantidad de respuestas correctas del test FCI, así
como la ganancia individual de aprendizaje (factor g de Hake) y la eficiencia didáctica.

III. POBLACIÓN Y MUESTRA
Con el objetivo de resolver las hipótesis mencionadas en la Universidad del Quindío, Colombia, se utilizó la estrategia
de enseñanza 4MAT en cursos de Física universitaria. Para hacer el análisis se eligieron dos grupos de programas de
Ingeniería Civil que estaban cursando “Mecánica” en el segundo semestre de los estudios universitarios (con bases de
cálculo diferencia) y tres grupos de estudiantes de Programa de Química que cursan “Física I” en el primer semestre con
nivel de matemática fundamental. El número de estudiantes en grupos de Mecánica o Física I oscila entre 20 hasta 49
estudiantes con las edades entre 15 hasta 24 años.
En cada programa en uno de los grupos se utilizó la metodología de enseñanza tradicional y en los otros - el
Sistema 4MAT. Al inicio del curso se aplicó pre-test FCI a un grupo total de 54 estudiantes y al final - post-test un grupo
total de 87 estudiantes de la población total de 111 estudiantes de ambas carreras (Tabla 1). Finalmente para hacer el
análisis se utilizó la información completa de pre- y post- test FCI de 54 estudiantes para calcular el factor g de Hake que
refleja la ganancia individual de aprendizaje. El estudio fue realizado en tres semestres: en el segundo semestre de 2012
y en el primer y segundo semestres del año 2013 con dos profesores que usaron los mismos métodos educativos
dependiendo de si la enseñanza fue tradicional o 4MAT, guías de laboratorios y exámenes parecidos.

IV. CICLO DE APRENDIZAJE SISTEMA 4MAT
IV.1 Construcción del ciclo de aprendizaje para tema “Inercia”
Para la construcción de este ciclo, se sigue la guía dada por McCarthy mostrada en la sección anterior. Los ocho pasos
se muestran gráﬁcamente en la Figura 1.
De acuerdo a la ﬁgura anterior, se decidió que las actividades para implementar el ciclo de aprendizaje para el tema de
Inercia fuesen:
IV.2 Discusión grupal (Estilo 1)
Previamente los estudiantes se dividen en grupos de trabajo de 3-4 personas por grupo. Se les propone unas actividades
que deben ser desarrolladas como una tarea fuera de salón de clases y las cuáles deben ser filmadas en video. Las
actividades deben estar listas para la clase de discusión grupal. Por eso es recomendable dar esta tarea 2 semanas antes
de empezar con el tema de Inercia.
Actividades:
1. Una persona en un bus que viaja a cierta velocidad lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Una persona
en un bus que viaja a cierta velocidad deja caer una pelota.
Predecir, ¿Dónde va caer la pelota? Filmar los hechos.
2. Si hay dos personas en una moto que se mueve con velocidad constante y una lanza la pelota verticalmente
hacia arriba, predecir, ¿Qué observa una persona que está parada frente a la moto que pasa por su lado? Filmar
los hechos.
La discusión grupal se hace en el salón observando los videos que hicieron diferentes grupos de estudiantes:
Objetivo: Responder y explicar: ¿Dónde va caer la pelota?, ¿Si el bus acelera? ¿Si el bus va con velocidad constante?,
¿Si el bus se detiene?
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Posibles respuestas son: a) Hacia atrás de la persona; b) hacia adelante; c) en la mano de la persona. Justificar cada una
de las respuestas.
IV.3 Clase teórica tradicional (Estilo 2)
Antes de la clase como tarea se pide a los estudiantes investigar sobre los conceptos de masa, fuerza, inercia y las leyes
de Newton usando libros escritos por diferentes autores. La TEORIA - es una clase de teoría sobre que es inercia, donde
se puede mostrar la inercia con experimentos sencillos.
IV.4 Práctica de laboratorio (Estilo 3)
Se suelta una pequeña esfera desde un plano inclinado que tiene el ángulo de inclinación  conocido (Figura 2). La
esfera desciende por el plano una longitud L conocida, siguiendo luego una trayectoria parabólica en el aire hasta caer a
una distancia D medida desde la base de la mesa.
La distancia L y H permanecen sin cambios, el ángulo de inclinación se puede cambiar, o se dispone de planos
inclinados con diferentes ángulos de inclinación.
Objetivo del laboratorio: Predecir y comprobar experimentalmente cuál va ser la distancia D donde cae la esfera.
Si se tiene en cuenta que la velocidad horizontal permanece constante y si no hay fuerzas en esta dirección se
puede predecir correctamente la distancia D del borde de la mesa.

FIGURA 2. Esquema para el laboratorio del movimiento parabólico.

IV.5. Exposición por los Estudiantes (Estilo 4)
“Los estudiantes del Tipo 4 se interesan principalmente en descubrir las cosas por ellos mismos. Los maestros deben
dejarles a ellos mismos enseñar a otros” (Díaz & Lima, 2010).
Se pidió a los grupos de estudiantes que quisieran preparar las exposiciones sobre la aplicación de inercia en
ingeniería civil. Como ejemplo, se pidió investigar sobre el sistema de protección contra los terremotos que tiene el
edificio actualmente más alto del mundo Taipéi 101.
Temas de exposiciones presentadas por los estudiantes fueron:
1) Edificio actualmente más alto del mundo Taipéi 101.
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FIGURA 3. Taipéi 101. Fuente: http://rescatame.wordpress.com/2008/06/24/taipei-101/.

Ellos mismos encontraron otras aplicaciones de inercia en ingeniería civil como esta:
2) Sistemas de sismo resistencia para Puente Helicoidal parte del proyecto Autopista del Café, primero con
forma de resorte en América Latina (Figura 4) y otros.
Con el grupo de estudiantes de Programa de Química se hicieron exposiciones y análisis de videos sobre los
choques en accidentes de tránsito, competencias deportivas, etc.

FIGURA 4. Puente Helicoidal parte del proyecto Autopista del Café, Colombia.
Fuente: http://www.eldiario.com.co/seccion/REGIONAL/el-s-bado-inauguran-el-puente-helicoidal100714.html.

En la Figura 5 está la síntesis de las actividades desarrolladas correspondientes al Sistema 4MAT de aprendizaje en torno
de uno de los conceptos de Mecánica Newtoniana que es el concepto de Inercia.
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FIGURA 5. Ciclo de aprendizaje del concepto de INERCIA con el sistema 4MAT.

V. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
V.1 Force Concept Inventory (FCI)
Para la evaluación de los conocimientos de los estudiantes en Mecánica Newtoniana se consideró aplicar el test Force
Concept Inventory (FCI) que está disponible en el idioma español en la página web de American Modeling Teachers
Association (http://modelinginstruction.org/wp-content/uploads/2012/08/FCI-Spanish.pdf). El test FCI es la herramienta
más utilizada y de gran aceptación en el ámbito de la enseñanza de la Mecánica en países como Estados Unidos y España.
Se considera que el número de las respuestas correctas es la medida válida de los conocimientos en Mecánica
(Hestenes, 1992; Hake, 1998; Celemín, 1998). Para Hestenes y Halloun (1995) un nivel mínimo de conocimientos y de
comprensión de la Mecánica válido se sitúa en el 60% de respuestas correctas del FCI (18 respuestas correctas de 30
preguntas); el nivel exigido en el contexto español se considera situado en el 50% (15 respuestas correctas de 30
preguntas. En Colombia no se ha hecho la discusión sobre qué nivel del FCI es aceptable como válido.
V.2 Ganancia individual de aprendizaje (factor g de Hake)
Los resultados de las dos pruebas aplicadas (una que se realiza antes de dictar el tema y otra prueba después que el tema
ya había presentado a los estudiantes) se reportan como un valor de g de Hake que es un número que se llama “ganancia
normalizada” que es la razón del aumento entre una prueba preliminar (pre) y un prueba final (post) respecto del máximo
aumento posible:
g = (%<post>-%<pre>)/(100%-%<pre>)

(1)

Utilizar la ganancia normalizada permite evaluar el progreso de cada estudiante “evitando el problema de comparar
entre estudiantes que empiezan un curso mejor preparados que otros”.
Hake (1998) considera tres rangos de ganancia normalizada:
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g alto. Cuando el resultado obtenido para g es > 0,7
g medio. Cuando el resultad o obtenido para g está en el rango 0,3 < g < 0,7
g bajo. Cuando el resultado obtenido para g es < 0,3.

V.3 La Eficiencia didáctica
La Eficiencia didáctica Covián y Celemín (2008) definen como “el incremento relativo de respuestas correctas entre la
primera y la segunda aplicaciones del FCI, respecto de la mayor mejora posible, o eficiencia didáctica 

rel.

B ”, que

representa la influencia del proceso enseñanza-aprendizaje en el nivel de conocimiento de la percepción newtoniana.
Valor B aquí es la media del porcentaje de respuestas correctas del FCI para todo el grupo en pre-test o post-test.

Eficiencia didáctica = Δ

rel. B =

B2a aplic. del FCI - B1a aplic. del FCI
,%
100 - B1a aplic. del FCI

(2)

VI. RESULTADOS
Más adelante se presentan los resultados por grupos.
VI.1 Ganancia individual de aprendizaje - g de Hake por grupos
Para analizar las ganancias de los estudiantes en el aprendizaje conceptual se utilizó el valor de g de Hake, que se calculó
con la fórmula (1) individualmente para cada estudiante. Al final se graficó g de Hake con diagramas de cajas (box plots)
por grupos (Figura 6). El diagrama de caja y bigotes (boxplots) es una herramienta útil para representar visualmente
varias caracteristicas importantes como simetriía y dispersión. La mediana se encuentra como el dato que está en la mitad
de la lista ordenada de los datos y se representa con una raya en la mitad de la caja. Los lados de la caja son el primero y
el tercer cuartil de las puntuaciones ordenadas de cada grupo. En el primer cuartil estan 25% de los estudiantes que
sacaron puntajes más bajos (grupo inferior) y en el cuarto cuartil – 25% de los estudiantes que sacaron puntajes más altos
(grupo superior). Entonces dentro de la caja están ubicados los datos de 50% de los estudiantes con puntajes promedios.
El bigote de abajo va desde el puntaje más pequeño (min ) hasta el primer cuartil, y el bigote de arriba – desde
tercer cuartil hasta el puntaje más alto. El valor del puntaje promedio para cada grupo esta marcado con una cruz y no
siempre coincide con la mediana.
Todas los diagramas de cajas y bigotes muestran que existen estudiantes que obtuvieron ganancias negativas de
aprendizaje. ¿Cómo pudo pasar esto ? Valores negativos de g de Hake se obtienen cuando el número de preguntas
correctas en el pre-test es mayor que en post-test, situación que es posible cuando el estudiante simplemente responde
las preguntas del test al azar o en caso de que el aprendizaje fue poco significativo para el estudiante o está más
confundido al final del aprendizaje que en el inicio. Si los estudiantes responden al azar pre-test y post-test la probabilidad
de seleccionar la respuesta correcta en un test de posibilidades multiples de 5 respuestas posibles es de 20% o 6 preguntas
de 30 en total. Sería la misma probabilidad en pre-test y post-test, con lo que se podria esperar que la mediana o el
promedio de g de Hake sería un valor cercano a cero, 50% de estudiantes con g positivo y otros 50% con g negativo.
Analizando la Figura 6 se puede notar que el grupo de control de estudiantes de programa de Quimica se comporta
de esta manera, como si las respuestas fueran aleatorias. Para este grupo g promedio fue negativo: - 0,746% para la
metodologia de enseñanza tradicional, con valor mínimo de -13,3% y máximo en 14,8%. Aún las ganancias positivas
más altas de este grupo son de nivel bajo (<30%).
En la Figura 7 se presentan los resultados de la cantidad de respuestas correctas en pre-test (“Pre”) y post-test
(“Po”) por grupos en Programa de Ingenieria Civil (IC) con metodologia tradicional – “C” y 4MAT – “4M” y en
Programa de Quimica (“Q”).
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Box plots (G de Hake)
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FIGURA 6. Diagramas de cajas para g de Hake.

FIGURA 7. Diagramas de cajas para el número de respuestas correctas por grupo.
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El grupo experimental (4MAT_I ) de programa de Química donde se aplicó la metodologia 4MAT obtuvo mejores
ganancias individiuales de aprendizaje: valor promedio de g de Hake en 30,0% (Tabla 1) que se considera de nivel medio.
El mínimo fue de -4,2% y máximo de 80,0%. Más de 50% de los estudiantes del grupo Química_4MAT_I logra
obtener ganancia media y alta desde 30% hasta 80%.
Con la metodologia 4MAT se logró que 75% de los estudiantes del grupo QUIMICA_4MAT_II (incompleto)
obtuvieron g de Hake positivo, de ellos 25% obtuvo g de Hake de nivel bajo: entre 8,3% y 19% y otros 25% obtuvieron
g de Hake entre 19% y 36% que se puede considerar de nivel medio-bajo. El nivel promedio de g de Hake para el grupo
4MAT_II de estudiantes del programa de Química fue de 9,5%. Algunas actividades en este último grupo fueron
recortadas por causas exernas al proceso enseñanza – apredizaje. Para compensar el tiempo no presencial, se pidio a los
estudiantes responder algunas preguntas sobre los videos por correo electrónico.
El grupo de control de estudiantes de Ingenieria Civil que cursaron Mecánica obtuvo g de Hake entre -5% y
29,2% con media 6,8%. Pero el grupo experimental con la metodologia 4MAT en promedio llego a 17,8% (Tabla 1) de
g de Hake con mínimo en -5,6% y máximo en 45,4%.

TABLA I. Porcentajes de respuestas correctas en pre-test y post-test FCI y factor g de Hake.

Institución

Grupo,
población,
muestra

Universidad
del Quindío

1-QUIMICACONTROL, 15 (5)

Universidad
del Quindío

3-QUIMICA4MAT_I, 22 (6)

Universidad
del Quindío

7-QUIMICA4MAT_II, 29 (21)

Universidad
del Quindío

2 - ING.CIVIL4MAT, 20 (15)

Universidad
del Quindío

6- ING.CIVILCONTROL, 25 (7)

Metodología

Año

Pre-test,
% de
respuestas
correctas

Post-test,
% de
respuestas
correctas

min

max

min

max

Factor g
de Hake
promedio

tradicional

2012_2
sem.

10,0

50,0

13,3

53,3

-0,8%

4MAT

2013_1
sem.

10,0

26,7

16,7

83,3

30,0%

4MAT
incomplet
o

2013_2
sem.

16,7

40,0

13,3

53,3

8,2%

4MAT

2013_2
sem.

10,0

46,7

16,7

83,3

17,8%

tradicional

2013_1
sem.

3,3

43,3

13,3

60,0

6,8%

TOTAL

3,3

50,0

13,3

83,3

14,5%

En el grupo experimental 50% de estudiantes de programa de Ingenieria Civil obtuvieron g de Hake de nivel bajo: entre
9,0% y 29,0% y otros 25% - de un nivel medio: entre 29% hasta 45,4%. Los estudiantes que obtuvieron niveles muy
bajos de g de Hake o incluso negativos son de los que estaban repitiendo la materia o de los que no asistian regularmente
y no se involucraban en las discusiones y en las dinamicas de las clases.
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VI.2 La eficiencia didáctica y porcentaje de respuestas correctas en test FCI
En el grupo de control de los estudiantes del Programa de Química la eficiencia didáctica (2) fue 0,9% y para el grupo
con Sistema 4MAT – 31,0% (Tabla 2). Para el grupo de control de Ingeniería Civil la eficiencia didáctica fue 8,5% y
para el grupo con Sitema 4MAT – 18,8%.
En post test para el grupo 4MAT de estudiantes de Programa de Química el porcentaje promedio de respuestas
correctas fue 43,7% ( grupo Control – 24,7%), para el grupo de Ingeniería Civil el porcentaje promedio de respuestas
correctas en post-test fue 35,8% ( grupo Control – 32,1%) (Tabla 2). Solo 8 de 87 estudiantes logran alcanzar el nivel de
conocimiento válido en contesto español 50% y solo 3 – el nivel válido en Estados Unidos que es de 60% de respuestas
correctas en el FCI (Figura 7). Tal vez este es el primer estudio que trata este tema en el contexto colombiano. Parese ser
que el nivel alcanzable para Colombia puede ser de 45% de respuestas correctas en el test FCI.
En ninguno de los grupos de control la diferencia entre los promedios del número de respuestas correctas de pretest y post-test fue estadísticamente significativa, pero si en los grupos con la metodología 4MAT.

TABLA II. Eficiencia didáctica y resultados del test de igualdad de las medias para pre-test y post-test FCI.

Institución

Grupo

Metodo
logía

Año

Pre-test, Número de
respuestas correctas

Prome-dio

Universidad
del Quindío

1-QUIMICACONTROL

Tradicional

Universidad
del Quindío

3-QUIMICA4MAT_I

4MAT

Universidad
del Quindío

7-QUIMICA4MAT_II

4MAT
incomplet
o

Universidad
del Quindío

2ING.CIVIL4MAT

Universidad
del Quindío

6- ING.CIVILCONTROL

2012
2 sem.
2013
1 sem.
2013
2 sem.
2013

4MAT

Tradicional

TOTAL

2 sem.
2013
1 sem.

Desv.
tip.

Post-test, Número
de respuestas
correctas

Promedio

Eficiencia
didáctica

Diferencia de medias de
Respuestas correctas en
pre-test y post-test es
significativa
estadísticamente

Desv.
tip.

7,2
24,0%

4,6

7,4
24,7%

3,51

0,9%

NO

5,5
18,3%

1,58

13,1
43,7%

5,82

31,0%

SI

7,62
25,4%

2,11

9,81
32,7%

3,14

9,8%

SI

6,27
20,9%

3,88

10,73
35,8%

3,55

18,8%

SI

7,75
25,8%

3,28

9,63
32,1%

2,83

8,5%

NO

6,89
23,0%

3,00

10,37
34,6%

4,00

15,1%

SI
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VI.3 El grado de satisfacción con las actividades
Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con las actividades realizadas se hizo la encuesta los resultados
de la cual se presentan en la Tabla 3. Como se puede observar, las actividades de producción del video y las exposiciones
eran de las que más gustaron a los estudiantes, aunque corresponden más a estilos 1 y 4. Las puntajes que los estudiantes
dieron a estas actividades son 4,6 - 4,4 de 5 puntos posibles. La otras actividades que más les gustaron: buscar la
información sobre conceptos de física y laboratorios, obtuvieron las puntuaciones 4,5 y 4,3. Se puede concluir que las
actividades nuevas que corresponden a metodología activa como Sistema 4MAT son de las más preferidas por los
estudiantes. Lo que menos gustó son las actividades que se puede mencionar como de la metodología tradicional: resolver
talleres en la casa, parciales, y explicaciones del profesor en el tablero que obtienen 4,1 y menos puntos.

TABLA III. Grado de satisfacion de los estudiantes con las actividades realizadas.
Actividades realizadas durante el semestre

Grado de
satisfacción

Hacer el video

4,6

Ver videos de sus compañeros

4,6

Buscar la información sobre conceptos de física

4,5

Exponer videos que hicieron

4,4

Laboratorios

4,3

Talleres en grupo en clase

4,2

Preparar la exposición y presentarla en clase

4,2

Talleres personales para resolver en la casa

4,1

Explicaciones del profesor en el tablero

3,9

Talleres en grupo para resolver en la casa

3,9

Ver exposiciones de sus compañeros

3,9

Salir al tablero resolver ejercicios

3,7

Parciales

3,6

VII. CONCLUSIONES
En esta investigación se analizó cuantitativamente la aplicación de la Metodologia 4MAT para la enseñanza de Mecánica
a nivel universitario. Se analizaron 3 cursos en un programa de Química y 2 cursos en un programa de Ingenieria Civil.
Para los grupos de control las mejores ganancias individuales de g de Hake de aprendizaje fueron de nivel bajo.
En tres grupos experimentales con la metodología de enseñanza 4MAT se aumentó la participacion activa de los
estudiantes en su proceso de aprendizaje. En el grupo experimental de Ingenieria Civil el 25% de los estudiantes obtuvo
ganancias medias de g de Hake: 30% < g < 45%. Las mejores ganancias individuales de aprendizaje se lograron en el
grupo experimental del Programa de Química en que se utilizó la Metodologia 4MAT ( grupo 4MAT_I). Más del 50%
de los estudiantes de este grupo logró obtener ganancia g de Hake de niveles medio y alto: 30% < g < 80%. En el caso
de los estudiantes del programa de Química que venian conjuntamente con “Física I” cursando la “Matemática
Fundamental” los niveles de g alcanzaron un 80% que significa que algunos estudiantes aún con el nivel básico de
matemática pueden contestar correctamente 25 preguntas del test FCI.
Aunque no fueron alcanzados los estándares de Estados Unidos de 60% de respuestas correctas en el test FCI, ni
de España - 50% de respuestas correctas, los resultados obtenidos de un promedio de 43,7% de respuestas correctas para
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el grupo del programa Química con Sistema 4MAT y un porcentaje de 35,8% para el grupo de Ingeniería Civil en que
se utilizó la metodología 4MAT, se puede concluir que evidentemente la metodología 4MAT favorece la adquisición de
nuevos conceptos y de física y específicamente en los cursos de mecánica newtoniana. Sin embargo, posiblemente el
resultado esperado para el ambiente colombiano no supere el 45%.
Para próximos estudios sería importante desarollar ciclos de aprendizaje con el Sistema 4MAT en otros temas de
mecánica newtoniana ya que no existen análogos de esta metodologia para la enseñanza universitaria. Sería importante
revisar la eficiencia del Sistema 4MAT en cuanto a la solución de los problemas de mecánica, para este proposito debería
usarse algún test parecido al MBT para hacer las comparaciones con otras metodologías.
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O presente artigo relata parte de uma pesquisa de mestrado realizado ao longo de três meses
acompanhando aulas teóricas e práticas de robótica educacional LEGO® de um professor
de física, do 2º ano do ensino médio, de um colégio técnico. As aulas foram analisadas diante
das observações, registros, relatórios e filmagens, bem como questionários aplicados aos
alunos sobre a influência do uso da metodologia LEGO® nas aulas de robótica educacional
e como auxílio na aprendizagem dos alunos. Nas aulas foco desse artigo utilizou-se a
metodologia LEGO® nas atividades práticas de robótica educacional, em um laboratório
específico para essas atividades, com o tema “Colisões” escolhido pelo professor e
considerado por ele o mais adequado aos conteúdos abordados na teoria. Constatou-se que
a maioria dos alunos considera importante a utilização da robótica educacional LEGO®
como auxílio a vivência de situações de difícil explicação na forma teórica e de fácil
visualização na prática. Relatam sobre o formato dinâmico que a atividade prática toma
quando os mesmos são os responsáveis diretos pela construção do conhecimento. Apontam
para o papel do professor como um orientador, incentivador a reflexão de situações ocorridas
no dia a dia, principalmente nas aulas práticas e ressaltam que por meio do uso da robótica
educacional LEGO® o professor consegue uma maior compreensão, interação e atenção dos
alunos.
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I. INTRODUÇÃO
As tecnologias e os dispositivos tecnológicos estão ocupando um espaço maior no cotidiano de crianças e adolescentes
e em ambientes educacionais. A presença da tecnologia na economia é ressaltada quando Tajra (2008, p. 42) afirma que:
“[...] quem detém tecnologia detém poder”. Uma das confirmações da frase ocorre mediante a comparação dos países
mais evoluídos do globo, são os que mais possuem acesso às tecnologias.
Ao participarem de atividades envolvendo robótica educacional, os alunos são desafiados a desenvolver seus
experimentos – robôs; eles apropriam-se deles, tornando-os reais e ficam mais motivados para aprender, atentos e
conscientes e muitas vezes fazem relações com o mundo ao seu redor. Logo, procuram associar experiências vividas
auxiliando-os na construção e reconstrução de seus modelos de robôs.
Por ter vivenciado essa experiência em um colégio técnico, busca-se nesse trabalho analisar as contribuições da
Robótica Educacional LEGO® como auxilio a aprendizagem de alunos e como ferramenta de auxílio ao professor.

II. MARCO TEÓRICO
II.1 A Robótica Educacional como ferramenta pedagógica
Segundo Pacheco (2011) a robótica vem tendo grande aceitação no setor tecnológico e vem ganhando a cada dia mais
espaço nos meios escolares. Saviani (2005) afirma que desde a década de 1980, diversos educadores buscam refletir
papéis sociais, políticos e pedagógicos das práticas docentes, considerando a didática fundamental um caráter
multidimensional do processo de ensino e aprendizagem. Silva (2009) afirma que “o casamento entre a robótica e a
educação tem tudo para dar certo”. E continua a descrever os motivos dessa afirmação: 1) “o robô, como elemento
tecnológico, possui uma série de conceitos científicos cujos princípios básicos são abordados pela escola; 2) os robôs
mexem com o imaginário infantil, criando novas formas de interação, e exigindo uma nova maneira de lidar com
símbolos.
O ambiente de aprendizagem em que o professor ensina ao aluno a montagem, automação e controle de
dispositivos mecânicos que podem ser controlados pelo computador é denominado Robótica Educacional”. Para Cabral
(2010) Papert diz que “a escola deveria trabalhar mais o processo natural de aprendizagem, pois quando uma criança
deseja aprender algo, ela aprende independente de alguém que a ensine”. Papert acredita que o aprendizado da criança
é melhor quando o mesmo é “menos ensinado”, assim permitindo que o aluno possa experimentar, construir e reconstruir
brincando. Martins (2012) reforça que a proposta de ambiente de aprendizagem de Papert “prevê uma intenção para o
objeto com o qual se está envolvido”. O aluno precisa mentalmente saber o que deseja que o robô faça.
Como as atividades acontecem em grupos, as atividades acabam, segundo a autora, estimulando as trocas de
saberes.
Desde 1991, Yager afirma que nas aulas de Ciências, uma das maneiras de discutir temas reais seria por meio da
experimentação, passando a desenvolver habilidades, competências e valores agregados ao desenvolvimento de conceitos
científicos. Ramsey (1993) defendia que é a partir da discussão de temas reais e da tentativa de delinear soluções para os
mesmos que os alunos se envolvem de forma significativa e assumem um compromisso social.
A proposta metodológica para o modelo LEGO® é mostrar aos alunos uma necessidade, um desafio ou um
problema sob a forma de um projeto, fornecendo-lhes uma variedade de materiais que poderão ser usados para resolver
o problema apresentado.
A robótica educacional envolve aspectos como movimento articulado e inteligência artificial para execução das
atividades. Sendo assim, só é considerado um robô, quando o mesmo consegue detectar através de uma programação,
uma situação e, a partir de sua inteligência artificial consegue transpassar o desafio. Pacheco (2011) alerta que a robótica
educacional não se resume no simples ato de criação de robôs, mas como uma ferramenta de auxílio ao aprendizado,
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tornando mais fácil a assimilação dos conteúdos teóricos vistos em sala de aula. Além disso, o autor lembra que “a
criação de projetos em grupos visa desenvolver o lado social do aluno, onde trabalhando em equipe chegam à solução
para resolver um problema específico”. A robótica educacional, além de trabalhar com a montagem de robôs pelos
alunos, os desafia e desperta neles a vontade na resolução de problemas; simulam problemas que os alunos terão que
enfrentar na vida, demandando esforços cognitivos para suas construções. Além disso, Silva (2009) ressalta que a
utilização da robótica em sala de aula possui os seguintes objetivos: desenvolver a autonomia através da participação de
tomada de decisões coletivas, desenvolvimento da capacidade de trabalhar em grupo, desenvolvimento dos projetos
utilizando conhecimentos de diversas áreas, capacidade para a solução de problemas, promoção da interdisciplinaridade,
favorecendo a integração de conceitos de diversas áreas.
A metodologia para o modelo LEGO® de Educação Tecnológica está pautada na visão de Delors (1996) onde o
aluno deverá aproveitar e explorar ao máximo todas as oportunidades de atualizar-se, aprofundar e enriquecer as
primeiras aprendizagens educacionais, a fim de adaptar-se a um mundo em constante transformação. Para o
desenvolvimento de competências pelos alunos, Delors foi convidado pela UNESCO a criar juntamente a outros quinze
pensadores a formarem uma Comissão Internacional que elaboraria diretrizes orientadoras para a Educação para o Século
XXI. Os membros da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Delors, expressaram
a necessidade de assinalar novos objetivos à Educação, mudando a ideia que se tem de sua utilidade e, assim o fizeram
sob dois pressupostos pautados em fazer com que as pessoas: a) possam descobrir, recuperar e fortalecer seu potencial
criativo; b) construam dentro de si competências e habilidades que as permitam alcançar o desenvolvimento pleno e
integral. Essa Comissão produziu então o relatório "Educação: um tesouro a descobrir" contendo quatro pilares: aprender
a conhecer; aprender a fazer; aprender a ser e aprender a conviver. (Delors et al., 1996).
Delors (1996) descreve esses quatro pilares como: Aprender a conhecer - Aprender para conhecer, supõe antes de
tudo, aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória e o pensamento. (Delors, 1996, p.90-91).
Aprender a fazer.- Aprender a fazer, a fim de adquirir, não somente uma qualificação profissional mas, de uma
maneira mais ampla, competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe.
Mas também aprender a fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos jovens
e adolescentes, quer espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, quer formalmente, graças ao
desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. (Delors, 1996, p.93-95).
Aprender a conviver.- A educação tem por missão, por um lado, transmitir conhecimentos sobre a diversidade da
espécie humana e, por outro, levar as pessoas a tomar consciência das semelhanças e da interdependência entre todos
os seres humanos do planeta. Os professores que, por dogmatismo, matam a curiosidade ou o espírito crítico dos seus
alunos, em vez de os desenvolver, podem ser mais prejudiciais do que úteis. Esquecendo que funcionam como
modelos, com esta atitude arriscam-se a enfraquecer por toda a vida nos alunos a capacidade de abertura à alteridade
e de enfrentar as inevitáveis tensões entre pessoas, grupos e nações. (Delors, 1996, p.96-99).
Aprender a ser.- "O desenvolvimento tem por objeto a realização completa do homem, em toda a sua riqueza e na
complexidade das suas expressões e dos seus compromissos: indivíduo, membro de uma família e de uma
coletividade, cidadão e produtor, inventor de técnicas e criador de sonhos" (Delors, 1996, p.99-101).

As aulas de Robótica Educacional LEGO® utilizando os kits LEGO® de montagem podem ser realizadas de
diversas formas como descreve Cabral (2010): “...montagem de protótipos sugeridos pelo professor, montagens livres,
resolução de problemas, transformação de protótipos, além de projetos de Aprendizagem envolvendo montagem e
programação”.
O kit atual fornecido pela LEGO® para a utilização de Robótica Educacional é o Kit Mindstorms® NXT (Figura
01), composto de 431 peças entre elas, rodas, blocos, engrenagens, eixos, polias, motores, sensores de toque, som e
luminosidade permitindo que o aluno construam seus raciocínios em formas tridimensionais e quadridimensionais. Cada
kit possui dispositivos para comunicação com computador (USB), onde por meio dele será desenvolvida a programação
para o bloco programável NXT (“cérebro do equipamento”) funcionar (Figura 02). Para Melo (2009) o bloco pode ser
programado em sistema MAC ou PC e possui três portas para motores (A, B e C), quatro portas para sensores (1,2,3,4);
uma porta USB de comunicação ao PC, além de comunicação por Bluetooth. O bloco programável NXT possui ainda
botões de seleção das opções, além de um visor que lista as informações.
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FIGURA 1. Kit LEGO® Mindstorms NXT com suas peças. Fonte: http://www.domesro.com

FIGURA 2. Bloco programável do kit LEGO® Mindstorms® (Melo, 2009. p.25).

A seguir listamos, no Tabela I, cada um dos sensores que fazem parte do kit LEGO® Mindstorms®.
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TABELA I. Descrição dos sensores utilizados no kit LEGO Mindstorms NXT (Melo, 2009. p.26).

Sensor/descrição do sensor

Esquema do sensor

Toque – O sensor de toque detecta
quando algo é pressionado e quando é
retirado.
Luz – o sensor de luz envia ao bloco
programável NXT informações sobre os
valores das intensidades da luz. Os valores
correspondem a um intervalo de 0 a 100,
onde 0 seria a cor preto, e 100 a cor branco.
Som – o sensor de som capta valores
sonoros em Db (sons naturais) e Dba (sons
adaptados à sensibilidade de um ouvido
humano)
Ultrassom: permite detectar a
movimentação de objetos. Além disso, realiza
cálculos das distancias em intervalos de 0 a
255cm.
Além dos sensores, o kit conta com três motores (Figura 3) que, conforme Melo (2009), permitem com que haja
mobilidade no robô. O autor ressalta que o motor pode servir também como um sensor, indicando o número de rotações
em graus e em voltas em torno do seu eixo.

FIGURA 3. Esquema do motor usado no kit LEGO Mindstorms NXT (Melo, 2009. p.27).

Vale ressaltar que além dos hardwares, a robótica educacional LEGO® conta com um software desenvolvido
especificamente para que os alunos desenvolvam a programação de seus robôs em um software específico. A plataforma
segundo (Melo 2009) denominada Lego Mindstorms education NXT (Figura 04) permite com que o aluno desenvolva as
programações para o robô através da escolha de blocos para a programação, arrastando os mesmos para a área de trabalho
(drag-and-drop). Portanto, para o aluno, cabe escolher se o mesmo deseja inserir em sua linha de programação os sensores
ou motores e aplicar os valores correspondentes a seus planejamentos. Melo (2009) salienta a versatilidade do software
afirmando que o aluno pode abrir projetos previamente planejados, bem como salvar e continuar em qualquer outro
computador que tenha o software instalado.
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FIGURA 4. Retirada da plataforma de programa Lego Minstorms education NXT (Melo, 2009. p.27).

Para Melo (2009) a robótica permite diversas interações, uma delas é a percepção da importância dos modelos físicos,
propiciando ao aluno a percepção de um fenômeno através de um experimento. Soma-se a isso também o
desenvolvimento do espírito investigativo, onde por diversas situações de problematização, o aluno irá realizar atividades
em grupo envolvendo colaboração, partilha e comunicação. Melo (2009) afirma que uma forma de introdução da robótica
no ensino secundário é através de áreas não disciplinares. Essas, visam a integração de competências em diferentes
disciplinas. O autor ressalta que: “A Física enquanto ciência experimental, tem uma faceta que envolve a tecnologia. Ao
nível do ensino secundário a união ciência-tecnologia pode ser feita através da robótica, com recurso à Área de
Projecto”.

III. METODOLOGIA
Essa pesquisa será predominantemente qualitativa, exploratória, cujo procedimento de coleta de dados será realizado por
meio de estudo de caso e terá como fonte de dados observações, registros de relatórios, filmagens e aplicação de
questionários e entrevistas sobre as aulas práticas de física envolvendo Robótica Educacional LEGO®.
O presente trabalho relata parte de um projeto de mestrado realizado ao longo de três meses, no turno matutino,
no Colégio Técnico São Francisco de Assis (CTSFA), na cidade de Pará de Minas-MG. O pesquisador acompanhou e
analisou as aulas do segundo ano do ensino médio de um professor de física, ocorrendo no Laboratório de Robótica,
exclusivo para o desenvolvimento de Projetos LEGO® e contou com a participação de 16 (dezesseis) alunos (8 homens
e 8 mulheres), com faixa etária entre 15 e 17 anos, oriundos tanto de escolas públicas quanto particulares. Nas aulas
práticas utilizou-se a robótica educacional onde foi distribuído para cada aluno um Manual do Aluno e ao professor, o
Manual do Professor. Esses materiais são desenvolvidos pela ZOOM, empresa parceira LEGO® responsável pela
elaboração dos materiais didáticos no ensino médio e tiveram como base os quatro pilares e acrescidos de uma
competência - o aprender a agir, potencializando-os. As atividades no Laboratório de Robótica levam um tempo de
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aproximadamente 100 minutos, suficientes para montagens, testes e apresentações das conclusões de cada grupo. Vale
lembrar que essas atividades não possuem um horário fixo no currículo escolar. Elas acontecem quando o professor
visualiza a possibilidade da atividade ser desenvolvida para um determinado tema contido nos fascículos de acordo com
os conteúdos teóricos abordados nas aulas teóricas, pois assim os alunos teriam mais condições de compreendê-la.
No laboratório, os alunos são distribuídos em grupos de, no mínimo três e, no máximo, quatro alunos, conforme
recomendação da LEGO® para trabalhar em equipe, tornando a participação dos alunos bem distribuída e sem ócio. Os
alunos são geralmente separados por afinidade, e ao longo de quatro aulas permanecerão unidos, pois em cada aula, o
aluno trabalhará com uma responsabilidade/função: organizador, construtor, programador e relator. O relator de cada
grupo tem uma responsabilidade de, ao final da aula, entregar ao professor um relatório contendo: objetivo do trabalho,
planejamento/hipótese, procedimentos, situação problema e conceito tecnológico abordado.
Para este artigo, acompanhou-se as aulas práticas, utilizando a robótica educacional LEGO® e o tema abordado
foi “Colisões”. O desafio proposto para esse tema foi o de construir um robô para uma prova de Demolição Total,
semelhante ao dos carros de destruição. Para tal, os alunos seguiram alguns passos e contemplaram aspectos como:
identificação e compreensão do problema; concepção de um plano; organização e montagem; além de realizar medidas
e cálculos. Ao longo dos passos, os alunos foram incentivados, estimulados e provocados pelo professor para construírem
o robô e cumprirem o desafio, necessitando recorrerem aos conteúdos estudados, totalmente demandados no momento
das medidas e dos cálculos.

IV. RESULTADOS
Os alunos registraram suas percepções quanto a habilidades, competências, atitudes e valores (Yager, 1991) nas aulas
práticas utilizando Robótica Educacional LEGO®, agrupadas na Figura 05, que apontam para: trabalho em equipe,
compreensão dos procedimentos experimentais, domínio das técnicas experimentais, construção de hipótese, tirar
conclusões, comunicar-se, deduzir, interpretar, observar.
Habilidades para realizar um trabalho prático
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Não

Fonte: Dados da pesquisa dos autores.
FIGURA 5. Habilidades necessárias para realizar um trabalho prático.
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Ao questionarmos sobre a forma com que eles contextualizavam a matéria nas atividades práticas e sobre suas
responsabilidades sociais e ambientais, a maioria dos alunos afirmou que: cuidam-se quando utilizam eletricidade,
preocupam-se com o meio ambiente, aplicam os conhecimentos na sua vida e lidam com problemas verdadeiros.

Ensino contextualizado e responsabilidade social e ambiental
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Fonte: Dados da pesquisa dos autores.
FIGURA 6. Ensino contextualizado e responsabilidade social e ambiental.

Em relação às atitudes e valores utilizando Robótica Educacional LEGO® nas aulas práticas de física, os resultados
encontrados: aprender com os erros, planejar seu trabalho, adaptação, tomada de decisões, flexibilidade, cooperação,
dentre outros, estão representados na Figura 07, a seguir.

Aulas práticas de física com robótica educacional: Atitudes e valores
Aprender com os erros
Capacidade de adaptação
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16
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Identificar problemas e articular soluções
Ter agilidade na tomada de decisões
Pensar conceitualmente sobre seu trabalho para incorporar…
Fazer estimativas
Planejar seu trabalho
Ter raciocínio lógico
Ler e compreender textos
Flexibilidade
Adquire novos conhecimentos
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Maior autonomia
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Fonte: Dados da pesquisa dos autores.
FIGURA 7: Aulas práticas de física com robótica educacional: atitudes e valores.
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Na entrevista semiestruturada, perguntamos aos alunos se o papel do professor era de fomentador de discussões nas aulas
práticas e eles afirmaram que: “... os alunos expõem o que aprenderam, discutem sobre o assunto e o professor direciona
a aula e a discussão”. “...É bom para que nós, alunos, falemos sobre o assunto expondo o que aprendemos. O professor
direciona a discussão”.
E registraram quando questionados sobre a relevância de trabalhar conteúdos físicos com a utilização da Robótica
Educacional LEGO® nas aulas: “Sim, pois a prática nas aulas de física nos ajudam a compreender melhor o conteúdo”.
“Utilizando aulas de robótica, são mais divertidas é uma forma diferente e mais fácil de aprendizagem”.
Em determinados trechos das filmagens, foi possível verificar o professor atuando como fomentador de discussões,
conforme destacamos a seguir:
Aluno: Ao colidir, um empurrou o outro.
Prof: a quantidade de movimento depois da colisão foi pra onde?
Aluno: para a esquerda.
Prof: pra lá, né, acenando para a esquerda. Então quer dizer que a quantidade de movimento inicial também estava pra
onde? Então qual dos dois possui maior quantidade de movimento? O carrinho que está vindo pra cá (direita) ou carrinho
que está indo pra lá (esquerda)?
Alunos: indo pra lá (esquerda)
Professor: pra lá (esquerda) porque se a resultante tá indo pra lá (esquerda) é porque ela tem maior quantidade de
movimento.

V. CONCLUSÃO
Ao fim do presente trabalho, de acordo com as informações coletadas, conclui-se que a Robótica Educacional LEGO®
contribui para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, uma vez que aprendem com os erros, planejam seus
trabalhos e, em equipe, tomam decisões. Constatou-se também que é uma importante ferramenta de auxílio ao professor
para contextualização quando aplicam os conhecimentos na sua vida e lidam com problemas verdadeiros, principalmente
de disciplinas que requerem um grau maior de abstração por parte dos alunos, uma vez que a prática os auxilia a
compreender melhor os conteúdos.
Os resultados corroboram com a afirmação de que a turma, em sua grande maioria, percebeu que a Robótica
Educacional LEGO® apresenta aspectos que ampliam suas atitudes e valores como alunos e como cidadãos conscientes
do mundo, tendo como base o desenvolvimento de competências que privilegia um desenvolvimento integral da pessoa
capacitando-a para atuar de forma responsável e eficaz na sociedade.
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ABSTRACT
In this work we present the results of reception researches of health and science education
videos. These studies were carried out in the last three years. We indicate how these results
brought further knowledge about the use of video in education. We consider the reading of
an audiovisual is not transparent and unambiguous as well as audiovisual communication is
a complex of multilinear processes of meaning negotiation between producers and receivers.
Furthermore these processes involve different sociocultural contexts and objective and
subjective processes by which each person actively produces readings and converts them
into action (Hall, 2003; Morley, 1996; Schröder, 2000). We highlight three studies in
Physics, Biology and Medicine teaching in which we seek to understand the meanings of
students-spectators readings regarding educational videos. For this, videos were analyzed
and we performed experimental exhibitions followed by focus groups and interviews with
spectators. The results indicated that producers made assumptions about audience trying to
limit video readings. Students sought to relate their video readings with previous audience
experiences as well as with knowledge already acquired. Thus, they either accepted the
position constructed for them by video producers or made adjustments to put themselves in
these positions when they had difficulties. Still, the students were able to accept or reject
audiovisual works if such adjustments were not successful.
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Neste trabalho apresentamos pesquisas empíricas de recepção de vídeos na educação em
ciências e saúde, que realizamos nos últimos três anos e indicamos como estes resultados
permitem avançar no conhecimento sobre o uso de vídeos na educação. Fundamentamo-nos
na compreensão segundo a qual a leitura de uma obra audiovisual não é transparente e
unívoca, considerando a comunicação audiovisual como um complexo de processos
multilineares de negociação de sentidos entre produtores e receptores. Esses processos
envolvem diferenças de contextos socioculturais e de processos objetivos e subjetivos pelos
quais cada sujeito produz ativamente suas leituras e as convertem em ação (Hall, 2003;
Morley, 1996; Schrøder, 2000). Assim, destacamos três estudos em ensino de física, biologia
e medicina em que buscamos compreender que sentido os alunos-espectadores produziam a
respeito de vídeos educativos apresentados. Para tanto, analisamos os vídeos e realizamos
exibições experimentais seguidas de grupos de discussão e entrevistas com os espectadores.
Os resultados indicaram que os produtores fizeram suposições sobre seus espectadores de
forma a limitar as leituras das obras. Os estudantes buscaram fazer relações das leituras das
obras com experiências anteriores e com o conhecimento já adquirido. Eles esforçaram-se
para aceitar a posição construída para eles pelos produtores e, quando encontraram
dificuldades, fizeram adaptações para se colocarem nestas posições. Ainda assim, os
estudantes puderam se afastar ou rejeitar a obra caso essas adaptações não fossem bemsucedidas.
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I. INTRODUÇÃO
Nos últimos cinco anos, no Laboratório de Vídeo Educativo (LVE) do Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde
(NUTES/UFRJ), estamos investigando as dinâmicas de produção e recepção audiovisual de vídeos educativos, sobretudo
no ensino de física e biologia e na educação médica. Esse interesse toma forma mediante a constatação de uma
compreensão da dinâmica comunicacional segundo a perspectiva dos estudos culturais em que a comunicação
audiovisual é entendida como um complexo de processos multilineares de negociação de sentidos entre produtores e
receptores, que envolvem diferenças de contextos socioculturais e de processos objetivos e subjetivos pelos quais cada
sujeito produz ativamente suas leituras e as convertem em ação (Hall, 2003; Morley, 1996; Schrøder, 2000).
Worth (1974) acrescenta argumentos que justificam nosso interesse de pesquisa ao apontar que os usos educativos
de filmes são, frequentemente, coloridos por pressupostos que não foram objeto de pesquisas empíricas. O primeiro seria
a ideia de "linguagem universal" conferida aos filmes/vídeos, segundo a qual eles poderiam comunicar para pessoas de
diferentes culturas, idades e gêneros. O segundo seria a suposta primazia psicológica e social que as imagens teriam
sobre as palavras por serem compreendidas como uma forma de pensamento visual, o que possibilitaria uma
comunicação mais eficaz que a feita exclusivamente por palavras. Não raro tais pressuposições circulam na produção
científica da área, sustentando argumentos que afirmam que filmes podem permitir a percepção crítica da sociedade,
despertar e reforçar o interesse de alunos, motivar a aprendizagem e sensibilizar e suscitar reflexão ética e moral.
Entendemos que essa perspectiva no campo educacional dispõe de um entendimento da comunicação pouco
problematizado, em que espectadores seriam leitores passivos das mensagens pretendidas pelos produtores dos filmes e
por seus “utilizadores”, quase sempre os professores.
Nesse sentido, os estudos culturais podem oferecer uma compreensão mais problematizada dessa dinâmica
comunicacional exatamente por entender que os sujeitos em interação constituem conjuntamente as significações de sua
experiência social cotidiana. Tal entendimento, segundo Hall (2003), extrapola o modelo tradicional de comunicação, de
viés positivista e behaviorista, por tratar a comunicação como um processo unilinear e unidirecional, com foco na
transmissão da mensagem, tomando os espectadores como necessariamente passivos em relação às mensagens
construídas pelo produtores/emissores.
A perspectiva teórica de nossos estudos, baseada em Hall (2003), entende que os espectadores são necessariamente
ativos na dinâmica comunicacional, possuem repertórios socioculturais que os permitem criar seus próprios sentidos para
as suas experiências, desafiando, assim, a estrutura social determinante/hegemônica. Como desdobramento dessa
compreensão, Hall desenvolve o modelo de codificação/decodificação ao pensar a comunicação como um processo em
circularidade, dentro do qual emissores e receptores produzem sentidos ativamente. Assim, segundo Hall (2003) e Morley
(1996), uma mensagem precisa ser decodificada antes de produzir efeito, e esta decodificação é feita sob referenciais de
conhecimento, ideologia e cultura que são quase sempre diferentes dos referenciais utilizados na codificação. Nesse
ponto, a decodificação deixa de ser compreendida como se ocorresse sob os mesmos códigos e referenciais do produtor
da mensagem, e a mensagem poderia ser decodificada de diversas maneiras. Hall denomina significado preferencial o
sentido que os produtores estimulam quando produzem uma mensagem, e entende que, apesar de não prescrever a leitura,
o significado preferencial pode estabelecer limites às leituras produzidas pelos espectadores.
Schrøder (2000) desenvolveu um modelo multidimensional que acrescenta ao modelo de Hall diferentes
dimensões (subjetivas e objetivas) e implicações das leituras. Seu modelo é constituído por seis dimensões de recepção:
quatro de leitura (motivação, compreensão, discriminação e posição) e duas de implicação (avaliação e implementação).
A dimensão motivação trata da relação de relevância estabelecida pelo universo pessoal do leitor e o universo
apresentado pelo texto, e compreende um continuum de posições de leitura que vão da recusa total até a forte motivação
para ler determinado texto audiovisual. A dimensão compreensão diz respeito à forma como os espectadores entendem
o material audiovisual sob influência dos contextos micro e macrossociais, e suas posições de leitura vão da divergência
à convergência. Já a dimensão de discriminação refere-se a como os espectadores podem adotar uma posição mais ou
menos esteticamente crítica frente ao texto fílmico (imersão), e como e quanto uma leitura está caracterizada pelo nível
de consciência do espectador sobre o caráter de construção e de artifício do produto audiovisual (distanciamento). Esta
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dimensão compreende dois eixos paralelos em continuum (da não imersão à imersão total e do não distanciamento ao
distanciamento total). A dimensão posição refere-se ao nível ideológico do espectador e está relacionada à atitude
ideológica de aceitação, negociação ou rejeição do texto por parte do espectador. A dimensão avaliação diz respeito à
relação feita pelo pesquisador/analista entre as leituras e um determinado contexto político-ideológico mais amplo e
“objetivamente” identificado nas práticas sociais coletivas, ocorrendo em um continuum que vai de hegemônica até
contra-hegemônica. Por fim, a dimensão implementação trata sobre como as leituras produzidas a partir de um
determinado texto são levadas para a ação social e se vertem em recurso para uma ação política no cotidiano.
Morley (1996) também aponta outra forma de busca de controle das leituras de espectadores, que consiste em
modos de direcionamento do texto a um grupo de espectadores mais ou menos definido. O autor chama este esforço de
destinação, e o define como uma maneira de buscar abordar o público de uma determinada maneira, como forma de
estabelecer uma relação específica com a audiência. De forma análoga, Ellsworth (2001) trabalha com o conceito de
modo de endereçamento, no entanto a autora vai adiante por entender que, no esforço por uma “melhor” comunicação,
não há somente um ajuste no texto por parte dos produtores como também há um ajuste dos receptores na construção de
relações mais ou menos “estimuladas” com a narrativa. Segundo essa autora, para compreender o modo de
endereçamento de um filme seria preciso, ao menos inicialmente, fazer as seguintes indagações: “quem o filme pensa
que você é?” ou “quem este filme quer que você seja?”.
Com base na fundamentação teórica brevemente apresentada, nossos estudos buscam responder quem são os
espectadores que os produtores imaginam para o filme, que papéis eles esperam que os espectadores “assumam” na
narrativa, que leituras os produtores esperam que os espectadores façam, que sentidos foram efetivamente produzidos
pelos espectadores em suas dimensões objetivas e subjetivas, e que papéis eles assumiram para produzir tais leituras.
Para responder estas questões, analisamos os vídeos1, realizamos exibições experimentais seguidas de discussão em
grupo, realizamos entrevistas e aplicamos questionários. Evidentemente, cada um dos estudos apresenta peculiaridades
na organização desses procedimentos metodológicos. Na seção a seguir, apresentaremos os três estudos e as respostas
dadas por cada um deles a estas questões.

II. DESENVOLVIMENTO

II.1 A recepção audiovisual na educação médica
Neste estudo nos voltamos a compreender o uso de vídeos na educação médica, mais especificamente na disciplina
Psicologia Médica (PM) que integra o terceiro ano do curso de Medicina e busca promover a ascensão do pensar
biopsicossocial, complementar ao biomédico, conscientizar estudantes para a complexidade da prática médica e
promover uma relação médico paciente (RMP) humanizada e integral como uma forma de superar a hegemonia do
modelo biomédico. Na PM, é recorrente o uso de vídeo/filmes com o objetivo de dramatizar e problematizar situações
cotidianas da prática médica. Contudo, seria preciso questionar se os vídeos utilizados alcançam tais objetivos ao
considerarmos a perspectiva do espectador ativo na produção de suas interpretações de uma obra audiovisual. Para tanto,
o objetivo desse estudo foi compreender as relações entre sentidos produzidos por produtores e espectadores em uma
dinâmica de uso de um vídeo educativo na educação médica.
Esta pesquisa foi desenvolvida no curso de graduação em medicina de uma universidade pública do Rio de Janeiro.
Os sujeitos dessa pesquisa foram 12 estudantes, oito professores e dois produtores do vídeo estudado. Escolhemos
o vídeo educativo intitulado Lição de Anatomia2, vídeo este que já integrou o programa da PM e foi produzido no LVE-

1

Para a análise dos vídeos fizemos uso da Análise Fílmica Francesa de Vanoye e Goliot-Lété (2008), que entende que analisar um
filme é desconstruí-lo em suas partes, em seguida reconstruí-lo e buscar a compreensão do todo da obra a partir da síntese das partes.
2
Disponível em: <http://youtu.be/qVvda1IRqMY>.
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NUTES. Realizada sob uma concepção holística, que envolve considerar simultaneamente os polos de produção e
recepção em relação às experiências de leitura de mídia (DEACON, 2003), o presente estudo foi estruturado em duas
fases: estudo da produção e estudo da recepção. No estudo da produção, o objetivo foi caracterizar o significado
preferencial e o modo de endereçamento presente na obra, e, para isso, empreendemos uma análise fílmica do vídeo e
entrevista com dois produtores. O estudo da recepção visava caracterizar três dimensões de leitura (compreensão,
discriminação e posição) produzidas pelos espectadores mediante as tentativas de controle da significação pelos
produtores. Essa fase consistiu de exibição experimental seguida de discussão com dois grupos distintos de espectadores,
um de professores e outro de estudantes. Tanto as entrevistas quanto os grupos de discussão foram transcritos e analisados
segundo a análise de conteúdo temática de Bardin (2009).
O vídeo Lição de Anatomia é uma ficção e apresenta uma narrativa que se inicia com o reencontro de um grupo
de estudantes de medicina, hoje médicos, para um almoço em um restaurante. A conversa se desenrola rapidamente até
que a notícia da morte de um colega provoca questões que envolvem a prática médica, formação médica e as repercussões
em suas vidas. De acordo com os produtores e com a análise fílmica realizada, o vídeo pretende que estudantes,
professores e médicos, ao assistirem ao vídeo, se sensibilizem e tenham a atenção voltada para a formação médica como
produtora de traumas e angústia. Pensado de forma a provocar uma discussão sobre os temas abordados e não apenas
transmitir conteúdos específicos, o vídeo foi endereçado principalmente a estudantes de medicina e tem como significado
preferencial a ideia de que “a formação médica é produtora de traumas e angústias, mas quando é integral, favorece uma
prática médica pautada por valores éticos e humanos, sem abrir mão da competência técnica”.
No vídeo, os recursos estéticos, a construção da narrativa e dos personagens e a elaboração de suas falas foram
feitas de maneira enviesada, resultando numa tentativa de fortalecimento do significado preferencial. Os dois
personagens protagonistas (a psiquiatra e o cirurgião) são construídos de modo distinto e de forma estereotipada, o que
poderia comprometer a discussão que o vídeo propõe.
Assim, o vídeo busca introduzir o conflito entre estes dois pontos de vista principais na narrativa, personalizados
nos protagonistas, a fim de motivar o debate entre os diferentes valores destas duas visões, que polarizam a maior parte
da discussão, mesmo que tendam para os valores da psiquiatra. Apesar do enviesamento pela orientação humanista,
também é dado certo destaque aos argumentos “biomédicos” do personagem cirurgião plástico. O vídeo pretende que o
espectador se identifique com as práticas dos personagens, mas que também possa estabelecer certo distanciamento
crítico e refletir sobre suas práticas e formação. Entretanto, esta identificação com o ponto de vista do cirurgião plástico
é dificultada pelo tom extremamente estereotipado conferido a este personagem.
No estudo da recepção, as leituras dos professores foram convergentes na dimensão compreensão. Eles não falaram
amplamente sobre os temas apresentados no vídeo, mas entenderam qual era o propósito do vídeo e discutiram alguns
tópicos de modo mais aprofundado. As leituras produzidas pelos estudantes foram convergentes com o significado
preferencial na dimensão compreensão. Eles discutiram de forma mais ampla e superficial sobre os temas abordados no
vídeo. Assim como ocorreu com os professores, a dimensão posição também foi negociada na leitura dos estudantes.
As leituras dos dois grupos de espectadores não ocorreram inteiramente dentro ou inteiramente fora das
expectativas dos produtores. De modo geral, os espectadores compreenderam o significado preferencial esperado pelos
produtores, mas negociaram seu posicionamento ideológico em relação ao vídeo. A resistência a aspectos estéticos do
vídeo teve como consequência um constante distanciamento crítico em relação à narrativa. Os espectadores não
consideraram a história crível, se queixaram da pouca profundidade dramática e estereotipação dos personagens. Estes
fatores também contribuíram para um posicionamento ideológico negociado, já que comprometeram a identificação e
concordância dos espectadores com os personagens principais.
Tanto professores como alunos fizeram leituras não-imersas e distantes na dimensão discriminação. Os estudantes
de modo geral criticaram a estereotipação, a polarização das posições dos personagens protagonistas, a ênfase dada às
discussões, a escolha de cenário e contexto da história, resultando na crítica à falta de verossimilhança.
Essa crítica também foi uma das principais feitas pelos professores. Entretanto, os professores fizeram uma leitura
mais complexa nesta dimensão por ancorarem sua crítica na realidade da prática médica vivenciada por eles.
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SANGRÍA?Assim, afirmaram que a história como um todo era artificializada e criticaram um suposto dualismo entre
psiquiatra e cirurgião, protagonista e antagonista.
As leituras na dimensão posição foram negociadas. Tanto professores como alunos não aderiram nem resistiram
completamente ao posicionamento que compreenderam como expresso no vídeo. Os professores concordaram com os
argumentos contidos nas falas de diferentes personagens, mas resistiram a aceitar a personagem psiquiatra como única
detentora da verdade. Já os estudantes concordaram mais com os argumentos da psiquiatra e discordaram do cirurgião,
mas não se identificaram com nenhum dos dois personagens principais. Eles se identificaram em maior parte com os
personagens coadjuvantes, sob a justificativa do maior equilíbrio e sensatez ao participar da discussão.
É possível notar uma relação entre as leituras produzidas pelos espectadores nesse estudo e usos de vídeos
educativos no contexto da disciplina Psicologia Médica. Os alunos fizeram esforços no sentido de identificar no vídeo
os temas estudados no contexto da disciplina PM, e os professores se empenharam em avaliar o valor pedagógico do uso
do vídeo em questão. Os professores discutiram mais espontaneamente e fizeram suas leituras como uma espécie de
avaliação da validade do uso do vídeo em aula, buscando antecipar as leituras dos estudantes. Supuseram que os
estudantes iriam resistir completamente ao vídeo, ou que os estudantes apenas conseguiriam identificar e compreender
parcialmente as temáticas presentes no vídeo. Alheios a essas expectativas, os estudantes fizeram leituras que não
seguiram completamente nenhuma das duas expectativas, de produtores e professores. Os estudantes compreenderam
bem o vídeo, mantiveram certo distanciamento crítico, receberam ativamente, atualizaram o vídeo, e isso não foi o
suficiente para que o vídeo fosse completamente rejeitado, nem completamente aceito. Assim, as negociações ocorreram
desde o endereçamento até dimensões de leitura mais específicas.
II.2 A recepção audiovisual no ensino de física
Nesta seção apresentamos resultados de estudos de recepção realizados com três vídeos3 produzidos por estudantes de
ensino médio como atividade das aulas de laboratório de física (Pereira & Rezende Filho, 2013; Pereira et al., 2012). O
primeiro estudo, a fim de validar o modelo multidimensional de Schrøder (2000), foi realizado com o vídeo intitulado
“Jornal MQM-o caso do canudo torto” e, apesar de trazer resultados interessantes, careceu da interação entre sujeitos ao
assistirem ao vídeo em tempo real, já que foi realizado à distância. Diante disso, consideramos a realização do segundo
estudo de recepção de forma presencial com discussão em grupo com alunos espectadores, escolhendo, para isso, o vídeo
intitulado “JN – Motor eletromagnético” por apresentar algumas semelhanças com o vídeo do primeiro estudo como o
uso de paródia com encenação dos alunos e tom de humor. Não foi problema o fato do primeiro vídeo tratar da refração
da luz e o segundo do princípio de funcionamento de um motor, uma vez que, mais que os conceitos físicos envolvidos,
o objetivo dos estudos era a investigação das dimensões de compreensão e discriminação do modelo multidimensional
para a recepção audiovisual. Por último, se investigou a recepção do vídeo “Eletroforese: a corrida do RNA” ao exibi-lo
em sala de aula para a própria turma envolvida no projeto de produção de vídeos quando os alunos responderam a
perguntas cujas respostas também deram indícios das dimensões de compreensão e discriminação.
II.2.1 Jornal MQM-o caso do canudo torto
Neste estudo, os sujeitos foram escolhidos aleatoriamente por meio de um convite feito por e-mail a alunos de uma escola
pública do Rio de Janeiro com ampla experiência na realização de atividades de laboratório. Eles foram convidados
apenas a participar de um estudo no qual assistiriam a um vídeo, não sendo dito de antemão que se tratava de um vídeo
de conteúdo de física, tampouco um vídeo produzido por outros alunos. A metodologia envolveu o envio de um
questionário por e-mail aos sujeitos, a fim de sondar sobre seus hábitos de consumo de informação, além de uma
identificação básica do perfil socioeconômico e da experiência prévia em produção audiovisual. Sete estudantes
3

Esses três vídeos, por questões de ética em pesquisa, diferentemente do vídeo relacionado à educação médica apresentado na
subseção anterior, não puderam ser disponibilizados e, por isso, apresentaremos, a seguir, apenas imagens de algumas cenas.
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responderam ao questionário, quando então foi enviado um segundo e-mail com cinco perguntas abertas diretamente
relacionadas a um vídeo disponível no YouTube. Nenhuma informação sobre conteúdo ou produção do vídeo foi
mencionada, apenas o link para que ele fosse assistido, e 45 dias foi a duração total do estudo.
O vídeo “Jornal MQM - o caso do canudo torto” (Figura 1) foi produzido por cinco alunos do ensino médio de
uma escola pública do Rio de Janeiro, aborda a refração da luz e dura cerca de 5 minutos. A escolha dessa produção
deve-se ao fato de apresentar a lei de Snell-Descartes para a refração luminosa de uma forma descontraída, incomum em
uma atividade de laboratório. Os alunos produtores definiram, eles mesmos, a linguagem e os recursos utilizados no
vídeo assim como o aparato utilizado para ilustrar a lei física estudada. No vídeo, dois alunos caracterizados como
apresentadores de um telejornal noticiam uma situação que teria acontecido em um restaurante da cidade: uma mulher,
ao receber um copo de bebida com um canudo inserido, reclama que o canudo está torto. A partir daí, os apresentadores
fazem referência a um vídeo de cientistas que “vazou na internet” e que pode ajudar a compreender a situação do canudo
torto. Alunos caracterizados como cientistas explicam a teoria envolvida no fenômeno de refração da luz que pode
decorrer na aparente impressão de que algo está torto. Em seguida, realizam um experimento no qual um feixe de laser
verde incide obliquamente (a 45° com a vertical) em um recipiente transparente contendo água e em outro contendo óleo,
mostrando que tal feixe é desviado de um ângulo diferente em cada caso. Os apresentadores encerram o telejornal sem
fazer nenhuma referência à cena do restaurante, deixando por conta do espectador a relação necessária entre a situação
do canudo torto e o vídeo dos cientistas.
O vídeo adota a estrutura didática que vai da identificação de um “problema” cotidiano, passando pelo
desvelamento desse acontecimento pela física, a reprodução do evento em laboratório, e por fim as conclusões voltam à
esfera social mais ampla. Assim, nessa sequência fica implícito um entendimento da ciência como um sistema de
verdades que é capaz de “explicar o mundo”, explicar a razão de eventos cotidianos. Isso toma forma na fala da
personagem cientista: “- Isto não é magia! É Física! É devido à refração da luz!” (apontando para um livro didático).
Um “arsenal” (livro, lei, diagrama, equações e experimentos) é usado para “comprovar” o argumento científico.
Diante disso, apesar do tom de paródia, pode-se entender que o vídeo se fundamenta, implicitamente, na afirmação
segundo a qual a ciência garante que o canudo está “reto” apesar de ser percebido como “torto”, argumento entendido
como científico, logo inquestionável. A ciência é, portanto, entendida nesse vídeo como um discurso de verdade,
perspectiva essencial para se entender e aceitar algumas das premissas do vídeo.
Alguns recursos utilizados pelos produtores permitem inferir que ele foi endereçado primordialmente a outros
estudantes (colegas de classe). Primeiro, pode-se citar a paródia tanto do telejornal, com seus apresentadores, como da
figura do cientista. É parodiado o “Jornal Nacional” ao fazer uso da vinheta de abertura e indumentária semelhante a dos
apresentadores, apesar de ao final, em plano geral, ser mostrado que eles estavam de chinelo e bermuda. Já o cientista é
retratado com o clichê do “cientista louco” – gravata desarrumada, óculos mal colocados e cabelos despenteados – o que
lhe dá um aspecto cômico/ridículo. Segundo trata-se do certo grau de liberdade no desenvolvimento da atividade
experimental, permitindo aos alunos fazerem opções na produção que, na visão deles, talvez dialogassem melhor com o
público pretendido do vídeo ou tornasse o trabalho menos entediante. Por outro lado, ao abordar no vídeo a teoria, a
explicação das leis da refração é feita com seriedade, como em uma tradicional aula de física. Somam-se a essa
tradicionalidade o aparato experimental utilizado, a presença do livro didático, além de equações e diagramas feitos em
um quadro.
Essas considerações permitem inferir que o significado preferencial desse vídeo constitui-se por um complexo
intrincado de significados. Ao mesmo tempo em que o vídeo reforça certa visão da ciência e determinados procedimentos
de laboratório, os efeitos da paródia podem extravasar os limites da situação do “telejornal” e atingir esta mesma visão
assumida, em primeira análise, pelo vídeo, já que a maneira cômica como ele é apresentado pode produzir uma
ambiguidade sobre como a atividade científica é entendida pelos produtores.
Os sete espectadores do vídeo eram três estudantes do sexo feminino e quatro do sexo masculino. Quanto à
compreensão, todos disseram que o vídeo abordava o fenômeno da refração da luz, e disseram ter entendido tudo que foi
mostrado, o que pode estar relacionado ao conhecimento prévio que estes estudantes já tinham do tema. A convergência
(monossemia) identificada nas respostas pode estar associada ao fato de que um vídeo científico é produzido para dar
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pouca margem à diversidade de compreensões (polissemia), já que parece trazer consigo elementos especialmente
criados para isso, além de um discurso de autoridade por vezes associado à ciência, característica destacada na análise
fílmica do vídeo apresentada na seção anterior. São notáveis as diferenças nas leituras do vídeo no que se refere à
dimensão de discriminação. Por exemplo, três alunos salientaram a encenação como ponto positivo: “a forma de
apresentar o trabalho com certo humor” (Aluno 2); “encenação que torna o vídeo descontraído” (Aluno 3); “a dinâmica
e a contextualização realizadas para tratar do assunto facilitaram o entendimento do mesmo” (Aluno 6). Esse ponto
converge com o endereçamento identificado na análise do vídeo.
No entanto, o Aluno 5 considerou o “jornal do início desnecessário”, talvez por achar que o vídeo em questão se
caracteriza como um material audiovisual que trata de um conceito físico e que, portanto, seria um tipo de produção que
não daria espaço às opções estéticas feitas originalmente pelos produtores (encenação, música, etc.), já que esse mesmo
aluno considera que “se algumas partes fossem alteradas, definidas acima como negativas”, o vídeo poderia ser utilizado
por um professor em uma aula, “pois a parte física está bem explicada, onde até leigos em física poderiam entender”.
Esse aluno demonstra alto grau de distanciamento ao afirmar que o importante é apenas compreender o conceito
físico explicado por meio do experimento realizado no vídeo. Ele discrimina o ensaio de narrativa realizado pelos
produtores como desnecessário e, portanto, não adere a ele. Três alunos destacaram como ponto negativo a qualidade do
som, e um destacou ainda as “quebras muito bruscas de imagens” (Aluno 2). Apesar disso, de uma forma geral, seja pela
encenação dos apresentadores do telejornal e dos cientistas, seja pela atividade prática realizada no vídeo, considera-se
que não houve distanciamento por seis alunos, com exceção do Aluno 5.
Quanto ao segundo eixo de análise da dimensão de discriminação, considera-se que quatro alunos estiveram em
algum nível de imersão, porém dois alunos se encontraram mais claramente em uma posição de não imersão. O
conhecimento técnico sobre produção audiovisual e sobre física foi evidenciado nas respostas sobre a possibilidade de
fazer o vídeo de forma diferente, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista científico. No entanto, há menos
considerações sobre questões estéticas do que sobre questões relativas à realização do experimento e aos conteúdos da
física. Mesmo que este estudo tenha sido realizado a distância (o que pode comprometer alguns aspectos quando
comparado à forma presencial) e que o vídeo escolhido possua um caráter mais humorístico e contenha encenação e
paródia, é marcante como a concepção de ciência compõe o discurso dos sujeitos, seja quando relatam o que entenderam
do vídeo, seja quando destacam aspectos de ordem técnica/estética.
II.2.2 JN – Motor eletromagnético
Assim como no estudo anterior, os alunos foram convidados apenas a participar de um estudo no qual assistiriam a um
vídeo. Dessa forma, a operacionalização do estudo envolveu o envio do convite por e-mail, a confirmação de participação
dos mesmos em data agendada, e a realização da exibição do vídeo seguida de um grupo de discussão.
O vídeo “JN – Motor eletromagnético” (Figura 2) aborda o funcionamento de um motor elétrico simples e tem
duração aproximada de três minutos e meio, apresentando o conteúdo científico de maneira descontraída. Trata-se, como
o anterior, de paródia de um telejornal com caracterização de alunos como apresentadores e repórter que entrevista um
cientista que inventou o motor, explicando-o do ponto de vista científico nos moldes de um vídeo tutorial. O tom de
humor pode ser percebido no início e no final do vídeo, enquanto um tom mais didático é dado na explicação de como
funciona o motor. Por outro lado, o texto fílmico está estruturado da identificação do evento “científico” no cotidiano,
enunciação de uma “verdade científica” pelos apresentadores e execução de um experimento por um cientista que
comprova que tal enunciação se trata de uma verdade.
Em termos de marcas formais, a linguagem fílmica parece sofrer duas influências. A primeira é a reprodução da
linguagem de um telejornal, ainda que tal utilização esteja atendendo ao recurso da paródia, fazendo uso de planos médios
e eventuais primeiros planos, com passagens de enquadramento entre os apresentadores. Os apresentadores e a repórter
olham diretamente para a câmera a qual interpelam, falando diretamente ao espectador. A segunda é a do vídeo tutorial
que conta com legendas que parecem querer “didatizar” o vídeo. Além disso, o vídeo ganha um tom de “dever de casa”,
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ou melhor, de trabalho em grupo no qual os alunos parecem se preocupar em explicar (sem aparecer em cena) para o
professor aquilo que entenderam. A imagem nesta parte do vídeo atua como mera ilustração da teoria a ser explicada.
Diante dessas características, o vídeo aparenta ter sido endereçado tanto para os estudantes como para o professor,
resultando em um endereçamento um tanto ambíguo. Chama-se atenção que essa hipótese de endereçamento ambíguo
necessita ser averiguada por um estudo de recepção com os espectadores potenciais do referido vídeo, a fim de se
identificar um endereçamento único ou mesmo dual.
O grupo de seis espectadores do vídeo era constituído por três alunos e três alunas. O grupo de discussão durou
aproximadamente meia hora, logo após a exibição do vídeo, e o mediador indagou o grupo com questões acerca das
dimensões de compreensão e discriminação. Dessa forma, dois alunos relacionaram, equivocadamente, o conteúdo do
vídeo à indução eletromagnética, e um deles criticou a duração e encadeamento do vídeo. O mediador indagou se a
existência no vídeo da seção intitulada “A Física explica” seria suficiente para melhor compreensão, afirmativa refutada
pelos participantes. É interessante, neste momento, a forte relação, para a maioria dos alunos, entre a compreensão do
fenômeno envolvido com o funcionamento do motor e a necessidade de apresentação de uma equação matemática, como
se isso fosse garantia de uma melhor compreensão do vídeo. Por outro lado, um aluno chama a atenção que os produtores
fizeram opção pela realização de um vídeo de caráter mais qualitativo.
Dois alunos destacaram o humor na encenação como ponto positivo em contraste com o conteúdo científico
formal, considerado difícil, chato, rígido e sério, como algo que em geral não dá lugar a um tom mais tranquilo, mais
descontraído. Porém, outros dois alunos inferiram que o caráter positivo do humor no vídeo depende para quem ele está
endereçado, quem é seu público-alvo, levando o grupo a debater ainda sobre a credibilidade das informações em função
do tom humorístico da encenação e o uso da paródia do telejornal como tentativa de minimizar a não credibilidade das
informações veiculadas em um vídeo amador, mesmo os sujeitos considerando a qualidade boa, em especial para exibição
na internet. A paródia foi vista pelo grupo como tentativa de não tornar o vídeo “chato”, como a maioria dos vídeos
científicos segundo alguns sujeitos. Nesse momento o grupo debateu acerca do uso do telejornal, evidenciando a posição
de distanciamento de um dos alunos, não somente pela paródia, mas pelo fato de o vídeo ter sido produzido por outros
alunos, e a de não distanciamento para os outros cinco sujeitos por mais que reconhecessem a necessidade de um
embasamento teórico para a compreensão. Quando indagados sobre os alunos produzirem o vídeo, o grupo esteve em
imersão total, considerando que as práticas tradicionais do laboratório didático, das quais esses sujeitos têm ampla
experiência, possuem menos vantagens quando comparadas a produção de um vídeo que mobilizaria outros aspectos.
II.2.3 Eletroforese: a corrida do RNA
Diferentemente dos anteriores, este estudo de recepção não se deu com espectadores não-informados, mas sim na sala
de aula da própria turma envolvida no projeto de produção de vídeos como estratégia de trabalho das aulas de laboratório
de física. Nesta atividade o vídeo “Eletroforese: a corrida do RNA” (Figura 3), com duração de seis minutos, foi exibido
e, após ser (o único) aplaudido pela turma, 22 estudantes não-produtores responderam a um questionário sobre a produção
realizada por um grupo de outros sete alunos.
No vídeo, os alunos parodiam a exibição de uma corrida automobilística de Fórmula 1 (F1) nos moldes da
apresentação da Rede Globo de Televisão para apresentar e explicar o experimento de Eletroforese. O vídeo é constituído
em sua maior parte por imagens de procedimento em laboratório que são narradas à semelhança de uma corrida de F1.
As marcas formais identificadas vão desde o início do vídeo com a animação de abertura de corridas de F1 e sua
respectiva trilha sonora até ao final da corrida do RNA com a música Tema da Vitória. O vídeo também conta com planos
em que alunos atuam como personagens da história construída a partir dessa analogia, inclusive o personagem
antropomorfizado do RNA vencedor da corrida. Um aluno encena o narrador da corrida, e, após anunciá-la, chama uma
repórter que se encontra em um laboratório de bioquímica que narra (sem aparecer) o que é a eletroforese, enquanto são
mostradas cenas do aparato experimental. Outra repórter dá continuidade à narração e fala das aplicações da técnica de
eletroforese.
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O narrador chama então outras duas repórteres que se encontram nos “boxes” e mostrarão os materiais utilizados,
além de narrar a função do gel e do açúcar utilizados e como funciona a parte elétrica do experimento. A corrida é iniciada
com a narração do apresentador em uma velocidade muito superior a que de fato o RNA corre no gel, que não acontece
em tempo real, uma vez que a imagem é cortada em determinados intervalos de tempo devido à sua grande duração. O
narrador anuncia a vitória do RNA do Brasil e em câmera lenta é mostrada a cena de abertura da cuba de eletroforese
com a trilha sonora da vitória. Em seguida, é mostrada uma máquina de sequenciamento como pódio e o narrador explica
a sua função. Um aluno representando o vencedor é entrevistado e no último plano o desenho esquemático de uma cuba
de eletroforese vertical é mostrado enquanto o apresentador se despede. Os créditos rolam de baixo para cima ao som de
uma música dance eletrônica. A estrutura passa por uma esfera social mais ampla, é restringida ao laboratório científico
e, ao fim, retorna a essa esfera.
Essa recorrência evidencia a preocupação dos alunos produtores com a construção de uma narrativa que não perca
a atenção do espectador potencial, ou seja, outros alunos, uma vez que há forte marca de que o vídeo foi endereçado para
este público: a alternância entre o didatismo e o humor associado à paródia. Apesar de buscar tratar o assunto de uma
forma “mais cotidiana”, o vídeo em sua estrutura está organizado como um relatório escrito, ou seja: introdução, objetivo,
metodologia, procedimento, resultados e conclusão. Podemos inferir que o vídeo esteja endereçado a jovens e
adolescentes da mesma faixa etária que os produtores dos vídeos. Tal inferência tem por base o marcante uso da paródia,
figura de linguagem muito comum nas programações consumidas por esse público, e da linguagem técnica, esotérica,
que permitiria entender que esse vídeo é voltado para jovens e adolescentes que estejam minimamente imersos em um
cotidiano científico.
Os 22 alunos espectadores completaram uma ficha composta em sua maioria de itens de resposta fechada, e
responderam três questões abertas sobre o que eles entenderam do vídeo (compreensão) e sobre os pontos positivos e
negativos (discriminação). É importante mencionar que eles conversavam entre si enquanto preenchiam a ficha, de forma
que os resultados apresentados para o estudo de recepção podem representar a leitura de um coletivo de alunos que
comungaram de uma mesma ideia sobre o vídeo.
Em se tratando dos itens de resposta fechada, não houve críticas dos espectadores em relação aos aspectos técnicos,
já que todos consideraram boa a qualidade da imagem e, com exceção de um aluno, igualmente a do som. A maioria dos
alunos (~90%) concordou com as afirmativas que conferiam ao vídeo pontos positivos nos aspectos relacionados à
relevância do assunto tratado no vídeo, clareza, criatividade, adequação da experiência para ilustrar o tema, facilidade de
compreensão dos conceitos físicos envolvidos, suficiência das informações fornecidas para compreensão e descrição dos
materiais utilizados na experiência realizada. Em relação à duração, a maioria considerou adequada e nenhum considerou
o vídeo curto demais, porém três alunos o consideraram longo. Corroborando a avaliação positiva do vídeo, 20 alunos
consideraram que o princípio físico explicado foi claro e compreensível, com exceção de um que considerou óbvio e um
que considerou incompreensível, de forma que 21 deles recomendariam o vídeo “Eletroforese: a corrida do RNA” para
outros alunos.
Em se tratando dos itens de resposta aberta, 16 alunos destacaram como ponto positivo a criatividade e/ou humor,
três consideraram ainda a objetividade e clareza da explicação, dois consideraram o uso do laboratório de bioquímica da
escola, específico do curso técnico ao qual pertenciam (ambiente ainda não conhecido por eles por estarem no ciclo
básico) e um considerou a qualidade da imagem e do áudio. Como pontos negativos foram destacados a longa duração
do vídeo por cinco alunos, ora associada à dificuldade de compreensão, ora associada ao fato de tornar o vídeo cansativo.
Nove alunos não destacaram nenhum ponto negativo. Foram também destacados aspectos relacionados ao áudio,
como o excesso de falas e a qualidade do áudio na parte da entrevista.
Os pontos positivos e negativos destacados pelos espectadores subsidiaram um olhar sobre a dimensão da
discriminação do modelo multidimensional, evidenciando que o vídeo, de maneira geral, foi aceito por esse grupo, uma
vez que a crítica aos recursos técnicos e estéticos não foram suficientes para que eles descartassem o vídeo ou não
considerassem seu potencial educativo. Um único aluno aparentou não estar em alto grau de imersão.
Em relação à dimensão de compreensão, os sujeitos não se encontraram nem no polo monossêmico (completa
correspondência), nem no polo polissêmico (completa divergência), o que demonstra que uma obra audiovisual, mesmo
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quando aborda um conteúdo científico, permite a existência de uma variedade nas leituras em se tratando de como os
espectadores compreendem o texto audiovisual. Por fim, é interessante mencionar que a maioria destacou o conteúdo
científico ao responderem a pergunta sobre o que se trata o vídeo, e ninguém fez menção à paródia do apresentador ou
ao uso da analogia com a corrida de F1.

FIGURA 1. “Jornal MQM – o caso do canudo torto”.

FIGURA 2. “JN – Motor Eletromagnético”.

FIGURA 3. “Eletroforese: a corrida do RNA”.

II.3 A recepção audiovisual no ensino de biologia
Neste estudo foi proposta uma atividade de produção de vídeos a uma turma de alunos do 4º período do curso de
Licenciatura em Biologia de uma universidade pública do estado do Rio de Janeiro. O tema explorado foi “Corpo humano
e suas defesas – atitudes para uma vida saudável”. Os vídeos foram produzidos com endereçamento (Ellsworth, 2001)
para alunos de ensino médio, para que pudessem ser apresentados como ferramenta auxiliar de ensino em aulas de
Biologia, e um deles foi escolhido para participar de um estudo de recepção. Os procedimentos metodológicos foram
separados em dois grupos, o estudo da produção e o estudo da recepção. Para estudar a produção, os produtores foram
entrevistados, e também foi feita uma análise fílmica (Vanoye & Goliot-Lété, 2008) do vídeo escolhido para a pesquisa.
Para estudar a recepção, foram feitas exibições experimentais do vídeo e os espectadores responderam a um
questionário.
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Da entrevista com os produtores, percebemos que escolheram enfatizar os temas anabolizantes e bebidas
alcoólicas, e acreditam que, para que a mensagem que pretendiam passar chegasse aos adolescentes, seria necessário ser
apelativo e/ou impactante e utilizar linguagem simples e do contexto destes jovens. Além disso, essas escolhas evitariam
que o vídeo se tornasse maçante. Para conseguir, então, atingir os objetivos pretendidos, lançaram mão de recursos
sonoros, escolhendo músicas instrumentais, algumas aparentemente bem conhecidas dos adolescentes, além de procurar
usar imagens que acreditavam fossem interessantes, impactantes ou, em alguns casos, contrastantes. Por último
procuraram colocar material do cotidiano desses alunos e produzir um vídeo de curta duração.
Pela análise fílmica que fizemos do vídeo, verificamos que, em cerca de 10 minutos de duração, apresenta uma
edição feita com imagens e pequenos trechos de vídeos profissionais disponíveis na Internet. As escolhas estéticas, de
narrativa, de imagens, efeitos, a montagem, resultaram num vídeo que intercala conhecimentos científicos com
afirmações morais, na tentativa de convencer seus espectadores dos riscos de determinados hábitos. Apela para o discurso
científico para tentar dar maior credibilidade ao que é dito e tenta atingir seu espectador na sua ética, sua moral. Usando
a “credibilidade” do científico procura indicar “normas corretas de conduta” e, explorando situações limítrofes de uso de
anabolizantes e bebidas alcoólicas, tenta causar medo quanto a esse uso. Do modo como foi feita sua edição, apresentase de forma similar a um documentário de propaganda, enfatizando os riscos do uso excessivo dessas substâncias. Na
tentativa de endereçá-lo para adolescentes, o vídeo apresenta fotografias de jovens modelos de ambos os sexos, algumas
músicas famosas e mais ouvidas por esta faixa etária, e aborda alguns assuntos que fazem parte do cotidiano de alguns
deles. É um vídeo com mensagem pronta, normativa, que explora imagens de modo sensacionalista, na esperança de ser
enfático e impactante em sua mensagem, embora tente, em poucos momentos, estimular a sensibilidade do espectador.
O significado preferencial que se observa é: “esteroides anabolizantes e álcool causam danos à saúde e à vida
humanas. Estas substâncias não devem ser utilizadas. Um corpo ‘sarado’ pode ser obtido com alimentação saudável e
exercícios físicos”.
Para estudar a recepção, exibimos o vídeo a duas turmas de ensino médio, após convidar as professoras de Biologia
dessas turmas a usá-lo em uma de suas aulas. As professoras convidadas, assim como esses alunos, responderam a um
questionário investigativo para sabermos qual leitura preferencial fizeram desse vídeo. Elas também foram entrevistadas
para se tentar descobrir como alteraram ou adaptaram o endereçamento original para uso em suas aulas. O Quadro I
mostra os significados e leituras preferenciais encontrados.
Ao analisar as respostas dadas pelos espectadores após assistirem ao vídeo, verificamos que a leitura preferencial
que fizeram está mais próxima do significado preferencial encontrado na análise do vídeo. As professoras também
mostraram leituras semelhantes às apresentadas pelos alunos, indicando como significado preferencial geral pensado
pelos autores o “alerta sobre o uso indiscriminado de anabolizantes e álcool e sua interferência no organismo”. Além
disso, ao enfatizarem esse significado preferencial durante suas aulas, apresentando conteúdos biológicos às turmas por
meio de quadro de giz ou slides e sem maiores debates, indiretamente indicaram reconhecer a educação como um
processo de transmissão de conhecimentos, comportamento hegemônico historicamente construído.
Em relação às posições de leitura (Schrøder, 2000) adotadas pelos alunos na dimensão de compreensão, percebese que a maioria desses espectadores adotou uma posição intermediária entre a monossemia e a polissemia, evidenciada
pelas falas de alguns ao indicarem que o vídeo mostra que não devemos ingerir bebida alcoólica em excesso, não
precisamos de anabolizantes, além de alertar para os riscos do uso de anabolizantes. Já na dimensão de discriminação,
percebe-se que a maioria dos alunos adotou uma postura de imersão/não distanciamento do vídeo, quando enxergam que
o grupo foi bem sucedido na produção do vídeo, por ele conter imagens interessantes, chamativas e impactantes,
linguagem de fácil compreensão, porque equilibrou música/imagens e escrita, e “porque despertou a atenção, além de
produzir temor”. No entanto, alguns alunos disseram que as fotos poderiam ser mais objetivas e sem “cenas feias”, que
os produtores poderiam ter variado mais as músicas, que o vídeo deveria/poderia mostrar os motivos dos jovens usarem
essas substâncias, além de mostrar a bebida como normal em doses pequenas, entre outras. Isso mostra algum
distanciamento crítico que aponta que esses alunos não aderiram inteiramente ao que o vídeo propõe na dimensão de
discriminação, mostrando alguma resistência ao material.
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QUADRO I. Significados e leituras preferenciais encontrados na pesquisa com o vídeo escolhido.
Significados preferenciais
pensados pelos produtores

Atitudes produzem consequências. Temos controle sobre algumas delas. O corpo
apresenta defesas naturais. Precisamos refletir, ser críticos, ter responsabilidade.

Significado preferencial
encontrado na análise fílmica

Esteroides anabolizantes e álcool causam danos à saúde e à vida humanas. Estas
substâncias não devem ser utilizadas. Um corpo ‘sarado’ pode ser obtido com
alimentação saudável e exercícios físicos.

Leitura preferencial feita pela
primeira professora

Alertar sobre o uso de anabolizantes e álcool pelo nosso organismo, em especial,
o cuidado que se deve ter com a saúde e o corpo.

Leitura preferencial feita pela
segunda professora

Alertar para o uso indiscriminado de anabolizantes e álcool e sua interferência
no corpo humano.

Leitura preferencial feita pela
primeira turma de ensino médio

Ter um bom cuidado com o corpo. Não ingerir bebida alcoólica em excesso. Não
precisamos de anabolizantes. Temos algumas proteções naturais em nosso corpo.

Leitura preferencial feita pela
segunda turma de ensino médio

Alertar para as consequências/riscos do uso dos anabolizantes, do uso de álcool,
do uso de anabolizantes “sem receita”, do uso de álcool “em excesso”.

As professoras utilizaram o vídeo no início da aula, sem cortes ou paradas para discussão. Para elas essa estratégia de
uso serviu para tornar o vídeo um fator motivador para continuar a apresentar o assunto que já vinham explorando em
suas aulas e que tinha relação com o que era mostrado por ele. Ambas procuraram direcionar sua aula principalmente
para o uso de anabolizantes, reforçando a importância do vídeo. Assim, a primeira professora enfatizou este assunto antes
da apresentação do vídeo, enquanto a segunda professora, após a exibição, indicou que falaria mais sobre os
anabolizantes, que seria legal abordar este assunto, por estas substâncias serem cobiçadas por adolescentes que desejam
ter corpos “musculosos, fortes, sarados”. No entanto, também falou sobre complementos alimentares. Essa escolha de
adicionar à aula alguma coisa não dita pelo vídeo também foi seguida pela primeira professora ao mostrar algo que ele
não disse, o fato dos anabolizantes serem capazes de produzir dependência química, indicando que podem ser perigosos
se forem mal utilizados, complementando, assim, a lista de riscos do uso dessas substâncias.
Percebemos que as duas professoras utilizaram o vídeo sem ressalvas a seu conteúdo, entendendo que estaria
correto em suas afirmações. Após sua exibição, deram continuidade a suas aulas sem perguntar aos alunos se teriam
alguma dúvida sobre o que lhes foi apresentado, numa indicação de que o conteúdo era claro e de fácil entendimento.
Percebemos, também, que ambas recriaram parcialmente o texto fílmico, num claro reendereçamento do mesmo.
A primeira professora, quando após a exibição do vídeo chamou a atenção dos alunos para fatos que o vídeo não
mostrou, e a segunda, quando acrescentou outros textos à sua aula e os enfatizou, fazendo com que alguns alunos
evidenciassem em suas falas uma mistura dos conteúdos da aula e do vídeo, como se fossem apenas do vídeo. Podemos
concluir que as ações das duas professoras de certo modo procuraram reforçar o endereçamento do vídeo para seus
alunos. Além disso, elas não manifestaram no uso do vídeo nenhuma objeção clara ao seu modo de endereçamento, tal
como pensado pelos produtores e identificado pela análise fílmica, e não sentiram necessidade de fazer ressalvas para
que os alunos entendessem algo que não foi feito para eles.
III. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, ao nos centrarmos na discussão dos estudos de recepção audiovisual mais representativos conduzidos em
nosso grupo de pesquisa, foi possível verificar que os endereçamentos aos estudantes tenderam a duas perspectivas: como
estudante de ciências e como jovens espectadores. Assim, se por um lado os produtores dos vídeos fizeram uso de
linguagens, termos e imagens científicas para abordar o estudante, por outro mobilizaram uma série de recursos
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simbólicos do cotidiano desses jovens espectadores, cuja justificativa para inclusão, em geral, volta-se à atenção,
estímulo e/ou sensibilização dos supostos espectadores. A inclusão do universo simbólico mais amplo desses
espectadores (que vai além da escola), mais que uma busca por uma melhor comunicação é também uma tentativa de
tornar os conteúdos presentes nos vídeos mais interessantes a esses estudantes. É interessante notar que tal tipo de
endereçamento foi produzido tanto nos vídeos produzidos por produtores profissionais, como nos vídeos produzidos por
estudantes de graduação e de ensino médio. Quando relacionamos esse modo de endereçamento com as leituras
produzidas, podemos observar que ideias que os produtores dos vídeos possuíam sobre quem eram seus espectadores
atuaram no sentido de reduzir o alcance da obra. A divergência entre o universo simbólico, recursos semióticos,
experiência de mídia e repertórios culturais dos estudantes e os que foram supostos pelos produtores foram aspectos que
dificultaram a adesão dos espectadores ao significado preferencial e, por conseguinte, o endereçamento pretendido pelos
produtores.
Outro ponto que destacamos é que, mesmo que os produtores buscassem antecipar as conexões entre os vídeos e
o universo simbólico cotidiano dos espectadores, tanto professores quanto estudantes, como sujeitos ativos, buscaram
produzir suas leituras estabelecendo outras relações com as suas experiências cotidianas anteriores e com os
conhecimentos científicos já adquiridos, extrapolando as expectativas dos produtores. Esses espectadores parecem levar
para o momento da recepção tanto suas experiências como espectadores em outros contextos, como suas experiências
desenvolvidas no contexto escolar, e isso de maneira um tanto imprevisível, a tal ponto de os estudantes produtores
demonstrarem preocupação para que seus vídeos não ficassem monótonos, chatos. Isso nos leva a outra reflexão: os
estudantes podem fazer leituras das obras audiovisuais de acordo com referencias que não sejam de conhecimento dos
produtores e dos professores que usam o audiovisual. Por outro lado, mesmo com esse possível desencontro entre
espectador imaginado/suposto e espectador real, houve maior tendência a adesões do que a resistências em relação aos
vídeos objetos dos estudos de recepção apresentados neste trabalho. Isso ocorreu, principalmente, devido aos esforços
empreendidos pelos espectadores no sentido de se colocar na posição construída para eles pelos produtores e, dessa
posição, buscarem produzir um sentido para o vídeo assistido, empreendendo algumas adaptações e ajustes. Entretanto,
quando encontraram dificuldades ou precisaram fazer muitas adaptações para se colocarem nos papéis para eles
reservados pelos produtores, os espectadores tenderam a se afastar ou até mesmo rejeitar a obra audiovisual.
Tais adaptações e negociações também se aplicaram em relação às leituras pretendidas pelos produtores em relação
às efetivamente produzidas pelos espectadores. As tentativas dos produtores em controlar os sentidos produzidos pelos
espectadores dos vídeos estudados, em geral, se deram pelo uso de recursos tais como encenação, trilha sonora,
construção dos personagens e ordenação das partes significativas dos vídeos. A exemplo do que ocorreu com o
endereçamento, os espectadores mobilizaram recursos além dos previstos pelos produtores, no entanto as leituras
tenderam a se aproximar mais do significado preferencial do que de uma rejeição a este.
Mais especificamente em relação às dimensões de leitura do modelo multidimensional considerado, observamos
que as leituras na dimensão compreensão tenderam à convergência ao significado preferencial, ainda que feitas sob
intensa negociação e diferentes adaptações. Os principais obstáculos à compreensão foram algumas ambiguidades na
estrutura dos vídeos que também foram observados na análise fílmica. Em relação à imersão, houve certa discrepância
na leitura dos três vídeos. No vídeo Lição de Anatomia, contar com produtores de maior experiência cinematográfica,
com atores profissionais e ter cuidados técnicos não foram suficientes para evitar o distanciamento e pouca imersão no
universo do vídeo, cuja resistência influenciou as outras dimensões de leitura. Já nos vídeos produzidos por estudantes,
com qualidade técnica notavelmente amadora, as leituras tenderam a ser de pouco distanciamento e frequente imersão.
De maneira geral, a dimensão posição mostrou ser bastante influenciada pela dimensão discriminação: quando a
discriminação foi alta (alto distanciamento e baixa imersão), o posicionamento tendeu a ser o contrário do pretendido
pelo vídeo, e quando a discriminação foi baixa, os posicionamentos de produtores e espectadores se aproximaram.
Tais ponderações reforçam a importância de uma compreensão holística na pesquisa sobre os usos de obras
audiovisuais na educação. Se tomarmos como fundamentação teórico-metodológica a concepção segundo a qual a
dinâmica de comunicação nesses usos se configura como uma negociação de sentidos, é imprescindível que todos os
envolvidos nessa negociação sejam considerados pelo estudo. Os resultados mostraram como as intenções dos produtores
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foram influentes, mas não determinantes, nas leituras produzidas pelos espectadores, e também indicou como as
intenções dos espectadores não aderiram nem subverteram as expectativas dos produtores. Além disso, mostraram pelo
menos em parte, que o uso educativo de vídeos não é uma atividade simples e transparente, que o processo comunicativo
não é linear, mas sim circular, sendo problemático mesmo na esfera da produção, já que os próprios produtores não têm
controle absoluto sobre a clareza ou a diretividade de suas escolhas e produções.
Há de se considerar os limites das considerações feitas ao reunirmos estudos que, apesar de serem conduzidos pelo
mesmo grupo de pesquisa e compartilharem da maior parte dos referenciais teórico-metodológicos, possuem desenhos
peculiares e se voltam a questões específicas que, por sua vez, se relacionam principalmente ao contexto de pesquisa de
cada um desses estudos. Mediante a isso, no futuro pretendemos realizar mais estudos no sentido de ampliar os resultados
alcançados até aqui e nossas questões de interesse. Como exemplo, uma dessas ações (já em curso) envolve estudar o
papel dos professores nas tentativas de controle das significações por espectadores, seja estudando na perspectiva do
modo endereçamento, seja na perspectiva da relação entre o significado preferencial, as “edições” que um professor pode
fazer ao exibir trechos de uma obra e as negociações feitas na recepção por estudantes.
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Museums and science centers are important tools to the dissemination and popularization of
science constituting themselves as cultural spaces of knowledge construction. Because of
these principles, these spaces are proposed to offer several activities that aim to bring
scientific knowledge closer to the citizen, thus enabling this can reflect about science,
technology and its products. Because of this, it is extremely important that museums and
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Os museus e centros de ciência são ferramentas importantes para a divulgação e
popularização da ciência, constituindo-se como espaços culturais de construção do
conhecimento. Por conta destes princípios, estes espaços propõem-se a oferecer diversas
atividades que têm por objetivo levar o conhecimento científico para mais perto do cidadão,
possibilitando assim que este possa refletir acerca da ciência, da tecnologia e de seus
produtos. Por conta disso, é de suma importância que os museus e centros de ciência
desenvolvam estudos acerca das atividades que oferecem, com o intuito de verificar como
elas têm se dado ao longo do tempo e como o público as aprecia. Estes tipos de estudos
podem possibilitar um aprimoramento das atividades oferecidas pelo museu, bem como um
olhar mais detalhado acerca das relações que se estabelecem com o espaço, tanto dos
visitantes como daqueles que trabalham como parceiros das atividades. O presente estudo
buscou realizar um levantamento acerca dos “Sábados da Ciência”, atividade oferecida pelo
museu de ciências Espaço Ciência Viva, com o intuito de verificar como as atividades vêm
sendo desenvolvidas, quais os principais temas trabalhados e quem são os participantes
delas. Para tanto, utilizou-se como base uma investigação orientada pelos padrões da
pesquisa qualitativa-quantitativa, utilizando como recursos a análise documental dos
relatórios internos e do livro de visitas do museu. Os resultados do presente estudo
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demonstram de que maneira ocorreu a distribuição da visitação dos sábados da ciência dos
anos de 2006 a 2013, bem como quais assuntos foram tratados. Observamos também as
relações que as atividades fomentaram entre museu-público-Universidade. Notamos,
portanto que a comunidade acadêmica tem participado ativamente das atividades, também
que os temas tratados com mais frequência foram relacionados à saúde e meio ambiente e
que alguns temas como dengue e sexualidade atraíram um baixo número de visitantes.

I. INTRODUÇÃO
A ciência e a tecnologia, mesmo que apresentadas de maneiras diversificadas, certamente encontram-se por toda a parte,
constituindo-se desse modo, como parte intrínseca da vida dos indivíduos. Como por exemplo, desde a confecção de um
instrumento rudimentar para caça até a produção de medicamentos, observamos a presença da ciência, da tecnologia e
de seus produtos. Por conta disso, é de fundamental importância que todos os indivíduos possam ter acesso ao
conhecimento gerado a partir delas para que estes possam aumentar sua qualidade de vida tendo inclusive, possibilidade
de discernimento acerca dos assuntos que envolvem a ciência e a tecnologia no dia a dia.
Desta maneira, podemos dizer que um indivíduo pode exercer plenamente sua cidadania, se tiver ao seu dispor
uma quantidade mínima de conhecimentos científicos, que lhe possibilite tanto a escolha consciente quanto lhe auxilie
em seu dia a dia (Chassot, 2006, Sant’Anna et al., 2006,). Para Araújo-Jorge e Borges (2004, p. 99), a compreensão da
ciência é de fato fundamental para este exercício da cidadania e “[...] a compreensão da ciência pelo cidadão tornou-se
um imperativo ético”.
Segundo o relatório da UNESCO (1999) na “World Conference On Science”: “A educação científica, em sentido
amplo, sem discriminação e abrangendo todos os níveis e modalidades, é um pré-requisito fundamental para a democracia
e para assegurar o desenvolvimento sustentável”. (Tradução nossa).
No entanto, apesar de percebermos a importância do conhecimento científico, notamos que muitas das vezes os
sujeitos não possuem condições de tomar decisões conscientes do ponto de vista científico e, por vezes, o fazem a partir
do senso comum, conforme apresentam Araújo-Jorge e Borges (2004):
A ciência é obviamente relevante para nossas vidas, mas [...] poucos cidadãos estão preparados para ler e entender
os meandros científicos com os quais se deparam no dia a dia. Até mesmo os responsáveis por tomadas de decisões
políticas importantes para a sociedade, o fazem, muitas vezes, com base apenas em conhecimentos de senso comum,
geralmente inadequados do ponto de vista científico. (p. 99, grifo nosso).

Por conta disso, podemos salientar a necessidade de ações que levem a ciência ao público, seja ele qual for, de
forma a contribuir com a possibilidade de escolhas conscientes e assim com o exercício de sua cidadania.
Dentro deste cenário, salientamos a importância da divulgação e popularização da ciência, com o intuito de
aproximar a ciência e o conhecimento gerado por meio dela do cidadão. Segundo Albagli (1996): “O papel da divulgação
científica vem evoluindo ao longo do tempo, acompanhando o próprio desenvolvimento da ciência e tecnologia.” E para
a autora, um dos aspectos que a divulgação científica pode tomar é o cívico, que vê a divulgação científica como auxiliar
no: “[...] desenvolvimento de uma opinião pública informada sobre os impactos do desenvolvimento científico e
tecnológico sobre a sociedade, particularmente em áreas críticas do processo de tomada de decisões. [...] a respeito de
questões sociais, econômicas e ambientais associadas ao desenvolvimento científico e tecnológico”. (Albagli, 1996, p.
397).
Um dos locais onde as ações de divulgação e popularização da ciência podem acontecer são nos centros e museus
de ciências, que, segundo Valente (2004): “são instituições não-formais que tem por objetivo divulgar e popularizar a
ciência de forma lúdica, interativa e contextualizada ao cotidiano dos visitantes.”
Portanto, os centros e museus de ciências constituem-se como espaços férteis e dinâmicos para a popularização da
ciência, em especial por tratar a ciência de forma lúdica e com o intuito não só de informar acerca dos conceitos científicos
presentes em seus espaços, mas também de levar os visitantes a refletir acerca destes e de seus impactos tanto na sua
vida como na da sociedade como um todo.
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Uma das formas mais eficientes de dar cabo deste grande desafio da popularização da ciência é o investimento na
integração entre Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão como as Universidade e os centros e museus de ciência
(Stocklmayer, 2002). Nesse sentindo diferentes grupos vem explorando os ganhos que esta interação pode trazer para a
qualidade da divulgação científica realizada nos museus de ciências (Stocklmayer, 2002; Coutinho Silva et al., 2005).
No entanto, apesar da evidente importância dos centros e museus de ciências para a promoção do conhecimento científico
e tecnológico, segundo Paula (2013, p.05): “[...] o acesso a estes aparelhos culturais no Brasil ainda é pequeno e restrito
e, portanto, a frequência a estes espaços é baixa”.
Para Moreira e Massarani (2002, p.61) um dos fatores que contribui para esta situação é que: “O número, o porte
e a oferta limitados, as condições econômicas e educacionais gerais, além de uma frágil tradição cultural nesse contexto,
explicam essa baixa frequência aos museus brasileiros.”
Por conta disso é imperativo que haja ações dos próprios espaços para trazer o público para dentro do museu,
conforme salienta Paula (2013):
No entanto, em meio ao atual cenário de não apropriação do público ao museu de ciências por conta de uma tradição
de não-visitação destes espaços pela população, surgem iniciativas dos próprios espaços em propor atividades que
tragam o público para dentro do espaço museal, ou seja, cada vez mais os museus e centros de ciências estão
preocupados com seu público e com as formas de interação com este. (Paula, 2013, p.06)

Sendo assim, salientamos no presente trabalho a necessidade de estudos que visem estudar o público que visita
estes espaços, com o intuito de verificar qual a frequência de visitação ao espaço e quem são as pessoas que o visitam.
Da mesma maneira, estudar a maneira como as atividades são oferecidas pelos espaços e quais os atores envolvidos
na realização destas, também se torna fundamental, para que, desta forma, o museu possa conhecer cada vez mais àqueles
a quem se destina e também para ajudar na avaliação da eficácia e abrangência de suas atividades oferecidas ao longo
dos anos.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
II.1. A importância de se estudar o público e as atividades nestes espaços
Estudar o público que visita os centros e museus de ciências é fundamental. Isto porque, a partir destes estudos, os
espaços podem refletir acerca de suas ações, seu impacto e de que maneira têm sido recebidos pelo público que lhes
visita. Da mesma maneira, estes estudos têm uma importância histórica, no que diz respeito ao desenvolvimento das
ações da Instituição. A partir dos documentos e registros acerca do público que estas Instituições guardam, é possível,
por exemplo, traçar uma linha histórica que dá uma idéia geral de quais atividades foram oferecidas ao longo do tempo
pelo museu a seus visitantes. Segundo Köptcke e Pereira (2010):
As instituições museológicas guardam grande quantidade de documentos oficiais, cartas, relatórios e regimentos,
com dados e informações sobre os visitantes e os variados usos possíveis da instituição em certo período. Esses
documentos oferecem um vasto campo de investigação e interpretação, contribuindo para a compreensão do
significado dos museus para o público e vice-versa. (Köptcke & Pereira, 2010, p.819).

Nesta perspectiva, acreditamos ser essencial que as instituições museais estudem de forma constante e sistemática
aos seus visitantes, pois assim terão condições de refletir sobre suas ações, conforme apontam Köptcke e Pereira (2010,
p.819): “Os públicos constituem, pois, importante categoria de análise para adensar a reflexão sobre o papel social dos
museus. Sua eleição como objeto de estudo convida o pesquisador a direcionar um novo olhar sobre as fontes já
conhecidas e empregadas em outras leituras.”.
É de extrema importância salientar que sem o público visitante, não há função para o museu e, por isso, é
imprescindível que as instituições museais encarem seu público como consumidor final de suas atividades e ações, e,
portanto, um dos agentes principais a quem se destinam (Köptcke, 2012).
Não há museu sem público – e representação sobre estes. A construção dos visitantes dos museus no plano das
representações sempre existiu. Colecionadores, curadores, pesquisadores, artistas, profissionais de museus,
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educadores, gestores culturais, pais ou visitantes elaboram, de forma mais ou menos explícita, imagens parciais de
um público ideal e de um comportamento desejável. (Köptcke, 2012, p.214).

Da mesma maneira, estudar as atividades que o museu tem oferecido ao longo do tempo, de que forma o tem feito
e qual a frequencia do público a elas é de fundamental importância, pois dá à organização do espaço um panorama geral
de como esta tem sido apresentada ao longo do tempo para poder também aferir os impactos desta frente aos visitantes.
Para Sant’Anna et al (2006, p118): “A avaliação das atividades dos Museus deve ser uma constante, pois é
necessário conhecer se a forma de condução das visitas, da exposição dos acervos, textos entre outros estão cumprindo
sua finalidade [...]”.
Por fim, salientamos a necessidade de se estudar as atividades oferecidas pelo museu de forma sistemática e a
longo prazo, de maneira estruturada, com o intuito de que esta avaliação seja permanente e que subsidie novas ações por
parte do próprio museu.

II.2. O Espaço Ciência Viva
O Espaço Ciência Viva (ECV) é um museu de ciências localizado no bairro da Tijuca, na zona norte da cidade do Rio
de Janeiro, Brasil. Segundo Kurtenbach, Persechini e Coutinho-Silva (2004, p.146), o ECV é a Instituição de divulgação
científica que criou o primeiro museu participativo de ciências da cidade do Rio de Janeiro.
Ainda segundo os autores: “O Espaço Ciência Viva – grupo – nasceu [...], reunindo profissionais e estudantes de
diversas áreas da ciência e instituições do Rio de Janeiro. Essa bela experiência evoluiu para a criação do primeiro museu
interativo de ciências do Brasil, o Espaço Ciência Viva – museu”.
Segundo Kurtenbach, Persechini e Coutinho-Silva (2004, p.147): “O objetivo geral da instituição sempre foi o de
divulgar e desmistificar a ciência, tornando-a acessível ao senso-comum [...]”. Portanto, desde sua fundação, o ECV
trabalha a divulgação científica em um contexto lúdico e criativo (Kurtenbach, Persechini & Coutinho-Silva, 2004). Para
Coutinho-Silva et al (2005, p. 24) o ECV baseia-se no princípio: “[...] de que a compreensão da natureza é um anseio do
ser humano, tal como as artes e os jogos, e que a ciência é uma atividade criativa acessível a todos.”
Conforme Rubini et al. (2008):
Ao ser criado, o Espaço Ciência Viva não possuía uma sede e o “espaço” de atividades eram as praças
públicas, jardins e comunidades carentes, onde foram realizados diversos eventos temáticos de
divulgação científica nos quais, literalmente, a ciência, na forma de cientistas vivos, ia até a população.
(Rubini et al., 2008, p.58)

FIGURA 1. Atividade sobre proteínas apresentada pelo Drs. Bruno Morais e Monica Montero Lomelli do IBqM da UFRJ no Sábado
da Ciência de novembro de 2011: “A Química da Vida”.
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No ano de 1986 o Governo do Estado do Rio de Janeiro cedeu à instituição um terreno de 1.600 metros quadrados no
bairro da Tijuca, local este onde o museu se encontra até hoje. Em 1987, o museu abriu suas portas ao público,
surpreendendo os visitantes com uma placa de entrada que anunciava: “Por favor, mexa em tudo com carinho”. (Rubini
et al, 2008). Atualmente o museu é organizado juridicamente como uma sociedade civil sem fins lucrativos e é
reconhecido como sendo uma instituição de utilidade pública pela Lei Estadual nº 560/90 de 1990.
O ECV desenvolve diversas atividades de popularização da ciência: como os atendimentos às escolas e grupos
agendados, os Sábados da Ciência – objetos de estudo deste artigo, capacitação de mediadores e também realiza eventos
externos, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e atividades e itinerância em parceria com o SESC e com
Instituições parceiras como o Espaço Ciência InterAtiva do IFRJ.
A atividade “Sábados da Ciência” (Figura 1) ocorre todo último sábado de cada mês, sempre com uma temática
diferente e tem entrada gratuita desde sua inauguração. As atividades ocorrem normalmente na parte da tarde, das 14h
às 17h e o Espaço chega a receber por volta de 300 pessoas por sábado.

III. METODOLOGIA
A presente pesquisa teve por objetivo realizar um levantamento acerca de uma atividade oferecida pelo ECV: os “Sábados
da Ciência”, com o intuito de verificar de que forma esta atividade vem sendo desenvolvida, qual a média de público que
a tem visitado ao longo dos anos e quais os principais temas trabalhados.
Para tanto, realizamos um estudo orientado pelos padrões da pesquisa qualitativa-quantitativa, utilizando como
recurso para as coletas de dados a análise documental.
Para Godoy (1995, p.21), a pesquisa documental pode ser descrita como “O exame de matérias de natureza diversa,
que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ou
interpretações complementares”. Desta forma, a partir dela, podemos ter acesso ao estudo de pessoas as quais não temos
acesso direto. (Godoy, 1995).
No presente estudo foram utilizados registros de públicos dos livros de visitantes do Espaço Ciência Viva do ano
de 2006 ao ano de 2013, bem como os documentos internos do museu que relatam mais detalhes acerca dos eventos em
questão.
Para a análise dos dados foram compiladas as informações que incluíam data de realização do evento, número de
participantes registrados no livro de assinaturas (assinatura espontânea) e o tema trabalhado. A partir daí pudemos realizar
um levantamento anual da distribuição por mês da quantidade de visitantes que os “Sábados da Ciência” receberam, bem
como os temas que foram tratados. Quanto aos documentos internos do museu, pudemos recolher dados a partir de 2011
a 2013, onde observamos de forma mais específica o desenvolvimento das atividades, bem como àqueles que
participaram da mesma.

VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO
VI.1. Livros de Visitas
Com o intuito de verificar a frequência de visitação às atividades dos “Sábados da Ciência”, realizamos inicialmente um
levantamento de todas as atividades oferecidas desde o ano de 2006 a 2013. Separamo-las por ano e verificamos o fluxo
doe visitantes no museu e também os temas discutidos em cada um deles, conforme apresentados nos tabelas e gráficos
abaixo. No ano de 2006 (Gráfico 1), podemos observar uma menor frequência de público no museu em abril e outubro
(meses estes que não tiveram nenhum tema específico tratado), em relação aos demais meses de atividades (Tabela I).
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GRÁFICO 2 - Fluxo de Público no ano de 2007.

GRÁFICO 1 - Fluxo de Público no ano de 2006.

TABELA I. Lista de temas dos Sábados da Ciência no ano de
2006*.

TABELA II. Lista de temas dos Sábados da Ciência no ano de
2007.

2006
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Janeiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Reinauguração do ECV
Abertura Ultimo Sábado do Mês
“Nutrição”
“Ciência na Copa”
“Astronomia”
“A música na ciência”
“Energia e água”
Abertura Ultimo Sábado do Mês
“Em dia com sua sexualidade”

* Nos meses de abril e outubro não houve registro de tema específico.
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2007
“Ciência e Arte”
“Matemática”
“Entre plantas, flores e frutos.”
“Agua e Saúde”
“Energia e Água”
“Água, imagem e ambiente.”
“Água, imagem e ambiente.”
“Adaptação para a vida na água.”
“Entre plantas, flores e frutos”
“Água e Saúde”
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GRÁFICO 4. Fluxo de Público no ano de 2009.

GRÁFICO 3. Fluxo de Público no ano de 2008.

TABELA III. Lista de temas dos Sábados da Ciência no ano
de 2008.

TABELA IV. Lista de temas dos Sábados da Ciência no ano
de 2009.

2008
Janeiro
Fevereiro

“Ciência e Arte”
“Percepção: Percebendo o mundo ao nosso
redor.”

Março

“Arte e Geometria: Investigando Formas e
Cores”.

Abril
Maio

“Dengue na Tijuca: em busca de soluções.”
“Malba Tahan: matemática e seus contos”

Junho

“Água, saúde e energia”

Julho

“Cérebro e comportamento”

Agosto

“Água, saúde e energia”

Setembro

“Ciência, sangue e cidadania”

Novembro

Sexualidade, Arte e Ciência na Sociedade

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

2009
“Nutrição, saúde e qualidade de
“Insetos
vida” e Cia”
“Ciência, sangue e cidadania”
“Água, saúde e energia”
“Astronomia, a ciência de olhar para
o céu”
“Um mergulho no sangue”
“Do DNA à Proteína”
“Sexualidade, arte e ciência na
sociedade”
“Nutrição, saúde e qualidade de
vida”

Com relação aos anos de 2007 a 2009 (Gráficos 2, 3 e 4) notamos um aumento considerável no número de visitantes em
relação ao ano de 2006. Dos anos de 2007 a 2009, salientamos o mês de junho – mês imediatamente anterior ao mês em
que normalmente são de férias escolares no Brasil – que durante os três anos apresentou-se como o mês com maior
número de visitantes. Quanto aos temas (Tabelas 2, 3 e 4), podemos observar que nestes três anos houve novamente a
predominância de temas relacionados à Saúde e Meio Ambiente. Da mesma maneira, a temática de ciência e arte aparece
nos quatro anos já apresentados.
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GRÁFICO 6. Fluxo de Público no ano de 2011.

GRÁFICO 5. Fluxo de Público no ano de 2010*

* Neste gráfico excluímos o mês de Março da análise, pois não houve uma separação por parte do museu em seus registros, do público
que visitou o Sábado da Ciência apenas, mas sim consta todos os visitantes da semana do Cérebro.

TABELA V. Lista de temas dos Sábados da Ciência no ano
de 2010*.

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

TABELA VI. Lista de temas dos Sábados da Ciência no ano
de 2011.

2010
“I Semana do Cérebro: uma
neuraventura sensorial”
“ Meio Ambiente com Saúde”
“ Por dentro do corpo humano”
“ Os segredos dos alimentos”
“ Insetos e Cia”
“ Circulando pelo sangue”
“Cérebro: uma neuraventura sensorial”
“ Dengue: um Pontinho Perigoso”
“Pequenas formas Vivas”.

2011
Março

“II Semana do Cérebro: desvendando
a memória”

Abril
Maio
Junho

“Minha cidade, minha água”
“Ciência: sangue e cidadania”
“O
mundo
misterioso
microorganismos”

Agosto
Setembro
Novembro

“Circulando pelo sangue”
“Insetos e Cia”
“A Química da Vida”

* No Tabela o mês de março é apresentado apenas com o intuito de demonstrar todos os temas trabalhados no ano, no
entanto, o mesmo encontra-se ausente do gráfico pelos motivos acima mencionados.
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GRÁFICO 7. Fluxo de Público no ano de 2012.

TABELA VII. Lista de temas dos Sábados da Ciência no ano
de 2012.

Março
Abril
Maio
Junho
Agosto
Setembro
Novembro

2012
“III Semana do Cérebro: viajando na
linguagem”
“Descobrindo o Céu”
“Ciência e Cores”
“Água da Terra”
“Pequenas Formas Invisíveis”
“Um Mergulho no Sangue”
“Ciência e Arte sem Dengue”

GRÁFICO 8. Fluxo de Público no ano de 2013.

TABELA VIII. Lista de temas dos Sábados da Ciência no ano de
2013.

Abril
Maio

2013
“IV Semana do Cérebro – São Tantas
emoções”
“Água de Beber?!”
“Hemomania – Os Enigmas do Sangue”

Junho

“Hemomania II – Os Enigmas do Sangue”

Julho

“Desvendando a Óptica e a Matemática”

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

“Sexualidade da Natureza”
30 anos do Espaço Ciência Viva
“Ciência, Saúde e Esporte” SNC&T
“Ciência e Arte sem Dengue”.

Março

Do ano de 2010 ao ano de 2013, (Gráficos 5, 6, 7 e 8 e Tabelas 5, 6, 7 e 8) podemos perceber uma manutenção no que
diz respeito à temática do primeiro evento de todos os anos, este ocorrendo em março e com a temática relacionada ao
Cérebro. Isto se deve à parceria do ECV com o Museu Itinerante de Neurociências e também pelo evento ocorrer dentro
da “Semana do Cérebro” 1, semana esta que tem sempre no ECV um espaço aberto para a realização de suas atividades.
É importante ressaltar que os dados do mês de março de 2010 não foram contabilizados, pois o museu, neste evento
em específico, recebeu um grupo de pesquisadores, além dos participantes do Museu Itinerante de Neurociências, que
desenvolveram atividades ao longo de toda a semana, sem, no entanto, separar quantos visitantes foram apenas no sábado.
Com relação aos demais temas tratados, podemos perceber a predominância novamente dos temas relacionados à
Saúde e Meio ambiente. Um dos fatores que possibilita essa constante incidência dos temas é a formação tanto da equipe
gestora do museu (que são pesquisadores que, em sua maioria, trabalham na área de meio ambiente e saúde) e também
1

A Semana do Cérebro (Brain Awareness Week) é uma campanha global para divulgar os benefícios do estudo do cérebro. A cada
ano, no mês de março, universidades, hospitais e outras organizações do mundo todo unem-se durante uma semana para popularizar
conhecimentos em neurociências. Disponível em: < http://semanadocerebro.wordpress.com/>.
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por conta da equipe de mediadores que é composta em grande parte por alunos de graduação dos cursos relacionados aos
temas saúde e meio ambiente (biólogos, biomédicos, químicos, etc.) Vale ressaltar a exceção do ano de 2012 onde não
houve predominância desses temas.
Outro ponto interessante de se salientar é a ocorrência do tema “Dengue”. Atualmente considerada com problema
de Saúde Pública no Brasil, a dengue é uma doença que vem assolando a população, em especial àquelas dos grandes
centros urbanos. Por conta disso, dentro da perspectiva de discutir temas que possam ser relevantes para seus visitantes
durante os Sábados da Ciência, o ECV vem trabalhando o tema desde o ano de 2008. Desta forma, em quatro anos a
dengue aparece como tema central das atividades dos Sábados da Ciência: nos anos de 2008, 2010, 2012 e 2013. Nos
demais anos a dengue também foi tratada, mas dentro de outros assuntos, como por exemplo, o evento: “Insetos e Cia”,
de 2009 e “Minha cidade, minha água” de 2011.
No entanto, mesmo sendo um tema que deveria atrair o público por conta de sua relevância no cenário do Rio de
Janeiro, na análise da frequência de publico, verificamos que o mesmo foi pouco atrativo. Isso pode significar que a
população se considera esclarecida e não vê necessidade de busca de informações adicionais sobre o tema em questão
ou mesmo que acha o tema pouco atrativo. Por outro lado, este dado pode ser considerado alarmante, pois, de certa forma
pode representar uma despreocupação sobre o risco da epidemia de dengue e levar ao relaxamento das medidas
preventivas visando conter a proliferação do mosquito.
Outro tema que merece destaque é a frequência de publico presente nos eventos cuja temática era Sexualidade
(Graficos e Tabelas 1, 3, 4 e 8). Não importando o mês no qual foi realizado o evento a temática sexualidade atraiu pouco
público se comparado com a média de visitação. Isso pode refletir o quanto a nossa sociedade ainda está despreparada
e pouco aberta para a discussão sobre este tema. Apesar de todas as iniciativas públicas visando a informação e a
desmistificação do tema, discutir sexualidade, mesmo num museu de ciências interativo ainda é delicado.
Por fim, a partir da análise dos gráficos que apresentam a distribuição da frequencia de público dos Sábados da
Ciência, podemos perceber que a quantidade de pessoas que visita o museu tende a permanecer com poucas variações
durante o ano, com poucas exceções que se verificam especialmente nos meses que normalmente são de férias escolares.
Quanto aos temas, observamos que os mesmos, apesar de terem uma maior predominância de atividades relacionadas à
saúde e meio ambiente, contemplam uma grande gama de assuntos, além de tratar de temas que são importantes para a
realidade local, tendo em vista a necessidade de discussão dos temas por parte da população.
VI.2. Relatórios internos
Com o intuito de verificar outros dados acerca das atividades dos “Sábados da Ciência”, realizamos uma análise
documental a partir dos relatórios internos do museu. Para tanto, foram separadas por ano as informações apresentadas
pelo relatório.
Este continha as seguintes informações: nome do evento, data, número total de visitantes que assinaram o livro de
visitas e quantidade de participantes do evento como voluntários. Estes voluntários são separados da seguinte maneira:
professores Universitários, alunos de Graduação e alunos de pós-graduação e alunos de nível médio.
Para a análise destes relatórios utilizamos os dados referentes aos anos de 2011 a 2013, pois somente a partir de
2011 que o ECV começou a sistematizar a coleta destes dados.
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TABELA IX. Demonstrativo de voluntarios participantes das atividades dos Sábados da Ciência no ano de 2011.

2011
Nome do
Evento/
Voluntários

II Semana do
Cérebro:
desvendando
a memória

Minha
cidade,
minha
água

Ciência:
sangue e
cidadania

Professores
Universitários
participantes

10

05

33
13

Alunos de
graduação e
Pós-graduação
Alunos em
Nível Médio

O mundo
misterioso dos
microorganismos

Circulando
pelo sangue

Insetos e
Cia

A
Química
da Vida

06

11

08

08

07

27

26

31

24

27

30

07

28

36

12

06

09

TABELA X. Demonstrativo de voluntarios participantes das atividades dos Sábados da Ciência no ano de 2012.
2012

Nome do Evento/
Voluntários

“III Semana
do Cérebro:
viajando na
linguagem”

Descobrindo o Céu

Ciência e
Cores

Água da
terra

Pequenas
Formas
Invisíveis

Um mergulho no
Sangue

Professores
Universitários
participantes

02

Não informado

08

05

07

10

Alunos de
graduação e Pósgraduação

48

24

31

45

35

38

Alunos em Nível
Médio

02

04

10

02

0

04

TABELA XI. Demonstrativo de voluntarios participantes das atividades dos Sábados da Ciência no ano de 2013 – parte a.
2013 a.
IV Semana do
Nome do Evento/
Hemomania – Os
Hoemomania II – Os Enigmas
Cérebro: São
Água de beber?
Enigmas do Sangue
do Sangue
Voluntários
Tantas Emoções

Professores
Universitários
participantes

11

12

06

08

Alunos de
graduação e Pósgraduação

67

26

29

33

Alunos em Nível
Médio

0

0

0

0
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TABELA XII. Demonstrativo de voluntarios participantes das atividades dos Sábados da Ciência no ano de 2013 – parte b.
2013 b

Nome do Evento/ Voluntários

Desvendando a
Óptica e a
Matemática

Sexualidade na
Natureza

30 anos do
ECV

Ciência
Saúde e
Esporte

Ciência e Arte
sem Dengue

Professores Universitários
participantes

06

04

02

06

Não houve
relatório

Alunos de graduação e Pósgraduação

45

35

51

41

Não houve
relatório

Alunos em Nível Médio

0

0

0

0

Não houve
relatório

Valendo-se dos dados apresentados nos Tabelas 9, 10, 11 e 12, podemos observar que há uma grande participação da
comunidade acadêmica nas atividades dos Sábados da Ciência, uma vez que sempre houve a participação de professores
Universitários, além de alunos de graduação e pós-graduação e também de estudantes em Nível Médio em alguns anos.
Com base nos registros nos relatórios, observamos a participação de diversas Instituições de Ensino e Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro, como por exemplo: o Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da
UFRJ, o Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, o Instituto de Microbiologia Paulo Góes da UFRJ, a Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a Fundação Getúlio Vargas, entre outros. Da mesma
maneira foi registrada a presença de Instituições de Divulgação Científica, como o Instituto Ciência Hoje, além de museus
e centros de ciências, como o Espaço Ciência InterAtiva do IFRJ, o Museu da Vida e o Museu Nacional da UFRJ. (Dados
não expressos nos Tabelas).
Dessa forma, podemos perceber a ampla participação da comunidade acadêmica na realização das atividades, o
que fomenta tanto o contato dos professores e pesquisadores com o público em geral quanto dos alunos de graduação,
pós-graduação e ensino médio com as ações de divulgação científica, que não só contribuem para sua formação
profissional, mas também para uma visão cidadã da ciência e da tecnologia.
Estes dados corroboram a afirmação de Coutinho Silva et al (2005), que: “A aproximação de centros de divulgação
científica com universidades visando o ensino de ciências num espaço de ensino não-formal traz vantagens para todos
os envolvidos. [...] Os visitantes melhoram sua percepção de ciência, em especial em relação aos conceitos que
conheciam antes.”
Ainda segundo os autores, neste contexto de participação da comunidade acadêmica nas atividades dos centros e
museus de ciências:
Os (mediadores) graduandos (em especial os de licenciatura), além de receberem uma grande gama de conteúdo
teórico-experimental a partir do convívio com professores e alunos de pós-graduação das mais diversas áreas, tomam
conhecimento da pesquisa desenvolvida dentro das universidades e vivenciam um processo de ensino-aprendizagem
que se dá de forma dinâmica e lúdica. Para os pesquisadores, é uma oportunidade ímpar de se aproximarem das
necessidades e problemas prementes da sociedade, e de di vulgarem conceitos e resultados de suas pesquisas com
uma linguagem simples e compreensível, permitindo que os novos conhecimentos gerados nas universidades possam,
mais rapidamente, fazer parte do cotidiano do cidadão comum (Coutinho Silva et al, 2005, p.25, grifo nosso).
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise dos dados coletados, percebemos que, conforme Paula (2013): “[...] os estudos de público são ferramentas
essenciais para que o museu possa conhecer aqueles que os visitam [...]”. Desta forma, é possível iniciar avaliações
acerca das atividades que o museu oferece. Observar qual a frequencia do público a elas é de fundamental importância,
pois dá um vislumbre de como as atividades vêm sendo visitadas ao longo do tempo.
Ainda neste sentido, observar atentamente o fluxo de público que o espaço recebe pode também fornecer dados
importantes quanto aos meses em que predominam o maior número de visitas e os em que o fluxo de visitas é menor,
assim como perceber quais temas o museu vem trabalhando e a média de público em cada um deles.
Tivemos como objetivo ao realizar esta pesquisa, verificar o fluxo de público que visitou as atividades dos
“Sábados da Ciência” ao longo dos anos, bem como dar um panorama geral acerca destas atividades. Buscamos
esquematizar a maneira como foram desenvolvidas em relação aos temas tratados e também quanto à participação de
voluntários nas mesmas.
Com base nos resultados obtidos, percebemos que as visitas ao ECV durante os “Sábados da Ciência” oferecidos
desde 2008 têm mantido um público anual bastante relevante. Notamos também que os temas desenvolvidos têm girado
em torno de assuntos como saúde e meio ambiente, mas também passando por Astronomia, Matemática, Ciência e Arte
entre outros, sempre com a preocupação de tratar de temas que possam de alguma maneira ser relevantes para a população
como um todo e, por isso, também para aqueles que visitam o museu.
Notamos também que há uma grande participação da comunidade acadêmica do Rio de Janeiro nas atividades de
divulgação científica desenvolvidas pelo ECV. Participação esta que pode se refletir em contribuições importantes na
vida tanto dos estudantes quanto dos próprios pesquisadores e também do público que visita as atividades.
Salientamos ainda que o presente estudo configura-se apenas como uma primeira etapa nas avaliações acerca das
atividades oferecidas por um museu de ciências. Outras pesquisas que busquem conhecer o público e como este tem
percebido o museu também se mostram cada vez mais relevantes.
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In its program of studies for preschool, level the Secretary of Public Education of Mexico
promoted development of 4 standards of science: Scientific Knowledge, Applications of
Scientific Knowledge and Technology, Skills Associated to Science, and Attitudes
Associated to Science. However, to develop this skills and reach out the standards there are
two problems; first lack of preparation of preschool teachers in this skills and, on the other
hand lack of specific syllabus that allow to the teachers since a concept develop the skills
needed to reach out the 4 standards in science. In this paper we shows the results of use the
concept of electricity to build skills aimed to reach the standards of science in Childs of
preschool level, in a particular way, We show the previous ideas of the kids about electricity,
its origin and use. To make this activity, the teacher of the kids was trained in a physics
workshop build by doctors in physics, as a result of workshop was elaborated a indagation
cycle, rubrics and the activity was video recorded to analysis. Result of implementation of
indagation cycle, the boys express their previous ideas answering guiding questions like this:
What have in common some devices that often use in the regular life? From where you think
that the electricity came? , and, What do you want to know about electricity? In every case,
they express their own hypothesis in oral way, writing o in cartoons form. Finally, like an
end activity, the teacher did a recount of new words learned and their relationship with their
environment.
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En su programa de estudios para el nivel preescolar la Secretaría de Educación Pública de
México promueve el desarrollo de 4 estándares de ciencia: Conocimiento científico,
Aplicaciones del Conocimiento Científico y la Tecnología, Habilidades Asociadas a la
Ciencia y Actitudes Asociadas a la Ciencia. No obstante para poder desarrollar estas
habilidades y alcanzar los estándares se tienen en la realidad dos problemas; en primer lugar
escasa preparación de los profesores de preescolar en estas habilidades y por otro lado, la
falta de temarios específicos que permitan a los profesores a partir de cierto concepto
desarrollar las habilidades que se requieren para alcanzar los 4 estándares en ciencia. En este
trabajo se presentan los resultados de usar el concepto de electricidad para desarrollar
habilidades encaminadas a alcanzar los estándares de ciencia en niños de nivel preescolar,
de manera particular se muestran las ideas previas que manifiestan los pequeños acerca de
la electricidad, su origen y su uso. Para realizar esta actividad, la profesora encargada de
impartir el tema con los niños se capacitó en un taller de física elaborado por doctores en la
disciplina, resultado del taller se elaboró un ciclo de indagación para la impartición del tema,
rubricas de evaluación y se videograbó la actividad con fines de análisis. Como resultado
de la implementación del ciclo, los niños expresan sus ideas previas a partir de preguntas de
orientación: ¿Qué tienen en común aparatos de uso frecuente en la vida diaria?, ¿De dónde
creen que proviene la electricidad?, y ¿Qué les gustaría conocer sobre la electricidad? En
cada caso formulando sus propias hipótesis ya sea de manera oral, escrita o por medio de
dibujos. Finalmente, como actividad de cierre la maestra hace un recuento de las nuevas
palabras aprendidas y su relación con su medio.
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I. INTRODUCCIÓN
Según refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación en México es un derecho
consagrado. La Ley General de Educación de México obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los
niveles primario, secundario y medio superior de la educación (Bachillerato), y se establece que los padres de familia
tienen la responsabilidad de verificar que sus hijos cumplan con apoyo feliz.
Esta responsabilidad compartida entre la sociedad, la escuela y la familia persigue el fin de la formación integral
de la personalidad que comienza desde la infancia, etapa que puede catalogarse de cimiento, en la que los maestros y
maestras de manera organizada, planificada, controlada y creativa, contribuyen con esa misión social inmersa en una
constante transformación. El servicio educativo para niñas y niños menores a los seis años de edad, es indispensable para
garantizar su óptima formación y desarrollo.
Este servicio educativo o la educación formal se sustenta en el Sistema Educativo Mexicano cuyos niveles
comprende la: Educación Inicial, la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria), la Educación Media-Superior
(Bachillerato) y la Educación Superior (Nivel Universitario y Técnico).
En la Educación Inicial se brinda un servicio educativo a niñas y niños menores de seis años de edad, con el
propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas
y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y
actitudes necesarias en su desempeño personal y social, según se declara por la Secretaría de Educación Pública.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el presente trabajo pretende tomar una de las intenciones expresadas en la
educación inicial y desarrollarla en el nivel de educación básica, en particular, en la educación preescolar por la
importancia que tienen los primeros años de vida en la formación del individuo, para trabajar a favor de que la niñez
cuente con conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes en consonancia con la vertiginosa evolución de la vida
cotidiana.
La Educación Preescolar se compone de tres grados, el alumno ingresa con 3 años de edad (cumplidos al inicio
del ciclo escolar en curso), egresa teniendo una edad de 5 o 6 años. Se rige por el Programa de Estudio Educación
Preescolar 2011 (PEP 2011), este es nacional en todas las modalidades y centros de educación preescolar, sean de
sostenimiento público o particular.
Por la experiencia de los autores, en este nivel el campo formativo Exploración y Conocimiento del Mundo (y los
dos aspectos en que se organizan: mundo natural, cultura y vida social), los docentes adolecen de contenidos y
orientaciones metodológicas para trasmitírselos a los estudiantes, en particular relacionados con los fenómenos físicos,
y por lo tanto los estudiantes no alcanzan los estándares propuestos por la SEP en el PEP 2011.
Puede parecer una paradoja, inquietud o simplemente una interrogante, si se quiere ser consecuente con lo antes
recogido en el (PEP, 2011), lo poco usual que resulta que se presenten trabajos científicos, que se lean artículos científicos,
que se escriban ensayos científicos u otras producciones de esta magnitud, con contenidos de Física Educativa en la
Enseñanza Preescolar que aborden, por ejemplo, fenómenos eléctricos o de fluidos.
Actualmente se pretende que los niños y niñas, de la primera infancia adquieran conocimientos básicos de Física,
como un avance de su vida futura, la naturaleza indagadora en esta etapa, sus constantes preguntas sobre el mundo que
los rodea, crean la necesidad en los docentes de darse a la búsqueda de estrategias que permitan un acercamiento a la
Física.
Las habilidades deben estar en estrecha relación con los conocimientos, la unidad dialéctica entre ambos es lo que
favorece el desarrollo intelectual de las niñas y niños. Debe conocerse las características de esa etapa, su actividad rectora,
el tiempo de que se dispone para ser consecuente con el planteamiento de algunos autores que seguidamente se explicita.
“Existen propuestas que se proponen el desarrollo de habilidades empleando programas paralelos o complementarios a
los de los currículos docentes. En su gran mayoría, presentan ideas novedosas, aunque muchas de ellas tienen el
inconveniente de que deben ser desarrolladas por especialistas y en otros casos no son viables en la práctica cotidiana,
por el excesivo tiempo que exigen, o los materiales complementarios que necesitan” (De Sánchez, 1992) (De Bono,
1994).
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Autores como Danilov y Skatkin, N. F Talizina Petrovsky, coinciden en considerar que la habilidad se desarrolla
en la actividad y que implica el dominio de las formas de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, es decir "el
conocimiento en acción", esta es la tendencia de la mayoría de los autores que se adscriben al denominado “Enfoque
Histórico–Cultural”, de S.L. Vigotsky, el que comparte la autora.
En consonancia con Talízina, los tipos de habilidades a priorizar por la escuela son: generales y específicas, y
dentro de las habilidades generales de carácter lógico- intelectual que en la didáctica actual se deben contribuir a
desarrollar mediante procedimientos adecuados se encuentra la OBSERVACIÓN.
La observación de las características o rasgos de los objetos, fenómenos o procesos objeto de estudio (generales,
particulares y esenciales), conlleva a que los alumnos aprendan a dirigir su atención en un orden lógico, a que distingan
las cualidades más significativas de los objetos y sus detalles, lo que favorece que se apropien de categorías como: todo–
parte, lo general–particular–esencial, entre otras.
Según M. López, la observación es la “percepción voluntaria, premeditada, planificada, de los objetos o fenómenos
del mundo circundante. Es una forma activa del conocimiento de la realidad que se percibe mediante los sentidos y que
se denomina con la palabra”.
Según Pernas y Alarcón: es la percepción consciente y voluntaria de la realidad, gracias al empleo de nuestros
órganos de los sentidos. Condición indispensable para el conocimiento y para nuestra formación científica. La
observación puede ser cuali-cuantitativa y de cambio; cotidiana y científica. Observar no es ver. Examinar atentamente,
mirar con atención y recelo. Puede ser espontánea, cotidiana, pero se sugiere siempre sea planificada en el área del
conocimiento científico.
Como se mencionó, el PEP 2011 contiene estándares curriculares a cubrir al terminar el ciclo prescolar entre los
que destacan los estándares en ciencias. Dentro del estándar de ciencias se considera la exploración y conocimiento del
mundo, el cual a su vez plantea (PEP, 2011):
Presentar la visión de una población que utiliza saberes asociados a la ciencia, que les provea de una formación
científica básica al concluir los cuatro periodos escolares. Se presentan en cuatro categorías:
1. Conocimiento científico.
2. Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología.
3. Habilidades asociadas a la ciencia.
4. Actitudes asociadas a la ciencia.
La progresión a través de los estándares de Ciencias debe entenderse como:
• Adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción de un lenguaje científico.
• Desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y procesos naturales.
• Vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para explicar los fenómenos y procesos
naturales, y su aplicación en diferentes contextos y situaciones de relevancia social y ambiental.
Por desgracia como se ha mencionado, un gran número de profesores del nivel prescolar no tienen desarrollada su
preparación y/o los materiales didácticos para abordar estas cuatro categorías. No obstante existen esfuerzos por llevar a
los profesores tanto materiales como capacitación para mejorar sus habilidades en ciencia que les permitan eventualmente
alcanzar con sus estudiantes los estándares en ciencias requeridos, ejemplo de esto son los trabajos hechos por la Dra.
Cecilia Stari1 de la Universidad de la Republica del Uruguay o trabajos hechos en España2 e inclusive trabajos realizados
en México (Rodríguez & Botello, 2011). Por otro lado, existe una línea de investigación creciente en la que se busca
desarrollar temas de aprendizaje de ciencias (en particular de física) en los niveles básicos e incluso de prescolar, muestra
de ello son los trabajos presentados en la WCPE 2012 por diversos autores (Starci, Onderova, Susman, Goldberg, Soleh,
2012).

1
2

Consultar http://fuerzasadistancia.blogspot.mx/
Consultar http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/proyectosdid.htm
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En este trabajo se muestran los resultados de construir y aplicar un ciclo de indagación en niños de nivel preescolar
con la finalidad de alcanzar los estándares de ciencia ya mencionados, en particular se encuentran las ideas previas que
muestran los pequeños acerca de la electricidad y su origen.

II METODOLOGÍA
Tonucci (2006) habla sobre la edad preescolar como una etapa donde el niño construye los fundamentos en que se apoyará
todo el desarrollo, cognitivo, social, afectivo de toda su vida. Por lo que los niños en edad preescolar requieren de
condiciones familiares y ambientales favorables es decir; que se les transmita afecto, alimento suficiente, higiene, riqueza
de estímulos y en la escuela los niños deberían aprender a estar juntos, a convivir con sus compañeros, a compartir
experiencias y emociones a expresarse por medio del lenguaje, a observar la realidad, a asombrarse frente a las cosas
nuevas, a buscar respuestas, a escuchar, a trabajar juntos.
Tonucci comenta en el campo de las ciencias la escuela debería permitir al niño, el contacto con la naturaleza y
los objetos biológicos, a partir de estas y otras experiencias se espera que el niño aprenda a observar, escuchar, a formular
las primeras hipótesis, a contrastarlas con las de sus compañeros, a arriesgarse a las primeras teorías, a reconocerlas
superadas, etc.
Es importante mencionar que Tonucci participó en la elaboración de la Guía del Taller de Actualización, SEP e
hizo aportaciones al Campo formativo Exploración y Conocimiento del Mundo en la guía para la educadora del Programa
de Educación Inicial 2011.
Una forma de tratar de abordar este campo formativo es a partir de un ciclo de indagación. Este tipo de ciclo es de
uso regular en algunas escuelas de nivel preescolar en México, en particular visto con la propuesta de Katy Short (Short
& Lazzarino, 2000). Este ciclo de indagación tiene características generales que le permiten ser implementado para
prácticamente cualquier tema, en la Tabela I se muestran de manera general sus particularidades:

TABELA I. Ciclo de Indagación de Katy Short.

Pasos (recursivo)
Construir a partir
de lo conocido
(conocimientos
previos)

Tomarse el
tiempo necesario
para encontrar
preguntas para la
indagación

















CICLO DE LA INDAGACIÓN
Descripción
La relación con nuestras experiencias de vida
Los alumnos reúnen información y la comparten en parejas.
Relatos familiares y experiencias.
Entrevistas.
Líneas del tiempo.
Objetos relacionados con el tema (les ayuda a establecer
relaciones y facilitan la expresión oral.
Avanzar lentamente
Tomar tiempo para: mirar, escuchar, oler, observar,
examinar y formularse preguntas respecto al mundo.
La importancia de examinar materiales y formularse
preguntas para la indagación.
Reunir hechos e ideas interesantes y advertir
contradicciones.
Después de examinar los materiales los alumnos registran
informalmente sus observaciones y preguntas con dibujos
y/o redacciones en diarios para facilitar la puesta en común.
Exploran materiales y comparten.
Elaboran redes conceptuales que irán enriqueciendo.
Pueden elaborar gráficos de la indagación general donde
registren todas las preguntas de forma continua.
Aquí se da un proceso de observación, conversación y
selección para elaboración de preguntas.
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Rol del maestro
El docente debe escuchar a fin de
captar el sentido de las relaciones y
las opiniones del niño.

Incorporar una gama amplia de
perspectivas sobre el tema.
(acercar
materiales
diversos,
fuentes de información enfocados a
los temas de interés)
Montar centros de exploración
(materiales seleccionados por
temas en canastas, cajas)
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Adquirir nuevas
perspectivas







Ocuparse de la
diferencia



Compartir lo que
se aprendió



Planificar nuevas
indagaciones.

Emprender una
nueva acción
reflexiva.

Examinar sus preguntas.
Entornos de aprendizaje que sustente la información.
Diversidad de recursos relacionados con las preguntas de los
niños.
Formar grupos de 4 o 5 niños dependiendo los temas de
interés.
Elaborar un plan para la indagación. (puede ser en círculos
de lectura y debate, estudios de campo, reunir recursos como
videos, grabaciones, música, visitas, entrevistas,
dramatizaciones reflexivas, juguetes relacionados con los
temas que pueden incluirse en los rincones de exploración,
etc.)
Disponer de tiempo para dibujar, o escribir en sus diarios de
indagación, registros de reflexión o registros de aprendizaje,
con la finalidad de elaborar ideas.

Reunir sus ideas para presentarlas formalmente ante los
compañeros.
 A través de la presentación modifican sus conocimientos y
los de sus compañeros.
 Las presentaciones no suponen un final, sino que brindan una
oportunidad para que los niños determinen que han
aprendido y lo compartan con los demás.
 Las presentaciones pueden variar:
Libros, composiciones, pantomima, obras de teatro, lecturas a
coro, murales, canciones, óperas, máscaras, exhibiciones,
presentaciones orales, pinturas, esculturas, composiciones
musicales, organizadores gráficos, etc. Todo dependiendo del
tipo de público que los escuchará.
 Mientras más se involucran más tiempo necesitan para
reflexionar sobre lo que saben, como lo aprenden y porque
indagan.
 Se dan cuenta durante el proceso de las herramientas y
recursos que se ocuparon y pueden utilizarse en otros
contextos y su propia vida personal.
 Revisar la lista de preguntas y reflexionar a través de
redacciones libres, registros, etc. a partir de las reflexiones
establecen nuevas indagaciones.
 El proceso de indagación nunca llega a su fin.
 A veces se termina la experiencia con una serie de nuevas
preguntas, que a su vez se convierten en la base de nuevos
temas de indagación.
 Se discute el rumbo de una nueva indagación y se elabora
nuevamente una lista de posibles temas asuntos y preguntas.
 Se puede regresar al centro de exploración sobre el concepto
general facilitando la nueva indagación.

Construir a partir
de lo conocido
(conocimientos
previos)
.
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Alentarlos a formar grupos
para compartir información y
aprender a pensar juntos.
Maestros y alumnos reúnen
materiales.
Planificar con toda la clase
actividades que sirvan de
referencia
para
las
indagaciones d los grupos
pequeños.
Leer libros y cuentos en voz
alta a los grupos pequeños.
Proporcionar
tiempos
d
quietud, lugares silenciosos,
aislados del grupo para pensar
y considerar sus ideas.
 Elaborar con los alumnos
una lista de los que ellos
crean es lo más importante
y elegir el tipo de
presentación que más se
adecue a la información
que se presentará.
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Sin embargo, como se mencionó en la introducción de este trabajo, la enseñanza de las ciencias o de manera particular
el campo formativo de Exploración y Conocimiento del Mundo suele no desarrollarse debido a que los docentes poseen
un desarrollo escaso de contenidos y orientaciones metodológicas para trasmitírselos a los estudiantes, a pesar de poseer
una herramienta valiosa como los ciclos de indagación que además suelen manejar adecuadamente en otros campos
formativos.
Por otro lado, en el área de la enseñanza de las ciencias en general y de la física en particular, existen ejemplos de
metodologías similares a los ciclos de indagación que han mostrado éxito en el aprendizaje sobre todo en los niveles de
bachillerato y universitario, tal es el caso de los Modelos Didácticos de Needham (Needham, 1987), Sanmarti (Sanmarti,
2002), Gómez (Goméz, 2003), inclusive en el ambiente de México se han hecho algunos esfuerzos, sin embargo al igual
que los anteriores dirigidos especialmente a los niveles de bachillerato y universitario (García & Sánchez, 2009, Ramírez,
2010).
En este trabajo se buscó unir ambas experiencias, es decir, la construcción de un ciclo de indagación dirigido a
mostrar en los pequeños nociones de física, específicamente electricidad para el campo formativo de Exploración y
Conocimiento del Mundo, construido por profesores del nivel preescolar asesorados por profesionales de la física
educativa3, mediante el desarrollo de contenidos de electrostática y electricidad lo que permitió dotar a los docentes de
preescolar para poder desarrollar sus contenidos y orientaciones metodológicas.
Sin embargo, no basta únicamente con la construcción del ciclo de indagación, este debe estar inmerso en un
modelo educativo que permita su implementación y evaluación, además de estar acorde con la normatividad exigida en
este caso por la SEP. En esta investigación se trabajó la propuesta en una escuela preescolar privada de la Ciudad de
México, en la cual se trabaja bajo el modelo educativo de Bachillerato Internacional (IB). En la definición del IB se
menciona que “el objetivo fundamental de los programas del IB es formar personas con mentalidad internacional que,
conscientes de la condición que las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el
planeta contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico”.
Este objetivo va esta en concordancia con las metas de formación integral apoyada por el campo Formativo de
Exploración y Conocimiento del Mundo a partir de conceptos de física que se pretende en este trabajo. El modelo de IB
(a pesar del nombre) es aplicado desde la enseñanza a nivel preescolar hasta niveles superiores por lo que no entra en
conflicto con el nivel educativo estudiado, en este caso preescolar. El modelo IB fomenta características importantes a
desarrollar en los estudiantes y que se contemplan en las actividades diseñadas a partir del ciclo de indagación, tales
como buscar que los pequeños sean:
• Indagadores
• Informados e instruidos
• Pensadores
• Buenos comunicadores
• Íntegros
• De mentalidad abierta
• Solidarios
• Audaces
• Equilibrados
• Reflexivos
Estas características unidas a las nociones de física están en línea directa para lograr el alcanzar los estándares de
ciencia propuestos por el PEP 2011.
A partir de los puntos anteriores –Ciclo de Indagación y Modelo de Bachillerato Internacional- se realizó la
planificación e implementación de la actividad ya directamente en aula. La aplicación se hizo en un grupo de 17 pequeños
en una escuela preescolar de la Ciudad de México en el mes de mayo de 2014. Los niños están en un rango de edades de
3

En este caso los autores de este trabajo. La maestra Gabriela Nieto es Licenciada en Educación preescolar y actualmente
estudiante de la maestría en física educativa con muchos años de experiencia como docente en el nivel preescolar. El Doctor
Mario Ramírez tiene el Doctorado en Física Educativa y el Dr. Juan Carlos Ruíz tiene el Doctorado en Pedagogía
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5-6 años en el último nivel de preescolar. El desarrollo de la actividad fue video grabado con fines de análisis y esto se
hizo con dos cámaras, una fija y otra en movimiento que permitía tener registro más cercano de las actividades
particulares que realizaban los pequeños. La actividad fue coordinada directamente por la profesora del grupo (y autora
de este trabajo), mientras que el análisis de los videos se llevó a cabo en conjunto con el equipo de investigación. En las
siguiente sección de relatará a detalle lo encontrado en cada paso del ciclo de indagación.

III IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE INDAGACIÓN
Partiendo del ciclo de indagación mostrado en la figura 1, el primer paso implica “Construir a partir de lo conocido
(conocimientos previos)”. Para es te fin como actividad inicial la maestra fue mostrando objetos a los pequeños, antes
de mostrarlo hacía una pequeña descripción del objeto y pedía a los niños “adivinarán” de que objeto se trataba, estos
objetos fueron tales como una batidora, una lámpara, una laptop, teléfono celular, entre otros, ya mostrados la maestra
trato de activarlos “sin éxito” situación que llevó a preguntar a los pequeños la razón, a la cual espontáneamente
respondían de manera general que se debía a que “no estaban conectados” o a que “no tenían pila”. Esta actividad permitió
establecer una primera conexión con las ideas de los pequeños que si relacionan objetos de su vida común con la
necesidad de “electricidad” para su correcto funcionamiento. El siguiente paso al finalizar la muestra de los objetos fue
que la maestra le preguntara a los pequeños ¿Qué tienen en común todos estos objetos que vimos?
Es importante la función de las preguntas orientadoras y más en niños tan pequeños, en nuestro caso se siguió el
formato sugerido por Traven (1998) de manera que las preguntas fueran las adecuadas y se lograra obtener logros más
significativos en los pequeños. Dado el contexto de la actividad resultó significativo que los pequeños ligaran a los
objetos mostrados con la necesidad de la electricidad para su funcionamiento.
La siguiente instrucción estaba dirigida a reforzar esta primera intención de construir a partir de los conocimientos
de los pequeños además de usar diferentes representaciones, en este caso en su diario de indagación (Anexo 1) se pide a
los pequeños dibujar uno o varios objetos que ellos conozcan que usan electricidad para funcionar, comentando los
dibujos tanto con compañeros como con la maestra, a esta actividad se le dio un tiempo aproximado de 10 minutos.
En la siguiente actividad y retomando a Traven, se les pregunta a los pequeños ¿De dónde viene la electricidad?
Y posteriormente ¿Qué les gustaría saber de la electricidad?, con este par de preguntas se obtuvieron respuestas
acerca de las ideas previas de los pequeños y que serán discutidas en la próxima sección. En esta parte se busca trabajar
con la conceptualización abstracta de los pequeños a partir de su experiencia concreta
En la siguiente actividad se da paso a la experimentación, en una primera etapa de manera demostrativa y en un
siguiente paso de manera activa. Se muestra a los pequeños un globo y grafito de carbón (viruta de lápiz) y se pregunta:
¿Qué pasará si se acerca? Este método se asemeja a las Clases Demostrativas Interactivas y el Ciclo PODS
(Predecir, Observar, Demostrar, Sintetizar) formulados por Sokkoloff y otros autores y muy en boga en el área de la física
educativa (Sokkolof, 2006, Ramírez, 2012). Los niños hacen sus predicciones en su diario de indagación, estas pueden
ser escritas o con dibujos y tienen un tiempo (5 minutos) para discutir en grupo. La maestra les muestra el experimento
y nuevamente se les pide que registren lo observado en el diario de indagación. La maestra propone ahora “frotar” el
globo en su cabello y nuevamente acercar el globo a al grafito y formula nuevamente la pregunta ¿Qué pasará si se
acerca?, se repite el proceso de registro de la predicción (hipótesis), la observación y los resultados.
Cerrada esta parte demostrativa los niños se muestras entusiasmados y esta actitud lleva a la experimentación
activa, donde los pequeños emprenden una exploración personal con material proporcionado por la maestra, un “kit” con
globo, confeti, regla de plástico, grafito de manera que los pequeños experimenten que pasa con la atracción de materiales
cuando de carga el globo. Los niños son libres de experimentar con el material y la maestra funge solo como facilitadora
y resuelve dudas que surgen de los pequeños.
Al terminar esta etapa nuevamente la maestra regresa a la conceptualización abstracta. La maestra explica a los
niños que hay una propiedad llamada carga eléctrica y que los globos atraen los materiales después de frotarlos debido
al intercambio de estas cargas eléctricas. Es importante señalar que se parte nuevamente de lo que los niños ya conocen,
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en etapas previas del campo formativo de Exploración y Conocimiento del Mundo los pequeños habían aprendido sobre
propiedades de la materia como “liso y suave” y se aprovecha el lenguaje adquirido para introducir el nuevo concepto
en términos de este mismo lenguaje. En este punto los pequeños generan preguntas alrededor de los temas vistos,
utilizando los nuevos términos introducidos tales como: Electricidad, carga, atracción, frotamiento; hecho que permite
anticipar que los estándares de ciencia requeridos por la SEP se están desarrollando. Las preguntas generadas serán
detalladas en la siguiente sección.
Finalmente, se tiene un cierre del ciclo de indagación donde se cuestiona a los pequeños sobre lo aprendido en la
sesión, los niños manifiestan haber agregado nuevas palabras a su vocabulario (carga, atracción, electricidad, frotar),
comparan con lo dicho al inicio de la actividad, manifiestan gusto por la actividad experimental y de hecho preguntan a
la maestra si es posible hacer más de este estilo y continuar en casa usando el “kit” proporcionado. La maestra como
cierre felicita a los pequeños por ser indagadores, reflexivos y equilibrados (todas características del IB como se comentó
en la sección anterior).
La sesión tuvo una duración total de 50 minutos, como se planeó en el ciclo de indagación. Como se mencionó, la
sesión se video grabo con dos cámaras, el análisis de los videos se presenta la siguiente sección.

IV ANÁLISIS
A partir del ciclo de indagación diseñado y la implementación de las actividades directamente en aula una de las primeras
inquietudes del grupo de investigación era conocer las ideas previas que presentan los pequeños en temas básicos de
física como podría ser la electricidad y a partir de ahí construir una primer concepto elemental de carga eléctrica. El ciclo
de indagación en varias de sus etapas permite esta pesquisa de ideas previas, sobre todo con base en las preguntas
orientadoras como se mencionó en la sección anterior.
En primer lugar, los pequeños logran encontrar identificar un común denominador al mostrar la maestra los objetos
y preguntar ¿qué tienen en común? Los niños construyen un campo semántico en el cuál identifican a la electricidad
como el factor común entre los objetos mostrados, lo cual lleva a la maestra a formular una nueva pregunta orientadora
que conecte a este nuevo término con la experiencia concreta de los pequeños: ¿Qué otros objetos usan electricidad?; a
esta pregunta las respuestas son variadas, sin embargo, es notorio que los niños identifican claramente aparatos de su
entorno cotidiano como la televisión, el celular o la computadora con la necesidad del uso la electricidad para su
funcionamiento. Una situación importante es que cambian un término de uso común (al menos en México) para
identificar la energía eléctrica que es el de “luz”. Otro aspecto interesante de hacer notar es que los niños ya manejan el
concepto de campo semántico y de hecho lo habían ya utilizado en otros temas del campo formativo de Exploración y
Conocimiento del Mundo, por lo que la identificación de la electricidad como el factor común entre los diferentes objetos
les fue más fácil así como la identificación de otros aparatos que la usan para su funcionamiento. No se debe de olvidar
que la SEP solicita que en el nivel preescolar se busque Adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la
construcción de un lenguaje científico, Desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y
procesos naturales y Vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para explicar los fenómenos
y procesos naturales, y su aplicación en diferentes contextos y situaciones de relevancia social y ambiental; algo que se
comienza a desarrollar en esta etapa del ciclo de indagación4.
Hasta este momento del ciclo los niños han mostrado sus ideas previas en dos formatos o representaciones, de
manera verbal en discusión grupal y de manera gráfica a partir de dibujos donde expresaron los objetos que ellos conocen
que usan electricidad para funcionar.
Hasta este momento se ha buscado hacer una conexión entre el término electricidad y la experiencia concreta de
los niños, el siguiente paso del ciclo busca ahora una primera generación de hipótesis por medio de la pregunta

4

En este trabajo se presentan los resultados de las ideas previas, en trabajo posteriores se busca reportar el nivel alcanzado en el
desarrollo de los estándares de ciencia propuestos por el PEP 2011.
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orientadora ¿De dónde viene la electricidad? Para esta pregunta se tuvo una variedad de respuestas muy interesante,
tomando en cuenta que sale de la experiencia concreta de los pequeños a diferencia de la pregunta orientadora anterior.
Algunas de las respuestas más características fueron las siguientes:
• Viene de la luz
• Viene de tuberías
• Viene de los Estados Unidos
• Viene del mar
• Viene de cables
• Viene de enchufes
Es interesante notar como se pueden dividir de manera general las respuestas en dos tipos, las primeras donde los
pequeños relacionan el origen de la electricidad con su entorno inmediato y su experiencia concreta, tal es el caso de los
cables, tuberías o enchufes. En un segundo tipo de respuestas, los niños relacionan el origen de la electricidad con
términos que les son llamativos y los asocian ya sea por los medios de comunicación (televisión, internet entre otros) o
el medio social (los padres, parientes, maestros), este es el caso de respuestas como el mar, la luz o de manera particular
Estados Unidos, respuesta que no esperaríamos que se presente en niños de otras regiones del mundo o en los propios
Estados Unidos.
Antes de pasar a la conceptualización abstracta o la experimentación activa y buscando reforzar las rasgos
indagadores, pensadores y reflexivos (fomentados en el IB como se mencionó anteriormente) y como parte de desarrollar
Habilidades asociadas a la ciencia y Actitudes asociadas a la ciencia (dos de los estándares en ciencia propuestos en el
PEP 2011), se le pide a los pequeños que mencionen ¿Qué les gustaría saber sobre la electricidad?, las respuestas dadas
se pueden considerar dentro de las ideas previas de los niños ya que están ligadas a las respuestas de las preguntas
orientadoras previas. Algunas de las preguntas formuladas por los pequeños se muestran a continuación:
• ¿Cómo de hace un enchufe?
• ¿Podemos vivir sin electricidad?
• ¿La electricidad viene de países?
• ¿Qué pasa si la tocamos?
• ¿Cómo se conectan los cables?
Por otro lado, ya al pasar a la etapa de experimentación, como se comentó en la sección anterior se procedió de
manera similar a una CDI, por lo que se mostró al grupo el globo y el grafito de lápiz y se preguntó ¿Qué pasaría si se
acercara el globo?; en este caso se dieron tres tipos de hipótesis5 por parte de los pequeños:
• Se “poncha” el globo.
• Se “pega” el grafito.
• No pasa nada.
Después de una pequeña discusión grupal la maestra hace la demostración al acercar el globo al grafito. Al igual
que en una CDI, los pequeños usaron su diario de indagación (Anexo 1) como “hoja de predicción” y “hoja de resultados”
respondiendo de manera gráfica (con un dibujo) las preguntas ¿Qué crees que va a pasar?, ¿qué observas?, y ¿qué paso?
Inmediatamente después la maestra “frota” el globo en su cabello y nuevamente pregunta al grupo ¿qué pasaría ahora si
acerco el globo?; en esta ocasión las respuestas fueron de dos tipos:
• Es lo mismo que si no se frotara.
• Se pega.
Nuevamente los niños hacen el registro de los tres momentos del experimento en su diario de indagación.
Como siguiente paso dentro del ciclo de indagación los pequeños hacen experimentación activa al ser ellos quienes
manipulen los materiales proporcionados en el “kit” por la maestra, registran sus observaciones en el diario de
indagación. Las siguientes actividades corresponden a la conceptualización abstracta al introducir una primera definición
5

Es importante señalar que los pequeños, al igual que el término “campo semántico” ya manejaban el término “hipótesis” para
representar su idea acerca de lo que creen que pasará en una situación
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de carga eléctrica y su relación con la electricidad y el cierre de la sesión donde se hace un recuento de lo aprendido, sin
embargo, para los fines del presente trabajo no es necesario profundizar en ellas dado que la detección de las ideas previas
acerca de la electricidad en el grupo se estudió hasta la etapa de la experimentación.

V CONCLUSIONES
Las ideas previas de los pequeños acerca de cualquier tema, sobre todo a tan corta edad, no deben de confundirse con
errores conceptuales, preconceptos o ideas alternativas, dado que es su primer contacto con términos formales sobre todo
en ciencias. La detección de estas ideas previas permite construir sobre ellas los primeros conceptos básicos, la
introducción de nuevos términos relacionados con la ciencia y la tecnología y relacionarlos con la experiencia concreta
que tienen los niños, además de permitir que la ciencia, de manera particular en este caso la física, sirva como un medio
para auxiliar en la formación integral de los pequeños al fomentar la adquisición de un vocabulario básico para avanzar
en la construcción de un lenguaje científico, el desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos
y procesos naturales y la vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para explicar los
fenómenos y procesos naturales, y su aplicación en diferentes contextos y situaciones de relevancia social y ambiental,
habilidades que son propuestas a desarrollar el PEP 2011 para alcanzar los estándares de ciencia en el nivel preescolar.
En este trabajo se pudieron documentar ideas previas de los niños acerca del tema “electricidad” mediante la
implementación de un ciclo de indagación que incluye la participación activa de los niños a través de varias
representaciones como son la participación oral, escrita o simbólica por medio de dibujos.
Como se detalló en la sección anterior, los niños relacionan acertadamente el funcionamiento de ciertos artefactos
con la necesidad de “conectarlo” o “de usar pilas (baterías)”, a partir de la pregunta orientadora logran en una lluvia de
ideas encontrar que el factor común de dichos aparatos es el uso de electricidad. El nivel de argumentación de los niños
resulta ser más elaborado que el esperado por el grupo de investigación, situación que se refleja al preguntarles sobre
donde creen que se origina la electricidad, respuestas como “de Estados Unidos” o “el mar” muestran en los pequeños
un nivel de creatividad y relación con el medio mayor al esperando, mientras que respuestas como “de tubos, enchufes
o cables” da cuenta de la importancia de la observación como se mencionó en la introducción de este trabajo. Con estas
ideas previas se puede construir vocabulario nuevo al formalizar por ejemplo el concepto de carga eléctrica y de manera
particular la transferencia de las cargas para explicar el por qué se necesitan cables o la función de los enchufes, situación
que la maestra hace en la etapa de conceptualización abstracta. Además, los niños pueden relacionar su experiencia
concreta con los aparatos caseros con los fenómenos naturales.
Por otro lado, es claro que los niños formulan hipótesis validas en función de su propia experiencia al suponer que
en la experimentación demostrativa el globo puede “poncharse” al ser acercado al grafito o al suponer que no pasa nada.
Es curioso que los niños no se apropiaran de la explicación de la maestra automáticamente y buscarán comprobar
personalmente con el “kit” que en efecto el grafito o el confeti se atrae al globo después de frotarlo con su cabello, de
manera que pudieran modificar o reforzar la idea previa.
Finalmente, este tipo de experiencia muestra que las ideas previas de los pequeños son más complejas que las
esperadas y por lo tanto muy importantes para usarlas en la construcción de conceptos y diseño de actividades, muestran
también que al ser tomadas en cuenta apoyan en el reforzamiento de actitudes positivas hacia la ciencia, permiten el
fomentar actitudes como la indagación , la mentalidad abierta y la reflexión, actitudes todas que más allá del campo
formativo particular son importantes en la formación integral de los pequeños.
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ANEXO 1. Diario de Indagación usado por los pequeños
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En el Laboratorio de Mecánica, los estudiantes aprenden los conceptos, principios, leyes,
métodos y técnicas de la mecánica newtoniana desde la experimentación. En especial, por su
importancia en la mecánica newtoniana, el conocimiento de los sistemas mecánicos es un
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In the Laboratory of Mechanics, students learn the concepts, principles, laws, methods and
techniques of Newtonian mechanics from experimentation. In particular, because of its
importance in Newtonian mechanics, knowledge of mechanical systems is a central goal in
student learning. To get students to achieve a better understanding of the physical processes of
these systems, we proposed a learning cycle consisting of four stages: exploration,
experimentation, modeling and prediction. To assess the effectiveness of the learning cycle in
students, we have considered the thinking skills that students develop in the practice of this
cycle. To this end, are expected thought processes and practical skills in students for this
learning cycle, where the criteria used for this assessment are the criteria revised Bloom's
taxonomy are valued. In this paper, the learning cycle and its valuation is discussed by applying
the revised Bloom to a particular dynamic system consisting of objects falling in air taxonomy.

I. INTRODUCCIÓN
Un sistema mecánico (Sala et al., 2000) se refiere al comportamiento dinámico de un sistema de una o más masas sujetas
a fuerzas externas que determinan su movimiento. Las leyes de Newton son el modelo que describe el comportamiento
dinámico de una o más masas del sistema mecánico, en especial, la segunda ley de Newton, la cual plantea la ecuación
de movimiento para cualquiera de las masas del sistema mecánica y cuya solución establece el comportamiento de las
variables que definen el movimiento de una masa en particular, con el tiempo.
Desde el enfoque experimental, el movimiento de una masa de un sistema mecánico es medido por el
experimentador (estudiante) y el análisis de datos conduce al planteamiento de ecuaciones empíricas que determinan la
cinemática y la dinámica de esa masa.
Dos procesos cognitivos están involucrado en un estudio teórico-experimental de un sistema mecánico: el proceso
deductivo y el proceso inductivo. Ambos convergen en la explicación de la dinámica del sistema mecánico. Los dos
procesos de investigación deben ser practicados por los estudiantes para adquirir las habilidades y destrezas prácticas e
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intelectuales que se desarrollan para la adquisición del conocimiento científico. Para alcanzar este fin, hemos propuesto
un ciclo de aprendizaje de cuatro etapas: exploración, experimentación, modelación y predicción.
En cada una de las etapas del ciclo de aprendizaje, los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas prácticas y
de pensamiento que para su valoración, deben ser identificadas por medio de los elementos concretos que ellos
proporcionan en el ejercicio del ciclo de aprendizaje.
Por este motivo, es necesario proponer un marco teórico, que sirva de base para el análisis de las habilidades y
destrezas prácticas e intelectuales que se espera los estudiantes desarrollen en la aplicación de cada una de las etapas del
ciclo de aprendizaje. La taxonomía de Bloom revisada por Anderson y Karthwohl nos proporciona este marco teórico
que podemos en cada una de las fases del ciclo de aprendizaje.
En este trabajo, se desarrollarán las siguientes etapas:
1) Trataremos como ejemplo de un sistema mecánico, la caída de un cuerpo en el aire, para establecer
desde la modelación teórica, la manera en que las leyes de Newton se aplican a un caso particular y como
la ecuación de movimiento se plantea y se resuelve a partir de métodos matemáticos analíticos o numéricos
y resultados experimentales que permiten obtener valores experimentales de los parámetros que definen
la ecuación de movimiento, con el fin de lograr un estudio completo del comportamiento del sistema
mecánico.
2) se estableces el proceso inductivo-deductivo que siguen los estudiantes para el estudio experimentalteórico de este sistema mecánico, por medio del ciclo de aprendizaje, donde describiremos las habilidades
y destrezas prácticas y de pensamiento que los estudiantes desarrollan en las diferentes etapas del ciclo de
aprendizaje y
3) la valoración de estas habilidades de pensamiento desde el punto de vista de la taxonomía de Bloom
revisada.

II. SISTEMA MECÁNICO
Para ilustrar como se lleva a cabo el ciclo de aprendizaje en el curso del Laboratorio de Mecánica, se trata el siguiente
sistema mecánico de este curso:
Cuerpo que cae en el aire cerca de la superficie terrestre.
En el estudio del sistema mecánico de un cuerpo de masa m que cae en el aire hacia el piso (French, 1978), es
necesario identificar las fuerzas componentes de la fuerza neta que se ejerce sobre la masa m.
La fuerza de gravedad:
F ⃗g = mg⃗,

(1)

con |g⃗|=9.8 m/s^2 se ejerce sobre todos los cuerpos que caen cerca de la superficie terrestre.
Además, si alrededor del cuerpo hay una atmósfera de aire, el cuerpo en su movimiento de caída al piso, es
afectado por la fuerza de arrastre del aire que se ejerce en contra de su movimiento. Esta fuerza depende de la rapidez
del cuerpo relativa al aire que lo rodea y se puede expresar matemáticamente de la siguiente forma:
F ⃗a = -r|v⃗|v⃗,

(2)

donde r es una constante de proporcionalidad.
La fuerza de arrastre del aire se puede intuir si se considera un auto en marcha con la ventanilla del pasajero
abierta y el pasajero sacando la mano fuera de la ventanilla y con su palma contra la corriente de aire que la impacta. Si
la rapidez del auto es baja, el pasajero siente una pequeña fuerza del aire sobre su palma, que trata de arrastrar su mano
hacia atrás del auto, si la rapidez del auto aumenta, la fuerza del aire sobre la mano también aumenta, pero si el aumento
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de la rapidez del auto es demasiado grande, entonces la mano que resiste la fuerza del aire, no es suficiente para equilibrar
la fuerza del aire y termina vencida por esta fuerza.
Para determinar la fuerza neta, es necesario realizar, el siguiente diagrama de cuerpo libre:

FIGURA 1. Diagrama de cuerpo libre de un cono de papel que cae en el aire.

La fuerza neta, sobre el cuerpo, está dado por:
F⃗N = mg⃗-r|v⃗|v⃗,

(3)

y la ecuación de movimiento, es:
m (d2y)/(dt2 ) = mg⃗-r|v⃗|v⃗.

(4)

Para que esta ecuación sea resuelta, es necesario medir m y r.
La medición de r es posible hacerla de forma experimental, ya que, conforme el cuerpo cae al piso, la rapidez y la
fuerza de arrastre aumenta, de tal manera que, cuando alcanza una rapidez terminal v T, la aceleración del movimiento
es cero, y:
0 = -mg+rvT2,

(5)

r = mg/vT2,

(6)

de donde,

siempre y cuando v T se mida experimentalmente.
La solución analítica o numérica de la ecuación de movimiento (4) determina la forma funcional de y = y(t), v =
v (t) y a = a (t).

III. CICLO DE APRENDIZAJE
El ciclo de aprendizaje de cuatro etapas (Lawson 1994 y 2002, Marek 2008 y González et al. 2013), ha sido diseñado
para que los estudiantes, integrados en equipos de tres o cuatro personas, estudien los sistemas mecánicos en el curso de
Laboratorio de Mecánica.
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Las cuatro etapas de este ciclo: exploración, experimentación, modelación y predicción, son puestas en operación
mediante una PREGUNTA DETONANTE, por ejemplo:
¿Cómo cae un cuerpo en el aire?
Para responder la pregunta detonante, se inicia un proceso de investigación, el ciclo de aprendizaje, que empieza
con la actividad de EXPLORACIÓN.
Los estudiantes exploran la caída de diferentes objetos de diferentes formas y masas y observan que la caída de
conos de papel es afectada visiblemente por la fuerza de arrastre del aire. Dado que los conos de papel pueden ser
manufacturados por los propios estudiantes, ellos pueden construirlos de diferentes masas, tamaños y formas, usando
diversas cantidades de papel y variando sus alturas y bases. De esa manera, al observar la caída de diferentes conos de
papel, ellos se dan cuenta que no caen de la misma manera, por lo que ellos necesitan establecer un control de variables,
para poder comparar la caída de diferentes conos de papel. La variable más fácil de controlar es la masa del cono; si dos
conos de papel son diferentes en forma y en masa, agregando masa de plastilina en el interior del cono más ligero, se
pueden igualar las masas de los dos conos de diferente forma. En la exploración, los estudiantes, por apreciación, se dan
cuenta que los conos, después de un tiempo de caída, parecen alcanzar una rapidez constante.
Como la observación de esta rapidez constante, se repite para diferentes conos de papel, es oportunidad para
plantear la siguiente hipótesis de trabajo:
Hipótesis: “Los conos de papel, alcanzan una rapidez constante, después de cierto tiempo y altura de
caída”.
El propósito siguiente del ciclo de aprendizaje, la EXPERIMENTACIÓN, es que los estudiantes realicen un
experimento, para corroborar la veracidad o falsedad de la hipótesis.
En este punto, los estudiantes deben decidir, cuál de todos los conos de papel que han construido, ellos deben de
seleccionar para experimentar con él.
Una vez seleccionado el cono de papel para la experimentación, los estudiantes lo caracterizan, midiendo su masa,
altura y base, y realizan un experimento como se describe a continuación:
Experimento: “El cono de papel de masa m, altura h y base b, se suelta desde una altura H del piso. El
movimiento de caída se filma con una cámara digital a 30 fotogramas/s, y su movimiento se estudia con
un software de captura y análisis de datos de vídeo”.
En esta fase de experimentación, la construcción de tablas de datos y el uso de los métodos gráficos son básicos
para el estudio de los datos experimentales. Los datos experimentales de posición y y tiempo t se grafican, y los
estudiantes, con apoyo del profesor, pueden percibir que después de un tiempo de caída, la curva del movimiento, que
empieza en el origen de coordenadas, se transforma de una curva a una recta, permitiendo interpretar a los estudiantes
que el movimiento, después de un tiempo de caída, es un movimiento uniformemente rectilíneo y que la rapidez de caída
es constante y está dado por la pendiente de la recta graficada.
En este momento, los estudiantes pueden probar la certeza de la hipótesis de trabajo y pasan a la siguiente etapa
del ciclo de aprendizaje, la MODELACIÓN.
Los resultados empíricos a los que han llegado los estudiantes a través de la inducción, les dice gráficamente a los
estudiantes como es el movimiento de caída de conos en el aire, de su movimiento final con rapidez constante, pero sólo
les permite intuir que la fuerza del aire es dependiente de la rapidez del cuerpo en su caída y que esta fuerza al equilibrarse
con la fuerza de gravedad establece una condición de equilibrio que permite que la caída final del cuerpo sea con rapidez
constante, pero no explica como el cuerpo pasa del reposo a la condición de equilibrio, pues observar esta transición de
la interpretación gráfica es demasiado complejo.
Para ello, es necesario que los estudiantes realicen una modelación del movimiento de caída de cuerpos en el aire,
utilizando las leyes de Newton que ellos conocen previamente de sus clases teóricas. Esta modelación, ya se realizó
previamente en este escrito, cuando se describió el sistema mecánico de cuerpos en caída en el aire, cerca de la superficie
terrestre, en particular los conos de papel.
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Siguiendo el mismo formato de exposición del modelo, dado en párrafos anteriores, se motiva a los estudiantes,
hacer una discusión similar, con la guía del profesor, bajo diferentes dinámicas de discusión. Los pasos a seguir, en el
caso de los conos de papel, son los siguientes:
 Realizar un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que se ejercen sobre el cono de papel (ver Figura
1).
 Establecer las expresiones matemáticas de estas fuerzas, llamadas leyes de fuerzas (Ecuaciones 1 y 2).
 Determinar la fuerza neta que se ejerce sobre el cuerpo que cae (Ecuación 3).
 Expresar la ecuación de Newton, como una ecuación de movimiento para este sistema (Ecuación (4).
 Resolver por métodos numéricos o analíticos la ecuación de movimiento.
 Presentar gráficamente y = y(t) de la solución numérica o analítica.
 Comparar la solución gráfica de la ecuación de movimiento con la presentación gráfica de los datos
experimentales.
 Revisar el buen ajuste de las comparaciones, checando en el experimento y en el modelo las condiciones iniciales
y la fiabilidad de los parámetros en la ecuación de movimiento y de sus incertidumbres.
 Concluir sobre la validez del modelo teórico y de su generalidad, para investigar casos diferentes al
experimentado.
La validación del modelo teórico con base experimental, lleva a los estudiantes a la siguiente y última fase del
ciclo de aprendizaje, la PREDICCIÓN.
El modelo teórico, está dado por la solución numérica o analítica de la ecuación de movimiento dada en la Ecuación
4 y que se ha programado en una hoja de cálculo. A la vez, que todos los parámetros que definen esta ecuación ya han
sido conocidos por medición y comprobados su precisión por la comparación con los resultados experimentales. Todo
esto, permite hacer variaciones de los parámetros que definen la ecuación de movimiento, para encontrar nuevas
soluciones.
La variación más sencilla que se puede hacer en la ecuación de movimiento de la Ecuación (4), es variar la masa
del cono de papel, sin cambiar su forma. La solución de la ecuación de movimiento, para el cono de masa m+ ∆m, donde
∆m es el aumento de la masa del cono, predice su movimiento. La variación material de la masa del cono se puede hacer
agregando masa de plastilina en el interior del cono.
El final del ciclo de aprendizaje es realizar el experimento de la caída del cono con su masa aumentada, con la
verificación de cómo se ajusta la predicción con los datos experimentales dentro del margen del error experimental.

IV. HABILIDADES DEL PENSAMIENTO
En el proceso del ciclo de aprendizaje de los estudiantes para el estudio de los sistemas mecánicos, implícitamente han
ido desarrollando sus habilidades de pensamiento, es decir, los estudiantes han puesto en práctica o deben poner en
práctica su pensamiento crítico en cada paso del ciclo de aprendizaje.
Según Ennis (1966), el pensamiento crítico lo describe en términos de habilidades y disposiciones (Ennis, 1991,
1996), que se fomentan en los estudiantes en el transcurso de la realización de las tareas de aprendizaje del conocimiento
científico. Cuando estas tareas se refieran a la resolución de problemas, se solicita a los estudiantes que aclaren los
problemas que se les plantea e identifiquen las metas pertinentes, deduciendo los datos necesarios para resolver los
problemas, evaluando críticamente las fuentes de información y desarrollando estrategias de solución novedosa y en
algunos casos decidiendo cuál es la mejor respuesta o estimación bajo la base de criterios establecidos, identificados
como importantes por los mismos estudiantes.
Bajo estas premisas, Ennis define el pensamiento crítico, como: “Un pensamiento reflexivo que se enfoca en
decidir que creer o que hacer (Hager 2003)”.
Esto es, el pensamiento crítico es un pensamiento reflexivo que se enfoca en decidir que creer o hacer.
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Las habilidades y disposiciones de Ennis pueden verse como una taxonomía del pensamiento crítico (Ennis,
1987).
Una taxonomía para los objetivos educativos, fue establecido por Bloom y Krathwohl en 1956; y posteriormente
Krathwolh junto con Anderson, hicieron una revisión de esta taxonomía (Anderson et al., 2001). La versión revisada de
Anderson y Karthwohl es una forma moderna de la antigua taxonomía de Bloom y Krathwohl, que toma en consideración
las críticas que se hicieron a la taxonomía original.
En la taxonomía de Bloom revisada, como se titula en el artículo de Anderson y Krathwohl, el principal cambio
es pasar de una a dos dimensiones, en donde los objetivos que describen el aprendizaje deseado como un resultado de la
instrucción, se enmarcan en dos dimensiones. Esto es, la dimensión del conocimiento, y la dimensión de los procesos
cognitivos.
Estas dimensiones pueden presentarse en una tabla que incluye los elementos de la taxonomía de forma cruzada
(ver Tabla I), donde el eje vertical a la izquierda de la tabla considera las dimensiones del conocimiento: Factual,
conceptual, procedimental y metacognitivo y en el eje horizontal, en la parte superior de la tabla los procesos cognitivos:
Recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear.

TABLA I. Taxonomía revisada, según Anderson y Krathwohl (2001).
Procesos cognitivos
Dimensiones del conocimiento 1.
Recordar 2.
Entender 3.
Aplicar
4.
Analizar
5.
Evaluar
6.
Crear
Factual
Conceptual
Procedimental
Metacognitivo

La estructura de la dimensión de conocimiento y la estructura de la dimensión de los procesos cognitivos se da en la
Tabla II.

TABLA II. Estructura de la dimensión del conocimiento y la dimensión de los procesos cognitivos de la taxonomía revisada,
según Krathwohl (2002).

Dimensión del conocimiento
Dimensión de los Procesos Cognitivos
A. Conocimiento factual - Los elementos básicos que los estudiantes deben
saber para tener conocimiento de una disciplina o resolver problemas en el
mismo.
Aa. Conocimiento de la terminología.
Ab. El conocimiento de los detalles y elementos específicos.
B. Conocimiento conceptual - Las interrelaciones entre los elementos básicos
dentro de una estructura más grande que puedan funcionar juntos.
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Ba. Conocimiento de clasificaciones y categorías.
Bb. Conocimiento de principios y generalizaciones.
Bc. El conocimiento de las teorías, modelos y estructuras.
C. Conocimiento de Procedimientos - ¿Cómo hay que hacer algo; métodos de
investigación, y los criterios para el uso de habilidades, algoritmos, técnicas y
métodos.
Ca. El conocimiento de las habilidades y los algoritmos de temas específicos.
Cb. Conocimiento de las técnicas específicas de las materias y métodos.
Cc. Conocimiento de criterios para determinar cuándo utilizar los
procedimientos adecuados.
D. Conocimiento metacognitivo - El conocimiento de la cognición en general,
así como la conciencia y el conocimiento de la propia cognición.
Da. El conocimiento estratégico.
Db. El conocimiento sobre las tareas cognitivas, incluyendo conocimiento
contextual y condicional apropiado.
Dc. Autoconocimiento.
1. Recuerda - Recuperando los conocimientos necesarios de memoria a largo
plazo.
1.1 Reconociendo
1.2 Recordando
2. Comprender - Determinar el significado de instrucción mensajes,
incluyendo oral, escrita y gráfica comunicación.
2.1 Interpretación
2.2 Ejemplificación
2.3 Clasificación
2.4 Resumir
2.5 Inferir
2.6 Comparación
2.7 Explicación
3. Aplicar - Realización o mediante un proceso en un determinado situación.
3.1 Ejecución
3.2 Implementación
4. Analizar - material de rompimiento en sus partes constituyentes y detectar
cómo las partes se relacionan entre sí y a una estructura o propósito general.
4.1 Diferenciación
4.2 Organización
4.3 Atribuición
5. Evaluar - Emitir juicios basados en criterios y normas.
5.1 Comprobación
5.2 Criticar
6. Crear - La elaboración de elementos para formar una novela, todo coherente
o crea un producto original.
6.1 Generación
6.2 Planificación
6.3 Producción
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La dimensión de los proceso cognitivos de la taxonomía revisada de Bloom, (de Anderson y Krathwohl), se
establecen a partir de verbos de acción que indican las habilidades del pensamiento que se espera que los estudiantes
logren desarrollar en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.
Bajo este contexto, es posible aplicar las dos dimensiones de esta taxonomía al ciclo de aprendizaje y juzgar la
medida en que los aprendizajes son posibles de alcanzar en cada etapa del ciclo de aprendizaje.

V. HABILIDADES DE PENSAMIENTO EN EL CICLO DE APRENDIZAJE
En cada fase del ciclo de aprendizaje, el llenado de la matriz de la Tabla I, dará como resultado las habilidades de
pensamiento que los estudiantes han de desarrollar para lograr los aprendizajes deseados.
El ciclo de aprendizaje se ha aplicado en este escrito a la caída de cuerpos en el aire, por ello, el llenado de la Tabla
II, se hará a partir de este sistema mecánico, que a pesar de ser un caso particular, incluye las características generales de
los sistemas mecánicos que estudian los estudiantes en la clase del Laboratorio de Mecánica.
Para facilitar el llenado de la Tabla I con las habilidades de pensamiento y destrezas prácticas que se espera
desarrollen los estudiantes en el ejercicio del ciclo de aprendizaje, se usará la siguiente nomenclatura:
A: fase de exploración
B: fase de experimentación
C: fase de modelación
D: fase de predicción
De esta manera, en la Tabla III, se aplica la taxonomía revisada a (A) la fase de exploración del ciclo de aprendizaje
aplicado al sistema mecánico de los cuerpos que caen el aire.
El segundo proceso cognitivo de la Tabla I de la taxonomía revisada, “entender”, debido a que se aplica a una
actividad de exploración experimental, propondremos que se modifique a un “entender por observación”, considerando
que los estudiantes hacen inferencias a partir del entendimiento por observación que ellos llevan a cabo en la fase de
exploración.
TABLA III. Taxonomía revisada aplicada a la fase (A) de exploración del ciclo de aprendizaje.
Procesos cognitivos
Dimensiones del conocimiento
Recordar 2.
Entender (por observación) 3.
Aplicar
4.
Analizar
5.
Evaluar
6.
Crear
Factual
A.1
A.1
A.1
Conceptual A.2
A.2
Procedimental
A.3
Metacognitivo

1.

A.3
A.4

A.4

A.4

En esta fase, como se muestrea en la Tabla III, los estudiantes (A.1) hacen uso de conceptos de la mecánica como
condiciones iniciales, rapidez, velocidad y fuerza, que se clasifican dentro de la dimensión factual y cumplen con los tres
primeros puntos de los procesos cognitivos. (A.2) Las relaciones entre estos conceptos, se ubican dentro de la dimensión
conceptual y cumplen con los dos primeros puntos de los procesos cognitivos. (A.3) Los procedimientos experimentales
que los estudiantes llevan a cabo en la exploración de la caída de los cuerpos cumplen con la dimensión procedimental
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y se ubica en los procesos cognitivos 2 y 3. (A.4) En la reflexión que los estudiantes deben hacer de lo observado, deben
crear una hipótesis para dar una explicación tentativa sobre las conclusiones preliminares a las que han llegado y que la
ubica en la dimensión de lo metacognitivo y que cubre las últimas tres dimensiones de los procesos cognitivos.
En la Tabla III, se aplica la taxonomía revisada a la fase de experimentación del ciclo de aprendizaje aplicado al
sistema mecánico de los cuerpos que caen el aire.
Igual que en la Tabla III, en (B) la fase de experimentación, el proceso cognitivo “entender”, debido a que se aplica a
una actividad experimental, propondremos que se modifique a un proceso cognitivo de “entender por observación”,
considerando que los estudiantes hacen inferencias a partir del entendimiento por observación que ellos llevan a cabo en
esta fase.
En la fase de experimentación, los estudiantes (B.1) ensamblan el dispositivo experimental, (B.2) controlan
variables y (B.3) proceden a realizar la actividad experimental de acuerdo a las condiciones que permitan verificar la
hipótesis. Ellos (B.4) miden datos experimentales aplicando técnicas de captura de datos con nuevas tecnologías, (B.5)
transfieren los datos a un sistema computarizado y los (B.6) analizan por medio de (B.6a) diagramas, (B.6b) tablas,
(B.6c) gráficas y (B.6d) ecuaciones, utilizando programas de computadora diseñados para este fin, (B.7) evalúan sus
resultados a partir de los parámetros obtenidos de las gráficas y finalmente ellos establecen (B.8) el modelo empírico que
describe el comportamiento del sistema mecánico. En estas acciones, los estudiantes desarrollan habilidades de
pensamiento, que podemos ubicarlas en la Tabla IV, de la siguiente manera:

TABLA IV. Taxonomía revisada aplicada a la fase (B) de experimentación del ciclo de aprendizaje.
Procesos cognitivos
Dimensiones del conocimiento 1.
Recordar
2.
Entender (por observación)
3.
Aplicar
4.
Analizar
5.
Evaluar
6.
Crear
Factual
B.2
B.2
B.2
B.6
Conceptual
B.3
B.6
Procedimental
B.1, B.3, B.4, B.5
B.6
Metacognitivo

B.7
B.7
B.8
B.3, B.4 B.1, B.3 B.1, B.3, B.4,
B.6

B.7

B.8

En la Tabla V, se aplica la taxonomía revisada a la fase de modelación del ciclo de aprendizaje aplicado al sistema
mecánico de los cuerpos que caen el aire.
Esta fase se desenvuelve bajo una actividad mental elevada, en ella los estudiantes deben poner en ejercicios todos
los conocimientos que posean sobre el tema que se estudia y aplicarlos a los hechos concretos que les correspondan.
Resumiendo los elementos teóricos en que se basa el estudio del movimiento de un cuerpo que cae en el aire y
expuesto ampliamente al principio de este escrito, se tiene: (C.1) La identificación de fuerzas sobre el objeto, (C.2) su
relación en un diagrama de cuerpo libre, (C.3) la representación matemática de la fuerza neta, (C.4) la derivación de la
ecuación de movimiento por aplicación de la segunda ley de newton, (C.5) la solución de la ecuación de movimiento por
métodos numéricos o analíticos, (C.6) la interpretación gráfica y física de la solución, (C.7) la comparación y ajuste de
la solución de la ecuación de movimiento con los datos experimentales y (C.8) la creación de un modelo del sistema
mecánico que se estudia mediante la generalización de la solución obtenida. Todos estos elementos desarrollados de la
teoría, se ubican en la Tabla V, como sigue:
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TABLA V. Taxonomía revisada aplicada a la fase (C) de experimentación del ciclo de aprendizaje.
Dimensiones del conocimiento
1.
Recordar
2.
Entender
3.
Aplicar 4.
Analizar 5.
Evaluar
6.
Crear
Factual C.1, C.2 C.1, C.2 C.1
C.1
Conceptual
C.1, C.2, C.3, C.5
C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.7
C.2, C.4, C.5, C.7
C.8
Procedimental
C.2, C.5, C.7
Metacognitivo

C.1, C.2, C.3, C.5, C.7
C.1, C.2, C.4, C.5, C6, C.7
C.2, C.5, C.6

C.5, C.7

C.4,C.6,C.7, C.8

Por último, en la Tabla VI, se aplica la taxonomía revisada a la fase de predicción del ciclo de aprendizaje aplicado
al sistema mecánico de los cuerpos que caen el aire.
Esta fase, es de aplicación, ya que la solución generalizada (D.1) se aplica a nuevos casos de conos de papel que
caen, (D.1a) variando uno o más de los parámetros que definen la ecuación de movimiento, (D.1b) calculando la solución
para los nuevos parámetros, (D.1c) interpretando la solución en su sentido físico, (D.2) diseñando un experimento de
verificación de la predicción, (D.2a) realizando el experimento, (D.2b) midiendo las variables experimentales que
contrasten los resultados de la predicción, (D.2c) interpretando los resultados del procesamiento de datos, (D.2d)
comparando los resultados experimentales con la predicción y (D.2e) obteniendo conclusiones de la fiabilidad de la
conclusión. En esta etapa, los estudiantes deben repasar, aunque no explícitamente, casi todo el proceso teóricoexperimental que siguieron para llegar a esta etapa. Así, estos elementos, se ubican en la Tabla VI, de la siguiente manera.

TABLA VI. Taxonomía revisada aplicada a la fase (D) de predicción del ciclo de aprendizaje.

Dimensiones del conocimiento 1.
Recordar
2.
Entender
3.
Aplicar 4.
Analizar
5.
Evaluar
6.
Crear
Factual
Conceptual
D.1a, D.1b
D.2a D.1a, D.1b, D.2a
D.1a,
D.1b, D.1c, D.2c, D.2d D.1c, D.2d, D.2e
Procedimental D.1a, D.1b
D.2a, B.2
D.1a, D.1b, D.2a, D.2b
D.2a, D.2d
Metacognitivo
D.1c
D.1c, D.2c
D.2d, D.2e

22013-10

A. González y Hernández et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22013 (2014)
VI. CONSTANTES EN EL CICLO DE APRENDIZAJE
Para profundizar en los aprendizajes de los estudiantes, los sistemas mecánicos que se estudian por medio del ciclo de
aprendizaje, se dan en secuencia. Esto es, después de terminar el ciclo de aprendizaje para un sistema mecánico, el ciclo
se repite con el estudio de un nuevo sistema mecánico que mantiene fuertes analogías conceptuales con el sistema
mecánico anterior.
En el caso del sistema mecánico de conos de papel que caen el aire, descrito en párrafos anteriores, le sigue el
sistema de balines de acero que caen en el agua (González et al., 2014). Formalmente son dos sistemas diferentes, pero
en ambos casos, los cuerpos caen en un medio resistivo y las fuerzas que establecen la dinámica de sus movimientos son
análogas entre ellas.
De esta manera, los estudiantes recuperan experiencias tratadas en el sistema anterior para aplicarlas al nuevo
sistema. Experimentalmente, el nuevo sistema manifiesta nuevas problemáticas, pero el análisis del nuevo sistema se
facilita para los estudiantes al aplicar análisis análogos a los del sistema anterior.
En las fases de experimentación, modelación y predicción del ciclo de aprendizaje hay varios elementos que se
mantienen independiente del sistema mecánico que se estudia: (a) La toma de datos por medio del vídeo, (b) la captura
y análisis de datos por medio de Tracker, un programa de computo diseñado para este fin, (c) el desarrollo de la solución
de la ecuación de movimiento por métodos numéricos en una hoja de cálculo, (d) el análisis de la comparación gráfica
de los resultados de la solución numérica y los datos experimentales en la misma hoja de cálculo y (e) la variación de
parámetros de la ecuación de movimiento para la realización de predicciones, todos estos elementos, se repiten en cada
aplicación del ciclo de aprendizaje, reforzando en cada repetición las habilidades de pensamiento y las destrezas prácticas
de los estudiantes.

VII. CONCLUSIONES
Un ciclo de aprendizaje de cuatro etapas: exploración, experimentación, modelación y predicción, se ha propuesto para
el aprendizaje de los sistemas mecánicos en el curso de Laboratorio de Mecánica de la carrera de Física. Para valorar la
efectividad del ciclo de aprendizaje en los aprendizajes de los estudiantes, se han propuesto examinar las habilidades y
destrezas prácticas e intelectuales que los estudiantes desarrollan, o por lo menos se espera que desarrollen en el ejercicio
del ciclo de aprendizaje. Específicamente, se ha elegido la taxonomía revisada de Bloom, como marco teórico, para
ubicar estas habilidades y destrezas dentro de esquema concreto que sirva para su valoración.
Esta valoración, se ha hecho en este escrito, en un caso concreto de un sistema mecánico, en donde se estudia el
movimiento de caída de cuerpos en el aire. El modelo teórico se ha dado desde el principio, para dar a comprender como
se lleva a cabo el ciclo de aprendizaje y su valoración mediante las habilidades y destrezas prácticas y de pensamiento.
Explícitamente las habilidades y destrezas prácticas y de pensamiento que se desarrollan en el ejemplo de la caída
de cuerpos en el aire, se ubican dentro de la matriz bidimensional que Anderson y Krathwohl plantean en su revisión de
la taxonomía de Bloom, para dar un enfoque concreto de cómo estas habilidades y destrezas se valoran en la realidad
práctica de la clase del laboratorio de Mecánica.
En esta forma se valora el proceso del ciclo de aprendizaje que considera dos subprocesos, el inductivo y el
deductivo que convergen en la representación gráfica de las variables que definen el comportamiento del sistema
mecánico en el tiempo.
La aplicación de este ciclo de aprendizaje por los estudiantes, facilita que ellos desarrollen sus habilidades y
destrezas prácticas y de pensamiento en el aprendizaje de la dinámica de los sistemas mecánicos a un nivel de abstracción
elevado a partir de hechos concretos y tangibles.
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On his research on the cognitive development, Jerome Bruner proposed three modes of
representation: Enactive representation (action-based), Iconic representation (image-based)
and Symbolic representation (language-based). These modes occur sequentially in the
natural learning process. The Enactive representation is particularly important since it
implies many senses. In the context of Physics the Enactive representation would be the
direct interaction with the phenomena, namely a laboratory. Unfortunately, in most physics
courses due to classroom size, time, budget, etc. the course is centered in the development
of the theory and solving equations (covering mostly the Iconic and Symbolic
representation) and if there is a laboratory, it occurs at a different time and place. By this the
student gets in a highly abstract reasoning process without a concrete physical reference to
relate it. Computer based physics simulations offer the teaching process the opportunity to
integrate the three modes of representation in the same classroom session, providing a more
solid and integral learning process for the student. Nevertheless, nowadays there are many
types of computing devices and several operating systems, and most of the actual simulations
are operating system dependent and require specific libraries. These requirements limit their
use to a certain type of devices and platforms. The offered complimentary alternative is a set
of HTML/JavaScript coded cross-platform physics simulations which can be used in any
computing device on any the available operating systems: from personal computers, tablets
and smartphones on Linux, Windows, iOS or Android. They enable the student to interact
with the desired phenomena at all times and places. Learning games and challenging
scenarios can be proposed and left as homework, engaging the student in the development
of knowledge. Since they help him become the center and administrator of his own learning
process, they contribute to active learning and knowledge ownership. As well, making the
interaction with the phenomena more persistent, a deeper insight of the concept is reached.
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En su investigación sobre el desarrollo cognitivo, Jerome Bruner propone tres modos de
representación: Enactivo (basada en acción), Icónico (basada en imágenes) y simbólico
(basada en lenguaje). En un proceso de aprendizaje natural, estos modos ocurren
secuencialmente en el orden mencionado siendo el Enactivo de particular importancia dado
que involucra muchos sentidos. En el contexto del aprendizaje de la Física, el Enactivo sería
la interacción directa con el fenómeno, en otras palabras, un laboratorio. No obstante, en los
cursos tradicionales de Física, el curso se centra en el desarrollo de la teoría y resolviendo
ecuaciones (cubriendo mayormente las representaciones Icónica y Simbólica) y en los casos
que si hay un laboratorio, ocurre en un espacio y tiempo diferente. De esta manera el
estudiante se involucra en un razonamiento bastante abstracto sin una referencia física
concreta a la cual relacionarlo. Las simulaciones físicas por computadora le ofrecen al
proceso de enseñanza la oportunidad de integrar los 3 modos de representación en la misma
sesión de clase, dándole al estudiante un aprendizaje más sólido e integral. Sin embargo, hoy
en día hay muchos tipos de equipo de cómputo y diversos sistemas operativos y la mayoría
de las simulaciones actuales dependen del sistema operativo y requieren librerías
específicas. Todos estos requerimientos limitan su uso a un cierto tipo de equipos y
plataformas. La alternativa complementaria ofrecida es un conjunto de simulaciones físicas
multiplataforma que pueden ser utilizados en cualquier aparato computacional en cualquiera
de los sistemas operativos disponibles: desde computadoras personales, tablets y
smartphones en Linux, Windows, iOS o Android. Al estar disponibles en dispositivos
móviles, habilitan al estudiante a interactuar con el fenómeno físico deseado en todos lugares
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y tiempos. Se pueden asignar como tareas o juegos de didácticos, involucrando directamente
al estudiante en el desarrollo del aprendizaje. Al ayudarle a ser el centro y administrador de
su propio proceso de enseñanza, contribuyen al aprendizaje activo y a apropiarse del
aprendizaje. De la misma forma, al tener una interacción más persistente con el fenómeno,
se logra una percepción más profunda del concepto.

I. INTRODUCCIÓN
La enseñanza tradicional de la física está mayormente centrada en la exposición por parte del profesor. Más allá de eso,
se enfocan primordialmente en el desarrollo de la teoría y resolución de ejercicios a nivel abstracto dejando rezagada la
asociación con fenómeno en cuestión. Este rezago es bastante grave ya que en un proceso de aprendizaje natural la
interacción con el fenómeno es el componente fundamental y debería ser el primero en orden, así lo expone Jerome
Brunner en su investigación sobre el desarrollo cognitivo [1]. En algunos casos, la interacción con el fenómeno se da con
un laboratorio, pero con la desventaja de ocurrir en un tiempo y espacio diferente al desarrollo de la teoría. Lo que resulta
en un curso que le resulta al estudiante muy abstracto y en la mayoría de las veces sin conexión al mundo que habita.
Para abordar esta situación, se han desarrollado simulaciones físicas asistidas por computadora que han
demostrado tener un gran éxito en la visualización de los fenómenos físicos y su asociación con la teoría desarrollada en
el salón de clase. Sin embargo, la mayoría de las opciones existentes están limitadas a determinados equipos de cómputo
y sistemas operativos, lo cual limita su uso a ciertos espacios y tiempos. El proyecto newtondreams desarrollado en el
Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey (www.newtondreams.com) comprende una serie
de simulaciones físicas multiplataforma que funcionan en diversos tipos de aparatos computacionales y sistemas
operativos. El fin es brindar portatibilidad y volverlo más accesible al público estudiantil. Así mismo facilita la
implementación del aprendizaje activo y otras técnicas de enseñanza al centrar el aprendizaje en el estudiante (el cual
está en interacción directa con el fenómeno).

II. EL COMPONENTE ENACTIVO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y LAS SIMULACIONES FÍSICAS
Jerome Bruner, en su investigación sobre el desarrollo cognitivo [1], propone tres modos de representación: Enactivo
(basado en acción), Icónico (basado en imágenes) y Simbólico (basado en lenguaje). En un proceso de aprendizaje
natural, estos modos ocurren secuencialmente en el orden mencionado siendo el Enactivo de particular importancia dado
que involucra muchos sentidos y el primero en aparecer. En el contexto de la Física podríamos decir que el Enactivo es
la observación directa del fenómeno físico, la cual ocurre en un laboratorio, el Icónico serían los diagramas, y el
Simbólico las ecuaciones y su resolución. Pero en los cursos tradicionales de Física no sucede un proceso natural de
aprendizaje, el curso se centra en el desarrollo de la teoría y resolviendo ecuaciones (cubriendo mayormente las
representaciones Icónica y Simbólica) y en los casos que si hay un laboratorio, ocurre en un espacio y tiempo diferente.
De esta manera el estudiante se involucra en un razonamiento bastante abstracto sin una referencia física concreta
a la cual relacionarlo.
Las simulaciones físicas multiplataforma le dan a un curso de física la oportunidad de integrar las tres componentes
en una misma sesión. Para ilustrar, tomaremos el ejemplo del tiro parabólico. En un curso convencional se empieza por
definir las ecuaciones de movimiento.
1
y  yo  voy t  gt 2 ,
2
x  voxt ,
v y  voy  gt.
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Posteriormente se comienza con la resolución de problemas, dando valores iniciales y esperando obtener resultados de
alcance, altura máxima, etc. Esta teoría está desarrollada en los principios de que la velocidad horizontal vox es constante
debido a que no hay fuerza que actúe en esa dirección y vy por el contrario, cambia debido a la gravedad.
Dicho fundamento es a veces desapercibido por los estudiantes ya que requiere un proceso inverso de razonamiento
para partir de las ecuaciones al fenómeno. Es aquí donde la simulación ayuda al estudiante a familiarizarse con el
concepto al mostrarle visualmente como cambia la velocidad al progresar el movimiento del proyectil, mientras que la
velocidad horizontal se mantiene constante. Más aun, se puede ver como la velocidad vertical tiene mayor magnitud al
inicio y final del movimiento cambiando de signo y se vuelve cero en la altura máxima como se muestra en la Figura 1.

FIGURA 1. Simulación del tiro parabólico para vo=35 m/s a un angulo =64° con respecto a la horizontal en varios instantes.
Muestra el cambio de la velocidad vertical con el paso del tiempo y la permanencia de la velocidad horizontal durante todo el
movimiento.

Al visualizar el fenómeno y poder interactuar con él, la simulación ayuda al estudiante a desarrollar el componente
Enactivo del proceso de aprendizaje y de esta manera tener un aprendizaje integral. Con ello logra comprender el
fenómeno en cuestión y asociarlo con la teoría.

III. LAS SIMULACIONES FÍSICAS Y EL APRENDIZAJE ACTIVO
El aprendizaje activo implica la participación activa del estudiante y una reflexión sobre lo aprendido para generar metaaprendizaje, comprensión profunda y desarrollo de habilidades. Una marcada diferencia con el método de enseñanza
tradicional es que se aprende haciendo. Al respecto David H. Jonassen [2] establece: “Aprender es un proceso de dar
significado de recepción de conocimiento”. Las simulaciones físicas multiplataforma ayudan a crear los escenarios para
lograr el aprendizaje activo en la sesión de clase.
Tomemos como ejemplo el Principio de Bernoulli. En una sesión de clase tradicional el profesor desarrolla la
ecuación de conservación de energía de un fluido:
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v2 
 P  gz  cons tan te.
2

(2)

Posteriormente pasa a la resolución de problemas. En este esquema tradicional el profesor es el centro del proceso
enseñanza aprendizaje. Por el contrario, un enfoque de aprendizaje activo utilizando una simulación (Figura 2) puede
empezar con preguntas detonantes para despertar la inquietud acerca de los conceptos. Por ejemplo: varíe las velocidades
superior e inferior de las alas del avión. ¿Qué sucede con el avión al variar dichas velocidades? ¿Cómo se relacionan
estas velocidades con el movimiento del avión?

FIGURA 2. Simulación de un avión en vuelo tomando en cuenta únicamente el principio de Bernoulli para calcular la fuerza de
sustentación. Permite variar la velocidad del aire arriba y debajo del ala. Mostrando valores para la fuerza de sustentación y la
aceleración vertical para los valores de velocidad dados.

En un instante posterior, se le puede pedir al estudiante que plantee un sistema de fuerzas sobre las alas del avión (para
esto habrá que darle pistas para que recuerde la relación entre fuerza y presión P = F/A) y llegue a deducir como se da la
fuerza de sustentación y compruebe con el simulador los resultados de su modelo. Finalmente ayudarlo a que deduzca el
principio de Bernoulli. De dicha manera, el estudiante se apropia del conocimiento y logra generar la habilidad de
aprender a aprender (meta-aprendizaje).

III. LA NECESIDAD DE SIMULACIONES MULTIPLATAFORMA
Los proyectos de las simulaciones físicas actuales [3, 4] contienen mayormente aplicaciones para computadoras
personales y/o requieren ciertas librerías específicas. En la actualidad, cada vez hay menos usuarios de computadoras
personales y más usuarios de tablets y smartphones. La compañía Gartner [5] reportó que en el 2013 se vendieron 2.3
millones de dispositivos de computo ultramóviles (tablets, smartphones y demás) y solamente se vendieron 0.3 millones
de PC. Esto nos da una idea de la necesidad de abarcar todos los dispositivos posibles. Más aun, existe una amplia gama
de sistemas operativos para tablets y smartphones y dichas plataformas están en constante renovación.
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Las simulaciones multiplataforma en el proyecto newtondreams de la Universidad de Monterrey están
programadas en HTML/JavaScript. Dado que HTML/JavaScript está embebido en todos los navegadores de internet,
estas simulaciones no tienen requerimientos especiales y funcionan en cualquier tipo y versión de sistema operativo. Son
de acceso inmediato y gratuito por lo que el estudiante puede usarlas en el momento que desee ampliando el rango de
interacción del estudiante con el desarrollo del conocimiento.

IV. CONCLUSIONES
El uso de las simulaciones físicas multiplataforma brinda al estudiante un proceso de aprendizaje integral al permitirle
interactuar con el fenómeno. A su vez, son un gran apoyo para lograr el aprendizaje activo en un curso ya que ayudan a
crear los escenarios indicados y que el estudiante cree el conocimiento. El hecho de que sean multiplataforma permite al
estudiante estar en contacto con el fenómeno muy frecuentemente debido a que le serán accesibles en cualquier equipo
de cómputo desde computadoras personales hasta smartphones. El proyecto newtondreams pretende brindar un conjunto
de simulaciones físicas que pueden ser utilizadas como apoyos didácticos o laboratorios virtuales por toda la comunidad
educativa mundial.
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O artigo versa sobre a percepção dos professores e professores/pesquisadores do Programa
Observatório do POE/CAPES/UEA durante o processo de execução das estratégias do plano
de ação numa perspectiva interdisciplinar. O objetivo da pesquisa foi o de avaliar a percepção
dos professores e professores/pesquisadores sobre as estratégias de ensino utilizadas pelo
projeto do observatório de educação entre 2011 a 2103 e suas contribuições. Para dialogar
sobre o tema proposto nos reportamos aos autores como Hilton Japiassu (1976), Heloísa Luck
(1994), Ivani Fazenda (1997; 2008; 2013), dentre outros. No percurso metodológico adotamos
a entrevista semiestruturadas através do questionário e rodadas de conversas com 04 (quatro)
professores e 12 pesquisadores participantes do Programa. Os resultados indicaram que os
professores pesquisadores passaram a ser protagonistas no processo de ensino e aprendizagem,
deixando os professores da escola como coadjuvantes, o que dificultou a interdisciplinaridade
entre Matemática, Língua Portuguesa e Ciências devido os conflitos de identidades no espaço
de sala de aula.

I. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos têm-se discutido sobre o nível de aprendizagem e de escolarização dos alunos na educação e no
ensino brasileiro. As dificuldades de aprendizagem manifestas pelos alunos em idade escolar sinalizaram para a
necessária intervenção dos órgãos públicos vinculados à educação brasileira que tinham como principal objetivo
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minimizar o baixo índice de aprendizagem apontado pelo IDEB para os estudantes do Ensino Fundamental e Médio.
Sensível a situação na qual se encontrava a educação de crianças e jovens no Brasil e compreendendo a importância
em contribuir para a educação e para o ensino em pesquisa em ciências no Amazonas, em particular em uma Escola
da Rede Pública de Ensino na Cidade de Manaus, o programa do Mestrado em Educação da Amazônia, propôs um
Projeto interdisciplinaridade para reverter o IDEB da Escola Arthur Araújo. A proposta apresentava a perspectiva
interdisciplinar que envolvia a participação dos professores das disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa,
Ciências Naturais e Pesquisadores no Programa Observatório da Amazônia, POE/CAPES/UEA. Objetivo deste
estudo foi analisar a percepção sobre a temática interdisciplinaridade, entre os professores/pesquisadores do
Mestrado em Ciências da Amazônia/UEA e os professores da escola Arthur Araújo, como possibilidade de
diálogo entre as disciplinas que participaram das estratégias investigativas/interventivas do plano de ação do
programa.

II. PERCURSO METODOLÓGICO
O cenário de investigação foi a Escola Estadual “Arthur Araújo”, escolhida pelo Programa para a execução das ações
propostas e desenvolvidas pelos pesquisadores do POE, com a participação efetiva dos professores das disciplinas
de Matemática, Português e Ciências Naturais tendo como enfoque a interdisciplinaridade.
O tema proposto para o estudo nos remeteu à pesquisa qualitativa. A abordagem qualitativa buscou
compreender como os indivíduos construíram as realidades sociais na qual estavam inseridos, os significados de suas
ações nas relações interpessoais e as suas vivências com o mundo buscando responder as causas e consequências
destas atitudes e posturas no cotidiano.
A técnica adotada para a realização desta pesquisa foi o estudo de caso que apresentou por característica o
estudo intensivo que permeou a compreensão do estudo em questão em sua totalidade (Fachin, 2006).
A entrevista “é um instrumento do qual se servem os pesquisadores em ciências sociais e psicológicas. Eles
recorrem à entrevista sempre que têm necessidades de obter dados que não podem ser encontrados em registros e
fontes de documentos” (Cervo, Bervian, Da Silva, 2007, p. 51).
A pesquisa centrou-se na Escola Estadual “Arthur Araújo” situado no município de Manaus e teve como
sujeitos participantes 04 (quatro) professores e 12 pesquisadores, conforme tabela abaixo:

TABELA I. Sujeitos Participantes da Pesquisa.
Escola
Professor de Matemática
Professor de Língua Portuguesa
Professor de Ciências
Pesquisadores
Total

Sujeitos/Participantes
01
02
01
12
16

O projeto do POE propôs que as atividades fossem desenvolvidas numa perspectiva interdisciplinar envolvendo as
disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Naturais. Para que pudéssemos obter dados significativos
sobre a proposta em questão, perguntamos aos pesquisadores do POE/CAPES/UEA qual a sua percepção com relação
à proposta do projeto em envolver nas atividades realizadas na escola a perspectiva interdisciplinar.
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GRÁFICO 1. Pesquisadores do POE/CAPES/UEA.
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Fonte: Bezerra, Barbosa & Junior, 2013.

O gráfico apresenta um dado considerado interessante com relação ao olhar do pesquisador para a atividade
interdisciplinar. A pesquisa foi realizada com 04 (quatro) pesquisadores de cada ano de execução das propostas do
projeto. Percebemos que em 2011 dentre os quatros pesquisadores: 01 afirmou que não percebeu atividade
interdisciplinar, enquanto que 03 sinalizaram que percebiam parcialmente; em 2012, constatamos que 02 afirmam
que sim e 02 parcialmente; em 2013, 01 afirmou que sim e 03 parcialmente.
Este dado nos inquietou e impulsionou para investigar na literatura acerca da complexidade que envolve a
execução de um projeto numa perspectiva interdisciplinar. Consideramos pertinente apresentar alguns conceitos e
discussões sobre o tema interdisciplinaridade. Japiassu (1976, p. 32) enfatiza que a característica da
interdisciplinaridade “consiste no fato de que ela incorpora os resultados de todas as disciplinas, tomando-lhes de
empréstimo esquema conceitual de análise a fim de fazê-los integrar, depois de havê-los comparado e julgado”.
Reportamo-nos a construção epistemológica da Interdisciplinaridade destacando que o movimento
interdisciplinar tem seu início na década de 70 quando se buscava a construção epistemológica num contexto
interdisciplinar. No entanto, na década de 80, as contradições que surgem deste processo de construção da
interdisciplinaridade começam a ser questionadas. A partir dessas inquietações, a interdisciplinaridade renasce na
década de 90, com uma nova proposta epistemológica (Fazenda, 2013). Percebe-se que a interdisciplinaridade
precisou de décadas para que pudesse iniciar seu processo de compreensão conceitual e de como a sua prática poderia
ser de fato efetivada no processo de ensino e aprendizagem.
Compreende-se que a dificuldade do professor em se ver e ser interdisciplinar perpassa pela própria
dificuldade de suas vivências e práticas em sala de aula, da falta de diálogo entre seus pares e, principalmente, de
uma cultura disciplinar que impede a abertura ao novo, à mudança de postura no processo de ensino e aprendizagem,
inviabilizam a prática interdisciplinar.
Ivani Fazenda (2013, p. 28) destaca alguns avanços que a atitude interdisciplinaridade galgou durante este
período de construção e reconstrução de sua prática, dentre elas:
[...] se apresenta como sínteses imaginativas e audazes; não é categoria de conhecimento, mas de ação; conduz
ao exercício de conhecimento: perguntar e duvidar; entre as disciplinas e a interdisciplinaridade existe uma
diferença de categoria; é a arte do tecido que nunca deixa ocorrer o divórcio entre seus elementos; e, se
desenvolve a partir do desenvolvimento das próprias disciplinas.

Percebemos que apesar da preocupação da equipe do POE em estudar, refletir e buscar compreender a
perspectiva interdisciplinar deparou-se com a postura do professor da escola em não se enxergar interdisciplinar, em
decorrência da ausência de formação e compreensão do tema proposto.
Ao refletir sobre o projeto interdisciplinar, Ivani Fazenda (2013, p. 14), acrescenta que: “uma questão primeira,
encontrada em todos os teóricos pesquisadores, é a necessidade da superação da dicotomia ciência/existência, no
trato da interdisciplinaridade”.
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Faz-se necessário suscitar no professor o gosto e o comprometimento por atividades que possam ser
desenvolvidas em parceria com as demais disciplinas curriculares da escola. Para tanto, o professor interdisciplinar
deverá se comprometer, primeiramente consigo mesmo e “[...] perceber-se sujeito de sua própria ação, revelando
aspectos de si mesmo que até a ele próprio eram desconhecidos” (Fazenda, 2013, p. 31), para em um segundo
momento, comprometer-se com atividades realizadas em grupo com os seus pares e, em especial, com uma
aprendizagem que se torne significativa para o aluno.
No entanto, percebemos, durante as observações, que a falta de participação coletiva dos professores se
apresentou como um dos entraves que impossibilitou a afetiva realização das intervenções proposta pelo POE na
escola numa perspectiva interdisciplinar.
Outro dado considerado importante se refere à relação aos conteúdos ministrados entre as disciplinas
curriculares na escola. Percebemos que a ausência do professor durante a atividade e a falta de comunicação entre as
disciplinas favoreceram para a fragilidade da proposta interdisciplinar.
Infere-se que esta postura do professor em sala de aula parece estar relacionada com o fato de não se vê
interdisciplinar. Destacamos que o ser interdisciplinar correlaciona-se no permitir-se interdisciplinar.
Este ato exige o suscitar do gosto pela busca do conhecimento e da pesquisa; o ter uma relação de
comprometimento com os seus alunos (Fazenda, 2013); e, o estar numa perspectiva dialógica entre as diversas áreas
de conhecimento, possibilitando a busca de novas técnicas e didáticas que venham somar com seus conteúdos.
O processo dialógico pertinente às propostas interdisciplinares somente se torna possível quando se está aberto
às demais disciplinas, propiciando o entrecruzamento dos conteúdos no planejamento disciplinar. Neste sentido
podemos afirmar que a “interdisciplinaridade se desenvolve a partir do desenvolvimento das próprias disciplinas”
(Fazenda, 2013, p. 29).
Percebemos durante nossas observações na escola que o rigor disciplinar, a estrutura curricular, o tempo de
sala de aula, várias disciplinas ministradas em escolas diferentes acabaram por conduzir os professores, à zona de
comodidade1, que numa perspectiva interdisciplinar não se torna possível.
Na perspectiva interdisciplinar o primeiro e necessário passo é o romper com as posições acadêmicas que
impedem que os educadores estejam abertos ao novo e que criam verdadeiras camisas de forças que não permitem
nenhum movimento em direção à inovação, ao diálogo entre as disciplinas e, principalmente a uma aprendizagem
significativa para os alunos.
O olhar interdisciplinar propõe que estejamos num constante sentido de alerta para que possamos:
Recuperar a magia das práticas, a essência de seus movimentos, mas, sobretudo, induz-nos a outras operações,
ou mesmo reformulações. Exercitar uma forma interdisciplinar de teorizar e praticar educação demanda, antes
de mais nada, o exercício de uma atitude ambígua (Fazenda, 1998, p. 13).

Em nosso entendimento o sentir-se na solidão parece ter sido outro fator que dificultou a efetiva realização da
proposta interdisciplinar do projeto do POE na escola. Destacamos algumas falas dos pesquisadores que relatam sua
experiência na escola numa perspectiva interdisciplinar.
P01 – Me incomodou a falta de participação, de conhecimento do corpo docente, se perdeu o foco e cada um foi
buscar o seu objetivo, o objetivo de sua pesquisa, não era mais um objetivo de grupo, um objetivo geral e, cada
um se afastou, mesmo tentando sentar, buscar um universo e objetivo único, foi muito difícil para todos aqueles
que estavam participando da pesquisa. A comunidade da matemática era só eu, o outro professor não conseguia
mais ir, a comunidade de língua portuguesa e ciências eram a maior comunidade [...], como a comunidade de
ciência era melhor assessorada as coisas fluíam, mas não consegui perceber em nenhum momento ações
interdisciplinares.
P02 – [...] é assim algo que é trabalhoso, os professores precisam sentar, conversar, precisam interagir entre as
suas disciplinas para que cada um veja onde precisa se encontrar, precisam de um momento de preparação
realmente [...], o professor não tem como puxar a ficha dele do ano anterior. Ele precisa sentar para fazer um
plano de aula, [...].

Percebemos que os professores desenvolveram suas atividades disciplinares, mas quando foi proposta a
interdisciplinaridade, o diálogo entre as disciplinas, o trabalhar temas que fosse desenvolvido em conjunto não se
efetivou em sua prática em sala de aula. Tal fato nos reporta a concepção positivista da educação que não possibilita
um olhar para o fenômeno em seus aspectos subjetivos, consolidando somente o olhar aos aspectos objetivos da
1

Termo usado nesta pesquisa de campo para designar o comportamento no qual se encontram os professores diante da proposta interdisciplinar.
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realidade. Esta visão ainda domina uma parcela significativa de educadores no exercício de seu magistério. Sabemos
que, este olhar e prática reducionista têm sua forte influência durante a formação acadêmica do professor que, ao
assimilar e aceitar esta vertente de pensamento como única e verdadeira, impede-o, muitas vezes, para um movimento
diferenciado em sua prática como educador em sala de aula.
Lück (1994, p.45) acrescenta:
As maiorias das disciplinas estabeleceram muitas teorias diferentes, sem, contudo, determinar relações entre si,
do que resulta o aparecimento de teorias paralelas, divergentes, ambíguas e contraditórias, sem ater-se ao
entendimento desses aspectos, a partir da observação dos fenômenos, no interior de uma mesma disciplina.

Talvez a idéia fragmentada do educador com relação à interdisciplinaridade e a forte cristalização das
concepções disciplinares fizeram com que o professor, participante do projeto, se colocasse na posição de
estranhamento durante a proposta do POE para as atividades interdisciplinares em sala de aula.
Percebemos esta postura do professor durante as intervenções realizadas em sala de aula. O não envolvimento
e participação do professor indicaram a dificuldade que tem em desenvolver atividades numa perspectiva
interdisciplinar, principalmente ao se deparar com propostas e grupo de indivíduos que não fazem parte de sua
convivência diária, acarretando na ausência de relações interpessoais necessárias para o estabelecimento do vínculo
entre os participantes do projeto.
Entendemos que o ambiente escolar, apesar de se constituir em sua dimensão plural, não proporciona a
convivência plural. Esta ausência acaba por desencadear sensações de não pertencimento do indivíduo ao grupo de
sua convivência diária. Este cenário se agrava quando se propõe desenvolver um projeto que necessariamente exige
a convivência na pluralidade. A perspectiva interdisciplinar propõe este olhar e vivências plurais para que possa de
fato alcançar seus objetivos.
Neste contexto, percebemos que os professores, por não se compreenderem interdisciplinar e demonstrarem
dificuldades em lidar com os pontos de vistas do outro e, em especial, diante de uma proposta inusitada das estratégias
investigativas e interventivas numa perspectiva interdisciplinar do POE/CAPES/UEA se tornaram meros
participantes e, a equipe, acabou tomando frente do processo, para suprir algumas posturas que se tornaram comuns
durante o processo de intervenções do POE em sala de aula, tais como: atrasos dos professores em sala de aula, a
ausência dos professores das turmas nos planejamentos da equipe, a falta dos professores nas reuniões de avaliação
do POE após as intervenções e principalmente a ausência do professor na escola.
Este cenário que se apresentou nos levou a pesquisar se estes fatos foram recorrentes durante o triênio de
execução das atividades propostas pelo POE. Para tanto, investigamos se os professores foram os mesmos durante
as atividades propostas pelo POE no triênio 2011 a 2013. O Gráfico 2 apontou o seguinte resultado:

GRÁFICO 2. Professores participantes do Projeto 2011/2013.
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Constatamos que, apesar da efetiva participação do professor de Língua Portuguesa em 2012 e 2103, não foram os
mesmos professores durante os três anos de atividades realizadas pelo POE na escola; o professor de Matemática
estava presente durante as atividades realizadas em 2011 e 2012, em 2013 não tivemos a presença do professor de
matemática durante as intervenções realizadas pela equipe de pesquisadores em sala de aula; a participação do
professor de ciências se efetivou durante o triênio 2011 a 2013, no entanto, os professores não foram os mesmos
durante este período.
Estes dados nos levam a inferir que esta não linearidade durante o processo de execução do projeto contribuiu
para a ruptura da proposta interdisciplinar e, por conseguinte, impossibilitando a integração e interação entre
professores da escola e equipe de pesquisadores do projeto. Fazenda (2013, p. 29) salienta que a interdisciplinar se
apresenta como “a arte do tecido que nunca deixa ocorrer o divórcio entre seus elementos [...]”. Quando ocorre a
ruptura entre os envolvidos na pesquisa: professor, aluno, equipe pedagógica e pesquisadores, em decorrências de
fatores que não se pode modificar um curto de espaço de tempo, faz-se necessário a constante análise e revisão dos
objetivos propostos no projeto em execução.
No que se refere à educação, quando se propõe uma atividade interdisciplinar “não é mais possível analisarmos
a viabilidade do desenvolvimento de um projeto interdisciplinar sem analisá-lo nas interdependências de outras
variáveis que dependem dela” (Fazenda, 2013, p. 27).
Diante destas variáveis que se manifestavam a equipe de pesquisadores do Projeto atentaram para as
dificuldades que emergiram no decorrer das atividades realizadas em 2011 e lançou mão de novas estratégias que
contribuíssem para as intervenções de 2012 e 2103, objetivando minimizar os entraves que inviabilizavam a efetiva
execução das atividades propostas pelo projeto numa perspectiva interdisciplinar.
Esta tomada de decisão parece não ter alcançado seu propósito, tendo em vista que as mais variadas propostas
sugeridas acabaram por não se consolidar, na percepção dos pesquisadores e professores num trabalho seqüencial.

III. CONCLUSÕES
Acreditamos que a apesar do empenho, compromisso ético e acadêmico da equipe de pesquisadores do
POE/CAPES/UEA na Escola “Arthur Araújo” variáveis surgiram no decorrer de sua execução que não dependiam
exclusivamente do projeto. Estas variáveis exigiam tomadas de decisões da coordenação do grupo de pesquisa para
minimizar as possíveis lacunas que emergiram durante o processo de implantação e implementação das estratégias
propostas para escola.
Podemos destacar que de 2012 a 2013 a proposta interdisciplinar se efetivou parcialmente. Percebemos que
em 2011, em sua proposta inicial, os professores da escola estavam à frente do projeto, como os principais condutores
das atividades interdisciplinares, sendo monitorados pela equipe de pesquisadores. Em 2012 a equipe foi para sala
de aula, e, neste, momento, começou ocorrer algumas situações inóspitas que acabaram por demandar tomadas de
decisões imediatas.
Observamos que se faz necessário a cultura da identidade interdisciplinar na escola. Essa identidade se
correlaciona com os aspectos que norteiam o professor bem-sucedido. O professor bem-sucedido em sala de aula
apresenta características que o impulsionam a ser interdisciplinar, tais como: o gosto pelo conhecimento, em
aprofundar seus estudos, o estar inquieto e esta inquietude o conduz a buscar formas de conduzir o conhecimento na
partilha com outros conhecimentos, tecendo uma rede de comunicação e diálogo que favorecem uma linguagem
interdisciplinar; estar comprometido com uma educação de qualidade e no respeito aos alunos, em suas mais variadas
formas de manifestar sua aprendizagem que perpassam pelas angústias e desafios do ato de aprender no contexto de
escolar e ser ousado, não temer inovar, reconstruir, desconstruir seus ensinamentos em prol de uma educação que
seja transformadora e significativa para quem ensina e aprende.
No entanto, sabemos que estas características, que são individuais, encontram barreiras no próprio cenário
escolar. As dificuldades emergem das próprias relações estabelecidas entre as mais diversificadas identidades que,
em sua maioria, não estão relacionadas a uma identidade interdisciplinar e neste contexto o professor bem-sucedido
depara-se com a solidão que se manifesta pelas dificuldades em desenvolver a interdisciplinar nas relações com seus
pares em sala de aula e no ambiente escolar.
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Inferimos que este cenário, no qual nos deparamos durante as ações investigativa/interventivas do POE na
escola, relaciona-se com a formação acadêmica e pedagógica que foi transmitida durante décadas em sua relação
com a construção do enfoque epistemológica e pedagógica disciplinar. Destacamos ainda que em 2011 os professores
da escola envolvidos no Projeto eram os protagonistas e eles estavam em sala de aula e os pesquisadores eram os
coadjuvantes; em 2012 o cenário se inverte os pesquisadores adentram em sala de aula e os professores começam a
ser coadjuvantes, chegando em 2013 a serem meros expectadores.
As dificuldades aqui expostas sinalizaram para o nosso processo evolutivo, somos seres inacabados,
imperfeitos, em constante transformação e ávidos por entender o mundo e que vivemos. Nossos olhares e atuações
na escola campo refletem o que somos. Se ainda não somos interdisciplinares como desenvolver um projeto com tal
intencionalidade? Talvez aí resida o grande mérito do POE e de seus pesquisadores, dentre os quais eu me incluo,
corremos o risco calculado, demos um passo rumo ao novo e aprendemos muito, com as leituras, com as interações,
com nossos conflitos, falhas, omissões, acertos e erros. Entretanto, a intencionalidade nos legou alguns bônus que
ficaram registrados em nossa formação acadêmica, aprendemos nas contradições a ser pesquisadores/observadores e
plantamos as sementes desse binômio e da interdisciplinaridade nos atores sociais da escola “Arthur Araújo”.
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A pesquisa objetivou analisar as contribuições da Neuroeducação em processos de Educação
em Ciências no 8º. ano do Ensino Fundamental, em duas escolas públicas do município de
Manaus/Amazonas/Brasil. O embasamento teórico foi centrado em vários autores como
Herculano-Houzel (2012), Ausubel (1980), Bastos & Alves (2013), Barbosa (2007), Maia
(2011), Fourez (1995), dentre outros. No percurso metodológico optamos pela abordagem
qualitativa, sendo empregadas as técnicas da observação participante e grupo focal. Foram
utilizados, também, dois instrumentos de coleta de dados: o questionário e a entrevista. A
análise dos dados apontou aspectos significativos nas práticas pedagógicas dos professores,
algumas atreladas às contribuições da Neuroeducação para o processo de ensinoaprendizagem. Entretanto, constatamos também o uso da prática pela prática e a
superficialidade de domínio teórico.

I. INTRODUÇÃO
Sabe-se que a Neurociência é uma ciência que vem se consolidando desde o final do século XX e que tem se
configurado multidisciplinar com aportes teóricos e práticos de várias outras áreas do conhecimento, tais como: a
anatomia, a histologia, a bioquímica, a biologia molecular, a neurologia, a psiquiatria, a psicologia, a neuropatologia,
a inteligência artificial, a robótica, a matemática, a física com a finalidade de melhor entender o sistema nervoso.
Como resultado dessa fusão de saberes, nas últimas décadas, os neurocientistas conseguiram mapear
conhecimentos significativos sobre o funcionamento do cérebro, ainda em percurso investigativo, derrubando vários
mitos que eram repassados como verdades aos alunos quando a unidade cérebro era abordada pelos professores no
8º ano do Ensino Fundamental. (Herculano-Houzel, 2012). O Objetivo deste estudo foi analisar as contribuições da
Neuroeducação em Processos de Educação em Ciências em escolas públicas de Manaus/Amazonas/ Brasil .

22016-1

Ierecê dos Santos Barbosa et al. /Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22016 (2014)

II. PERCURSO METODOLÓGICO
Optou-se por uma a abordagem qualitativa, sendo empregadas as técnicas de observação participante e grupo focal.
Para dirimir algumas dúvidas aplicou-se questionário e entrevista não estruturada. Os lócus da pesquisa
centraram-se em duas escolas públicas situada no município de Manaus. Os sujeitos foram 05 professores e 45 alunos
e 02 pedagogas, conforme a tabela abaixo:
TABELA I. Sujeitos Participantes da Pesquisa.
Escola
Professores
Alunos
Pedagoga

A
03
26
01

B
2
19
01

Total
05
45
02

A seleção dos sujeitos e amostra deu-se em função das turmas de 8º ano existentes nas escolas selecionadas serem
em número de cinco (05), sendo a amostragem dos alunos aleatória.
Iniciou-se o estudo com revisão bibliográfica junto ao grupo de pesquisa, com vista ao conhecimento dos
avanços da Neurociência atrelado ao funcionamento do cérebro. O grupo iniciou lendo Herculano-Houzel (2012) que
desmitifica várias crenças atreladas ao estudo do cérebro, tais como: “só utilizamos 10% dos nossos neurônios”, “a
supremacia dos neurônios” que resultou na cultura dos neurônios, deixando em planos secundários as células gliais
ou glias e as sinapses. Segundo a autora, após inúmeros experimento sabe-se que as células glias são fundamentais
para a organização das sinapses pelos neurônios.
No primeiro ano de vida, o tamanho do cérebro humano aumenta radicalmente com a multiplicação das células
glias – enquanto os neurônios são os mesmos cem bilhões desde o nascimento. E é na fase em que a glia está se
formando que o número de sinapses no cérebro aumenta enormemente. Olhando agora, é fácil imaginar que a
glia participe da formação das sinapses, mas para cientistas que aprenderam desde a faculdade que a glia cumpre
funções apenas acessórias, é fácil deixar a evidência passar despercebida. (Herculano-Houzel, 2012, p. 28).

Os estudos realizados pelo grupo foi motivante, pois se para os cientistas tradicionais as evidências passavam
despercebidas, dado o olhar viciado, então investigar como o ensino de ciências estava sendo efetivado no 8º. ano do
Ensino Fundamental tornava-se no mínimo instigante. Mas, sabíamos de antemão que teríamos que nos despir de
quaisquer prejulgamentos, nos atendo ao que a investigação das práticas docentes dos professores poderia revelar.
Na sequência, o grupo debateu as ideias de Ausubel (1980) que traz o conceito de subsunçores. A questão era:
Os subsunçores ou conhecimentos prévios encontram guarita na Neurociência? Após várias leituras o grupo
chegou à conclusão que sim, pois os conhecimentos prévios já fazem parte do arquivo cerebral e a neurociência
estuda o sistema nervoso, sua estrutura, seu funcionamento, evolução suas conexões com o comportamento e a mente,
adentrando pela memória, sentidos, percepção, dentre outras.
Partimos então para a primeira etapa do trabalho de campo, em busca de responder o nosso segundo objetivo
especifico, ou seja: verificar o conhecimento dos professores e pedagogos sobre Neurociência e aprendizagem, uma
vez que os estudos sobre Neurociência não são tão recentes. Aliás, Bastos e Alves preceituam que:
O termo “neurociência” apareceu nos anos 1960, denotando uma área mais ampla que a neuroanatomia e
neurofisiologia. Tal perspectiva emergiu de questões epistemológicas da neurociência cognitiva, apresentando
dois paradigmas cognitivos opostos e excludentes, utilizados no século XX: o combinatorial ou computacional
e o de sistemas dinâmicos. (Pereira, 2010). O modelo computacional explica as funções cognitivas com base em
mecanismos de processamento de informações e construção de representações mentais que vicejam ao final do
século XX. O modelo dinamicista concebe os processos cognitivos em uma dimensão corpórea e interativa com
o ambiente, enfocando as ações dos sistemas cognitivos em seus respectivos contextos, num processo de
adaptação ativa (2013, p.42-43).

De 1960 para cá a Neurociência avançou muito, principalmente nas últimas décadas, em que o estudo do
cérebro foi muito explorado, ganhando diversidade e se transformando “num conjunto de disciplina que estudam,
pelos mais variados métodos, o sistema nervoso e a relação com as funções cerebrais e mentais” (Bastos & Alves,
2013, p.3).
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O questionamento aos professores deu-se por dois motivos: primeiro, entendemos que a Neurociência não é
uma teoria da aprendizagem, entretanto tem muito a nos dizer sobre o aprender devido a aprendizagem ser um
processo e envolver cognição, compreensão, memória, afetividade, atenção, associação, percepção, emoção que são
focos de pesquisa de neurocientistas. Segundo, há muita informação sendo difundida com base nos estudos da
Neurociência voltadas para a questão da aprendizagem, tendo-se inclusive cunhado um novo termo, Neuroeducação.
Vale esclarecer que partimos da seguinte hipótese: os professores, como formadores, deveriam ter algum
conhecimento sobre o assunto. Quais e como esses conhecimentos eram utilizados em suas práticas pedagógicas
eram as nossas duas interrogações iniciais. Dependendo dos resultados partiríamos ou não para uma intervenção
pedagógica junto aos docentes e discentes.

III. CONCLUSÕES
Após a aplicação do questionário aos professores e técnicos educacionais obtivemos os seguintes resultados:
Dos 05 professores, apenas um soube discorrer sobre a importância da Neurociência e aprendizagem, inclusive
citando Francis Wolff em sua obra Nossa Humanidade: de Aristóteles às neurociências (2012), se referindo ao
homem neuronal, falando com propriedade, tratava-se de um professor (Azul) com graduação em Filosofia e que
estava cursando Biologia em uma universidade pública, no Amazonas. Os demais, já ouviram falar, sabem que é uma
“ciência que está na moda”, mas não conseguiram nem defini-la e nem identificar seus campos de atuação.
A pergunta relacionada ao uso de alguma estratégia de ensino atrelada a Neuroeducação pareceu-nos
inadequada após detectarmos que 99 % do nosso publico alvo não demonstrou conhecimento sobre o a temática.
Inclusive, as técnicas em educação (Pedagogas) foram incisivas ao falarem abertamente que não foi abordado tal
assunto na faculdade e que desconheciam as contribuições dessa ciência para a aprendizagem. Entretanto, ao
observamos os alunos em seu processo de aprendizagem, percebemos que três dos professores, que não souberam
conceituar Neurociência e nem Neuroeducação e definir suas áreas de atuação, utilizavam estratégias cognitivas ao
ministrarem suas aulas.
As aulas do professor Verde eram bem estimulantes. Ele utilizava paródias que faziam parte do repertório dos
alunos e conseguia despertar a motivação na classe. Sabemos que a motivação é inerente ao processo de
aprendizagem e que o cérebro vai se modificando em contato com o meio durante o desenvolvimento. Ao utilizar as
paródias, com músicas já conhecidas pelos alunos, o professor Verde estava, mesmo sem saber conceituar, utilizando
um recurso que ativa a memória, associando as novas informações aos conhecimentos prévios dos alunos. Estudos
relacionados à Psicologia Cognitiva já sinalizavam para a importância dos conhecimentos prévios para o aprender e
podemos verificar isso nas teorias de Piaget, Vygostsky, Wallon e Ausubel que são teorias estudadas nos cursos de
formação de professores. Entretanto, os avanços no campo da Neurociência comprovam, por meio de experimentos
comportamentais com uso de ressonância magnética e tomografias, que tais teóricos estavam corretos em sua linha
de pensamento, mesmo sem possuírem os recursos tecnológicos disponíveis hoje e que permitem as comprovações
necessárias.
Observamos que a Professora Coral era bem didática. Ela disponibilizava vários materiais relacionados às
Ciências Naturais que ficavam a disposição dos alunos. O Cantinho da Ciência, como era conhecido pelos alunos,
tornava a sala de aula mais rica e o trabalho diversificado mais operacional. Três dias da semana eram destinados aos
Projetos de Leitura. Num primeiro momento, os alunos escolhiam um livro no Cantinho da Ciência, liam e depois
faziam um resumo. Isso era feito individualmente, em dupla e em grupo. Perguntamos o porquê da estratégia e ela
explicou: “Meus objetivos são simples: quero que eles adquiram autonomia leitora e compreensão daquilo que leem;
aprendam a compartilhar ideias e a discutir sobre os avanços da ciência e seu caráter transitório”.
Ora, as evidências neurocientíficas sinalizam para a correlação de um ambiente estimulante e o aumento das
sinapses, conexões entre as células cerebrais (Barbosa, 2007). Ao proporcionar ao aluno a oportunidade de conhecer
seu próprio padrão de pensamento e saber utilizá-lo para as relações interpessoais a professora Coral fez uso dos
conhecimentos da Neuroeducação, pois o entendimento de como podemos lidar com nossas características pessoais,
criativas e intuitivas, faz com que busquemos o nosso próprio método de aprender, que na maioria das vezes diverge
daquele utilizado pelo docente (Sternberg & Grigorenko, 2003).
22016-2

Ierecê dos Santos Barbosa et al. /Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22016 (2014)

As aulas da professora Laranja também eram interessantes. A afetividade era a sua força atrativa no processo
de aprendizagem de seus alunos. Eles sentiam-se a vontade e interagiam bem. Vários medos (falar, errar, discordar)
cultivados na escola foram desmitificados pela docente. Pequenos experimentos foram realizados na sala de aula,
como por exemplo: uma exposição sobre o lixo doméstico. A docente aproveitou a exposição feita pelos alunos e
explorou as necessidades básicas do organismo, os alimentos como fonte de energia, os hábitos alimentares e o
destino final do lixo orgânico e inorgânico. Na sequência, ela solicitou aos alunos que formassem grupos e fizessem
analogias com tudo que foi discutido com o equilíbrio ecológico. A primeira vista pode-se pensar em apenas uma
aula bem planejada. Mas a Neuroeducação estava lá, mesmo sendo negada a priori por falta de conhecimentos
conceituais (Fourez, 1995), pois ela preceitua que o uso de ações pedagógicas que proporcionem um aprendizado
mais dinâmico, tranquilo do ponto de vista da ausência do medo de errar e agradável irá interferir positivamente nas
conexões sinápticas. Isso ocorre devido os estados mentais serem provenientes de padrões de atividade neural, o
fortalecimento ou não vai depender da qualidade das atividades pedagógicas oportunizadas pelo docente.
Mediante essas observações, percebemos que estávamos diante de questões conceituais e pensamos então em
intervir naquela realidade através de uma oficina que proporcionasse aos docentes conteúdos teóricos capazes de
orientar e conceituar as suas práticas. Fizemos a proposta e o grupo aceitou.
A oficina pedagógica intitulada As Contribuições da Neuroeducação para a Aprendizagem contou com uma
carga horária de 16 h semanais e foi realizada em dois dias. A programação enfocou questões conceituais e práticas,
tais como: Histórico da Neurociência, conceito de Neuroeducação, o cérebro e seu funcionamento, a pirâmide do
conhecimento segundo a Neurociência. Como utilizar as descobertas da Neurociência no processo ensinoaprendizagem.
A participação dos professores e técnicos foi significativa e sentimos que plantamos a semente da
Neuroeducação naquele grupo de estudo que poderá reestruturar suas práticas pedagógicas a luz de conhecimentos
já comprovados cientificamente.
Nossos resultados são parciais, pois ainda não fomos a campo após a Oficina Pedagógica para verificarmos o
antes e o depois, e operacionalizarmos a técnica do grupo focal, mas os primeiros resultados foram bem animadores,
entendemos que:
A Neuroeducação pode contribuir de maneira significativa para o processo ensino-aprendizagem.
Muitos professores desconhecem a Neuroeducação, mas adotam estratégias de ensino atrelado a ela devido ter
contato, durante o processo formativo nos cursos de Licenciaturas, de teorias atreladas à Psicologia Cognitiva;
As atividades desafiadoras, agradáveis, diversificadas e abolidas do medo de errar acionam mais facilmente as
células neurais, facilitando o aprender. O depoimento dos alunos e os resultados das avaliações, que fazem parte dos
dados da pesquisa macro, com durabilidade de dois anos e ainda em andamento, evidenciam que de fato a
aprendizagem ocorreu de modo satisfatório.
Concluímos, ainda, que o grande desafio é dotar os docentes dos avanços da Neuroeducação, levando-os a
refletir suas práticas pedagógicas, a utilizar não só a Neuroeducação como também outros conhecimentos oriundos
do nosso processo evolutivo, principalmente os que busquem conhecer melhor o funcionamento do cérebro.
Aprender como se aprende é um dos caminhos que vem sendo explorado pela Neurociência, cabendo a
Neuroeducação fazer a ponte com o processo de ensino.
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The bike is mechanical mobile operating through human energy. His movement on a surface
can be addressed through the kinematic, dynamic or mechanical work and energy cycling
study. In this paper a theoretical model of the physics of the bike based on the concepts of
Newtonian mechanics is developed and it is confronted with experimental results that have
been investigated prior to their application for a course, to show its feasibility into class. For
its didactic approach is proposed to study the physics of the bike in the Mechanics
Laboratory course with freshman physics career. The strategy followed is: (1) obtaining
videos of the movement of the bicycle for one-dimensional motion with uniform velocity
and uniform acceleration in the horizontal plane and in the inclined plane in a real field, (2)
collect data for analysis on the computer and (3) confront experimental results with the
theoretical model. From experience, students can deduct the concepts of physics that apply
to the study of the bicycle and apply the necessary techniques for experimental study.
Different thematic studies of the physics of the bike are interspersed during the time of four
months of length of the laboratory of Mechanical. Learning and applying of physics
contained in the movement of the bike is made step by step by students in small groups. In
this paper is included and is discussed the results of the implementation of this strategy.
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La bicicleta es un móvil que se opera mecánicamente por medio de la energía humana. Su
movimiento en una superficie se puede abordar mediante el estudio cinemático, dinámico o
de trabajo y energía mecánica de la bicicleta. En este escrito se desarrolla un modelo teórico
de la física de la bicicleta basado en los conceptos de la mecánica newtoniana y se confronta
con resultados experimentales que han sido investigados previos a su aplicación a un curso,
para mostrar su viabilidad en clase. Por su enfoque didáctico se ha propuesto estudiar la
física de la bicicleta en el curso Laboratorio de Mecánica con estudiantes del primer año de
la carrera de Física. La estrategia que se sigue es: (1) obtener en campo, videos del
movimiento de la bicicleta para el MUR y MUA en el plano horizontal y el plano inclinado,
(2) recolectar datos para analizarlos en la computadora y (3) confrontar resultados
experimentales con el modelo teórico. Para que los estudiantes avancen en paralelo con los
conceptos de su curso de mecánica y los que se incluyen en el modelo físico de la bicicleta
y las técnicas necesarias para su estudio experimental, los diferentes estudios temáticos de
la física de la bicicleta se intercalan en el periodo de cuatro meses que dura el curso del
laboratorio de Mecánica y de esta manera se logra que los estudiantes, trabajando en
pequeños grupos, aprendan y apliquen la física contenida en el movimiento de la bicicleta
paso a paso. En este trabajo se incluyen y discuten los resultados de la puesta en práctica de
esta estrategia.

I. INTRODUCCIÓN
Las prácticas de campo en física son una oportunidad para que los estudiantes apliquen sus conocimientos de física a
fenómenos que se dan en la realidad. La bicicleta es un mecanismo móvil basado en principios mecánicos del
movimiento, que permite a los estudiantes entender estos principios desde lo concreto hasta lo abstracto. En este trabajo
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desarrollamos la física de la cinemática del movimiento de la bicicleta y lo comparamos con el movimiento de la bicicleta
en el terreno.

II. CINEMÁTICA DE LA RUEDA DE BICICLETA
El movimiento en línea recta de una bicicleta puede considerarse como un movimiento de traslación de su centro de masa
o de cualquier punto fijo respecto del centro de masa como el eje de giro de la llanta posterior de la bicicleta y un
movimiento de rotación de cada una de las ruedas de la bicicleta alrededor de su eje de giro.
Sistemas de Referencia: Para modelar estos movimientos consideremos un sistema de referencia inercial S con
centro en O, fijo en el piso y un sistema de referencia S’ con centro en el eje de la rueda posterior de la bicicleta y que
llamaremos punto O’.
Ecuación de transformación: Para establecer la relación entre los sistemas S y S’, en la figura 1, consideremos
los vectores de posición de un punto P en el neumático de la rueda de bicicleta en el sistema XY o sistema S y en el
sistema X’Y’ o sistema S’.

(a)

(b)

FIGURA 1. (a) Movimiento del punto P sobre la rueda de bicicleta, visto por un observador en reposo en el punto O,
(b) Movimiento del punto P, visto por un observador en movimiento en el punto O’.

La ecuación que relaciona el vector 𝑟⃗ (del punto P del neumático de la rueda de bicicleta en el sistema S) y el vector 𝑟⃗′
(del mismo punto P, pero en el sistema S’), es:
𝑟⃗ = 𝑅⃗⃗𝑜 + 𝑟⃗′,
donde 𝑅⃗⃗𝑜 es el vector de posición del punto O’ respecto del punto O.
III. MOVIMIENTO DEL PUNTO P EN EL SISTEMA S’
El movimiento del punto P respecto de O’ es un movimiento circular uniforme en el caso de que la bicicleta se mueva
con un MUR, de acuerdo a la figura 2, se representa por las ecuaciones:
𝜋

𝑥 ′ = −𝑅𝑐𝑜𝑠 ( 2 − 𝜑) = −𝑅𝑠𝑒𝑛𝜑,
𝜋

𝑦 ′ = −𝑅𝑠𝑒𝑛 ( 2 − 𝜑) = −𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑,
con 𝜔 la velocidad angular de la rueda y 𝜑 = 𝜔𝑡.
Si la rueda gira sin resbalar entonces 𝑆 = 2𝜋𝑅, donde 𝑅 es el radio del círculo y 𝑆 es el perímetro de la rueda de
bicicleta, igual al desplazamiento lineal de la bicicleta.
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Así, las siguientes relaciones son válidas: 𝑉0 =

𝑆
𝑇

𝑅
𝑇

= 2𝜋 , la velocidad lineal de la bicicleta y 𝑇 el tiempo o

periodo que tarda la rueda de bicicleta en dar una vuelta completa, 𝜔 =
𝑥 ′ = −𝑅𝑠𝑒𝑛
𝑦 = −𝑅𝑐𝑜𝑠

2𝜋
,
𝑇

𝑉0 = 𝜔𝑅 y

2𝜋
𝑡,
𝑇

2𝜋
𝑡.
𝑇

IV. MOVIMIENTO DE P RESPECTO DEL PISO
El movimiento de P respecto de O, es un movimiento compuesto por el movimiento del punto O’ respecto de O y el
movimiento del punto P respecto de O’ (ver Figura 1). Esto es, como:
𝑥 = 𝑥0 + 𝑥′,
𝑦 = 𝑦0 + 𝑦′,
entonces, la posición del punto P respecto de O, es:
𝑟⃗ = (𝑉0 𝑡 − 𝑅𝑠𝑒𝑛

2𝜋
𝑡) 𝑖̂ + (𝑅
𝑇

− 𝑅𝑐𝑜𝑠

2𝜋
𝑡) 𝑗̂,
𝑇

donde 𝑥0 = 𝑉0 𝑡 y 𝑦0 = 𝑅 dan la posición del punto O’ respecto de O. Aquí 𝑉0 es la rapidez constante del centro de masa
de la bicicleta o del eje de su rueda posterior centrada en O’.
Ahora bien, si 𝜔 = 2𝜋/𝑇 y y 𝜑 = 𝜔𝑡, entonces la velocidad del punto P respecto de O, es:
𝑣⃗ = (𝑉0 − 𝑉0 𝑐𝑜𝑠𝜑)𝑖̂ + 𝑉0 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑗̂,
La aceleración del punto P respecto de O, es:
𝑎⃗ = 𝜔𝑉0 (𝑠𝑒𝑛𝜑𝑖̂ + 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑗).
Resultados experimentales:

(a)

(b)

(c)

FIGURA 2. (a) MUR del eje de la rueda posterior de la bicicleta en el sistema 𝑆, (b) Componente 𝑥′ del MUC de un punto P exterior
en el sistema S’, (c) Componente 𝑦′ del MUC y de un punto P exterior en el sistema S’.

𝑅 = 0.3 𝑚, 𝑇 = 0.29 𝑠, 𝜔 = 22 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝑉0 = 6 𝑚/𝑠.
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V. MOVIMIENTO ACELERADO DE LA BICICLETA
Igual que en el MUR de la bicicleta, en el MUA de la bicicleta, la Figura 1 representa el movimiento de un punto externo
del neumático posterior de la bicicleta en el sistema inercial S anclado en el piso o en el sistema no inercial S’, anclado
en el eje posterior de la llanta de la bicicleta. En el sistema S’, se tiene:
1

𝜑 = 𝜑0 + 𝜔0 𝑡 + 2 𝛼𝑡 2 , 𝜔 = 𝜔0 + 𝛼𝑡 ,

𝑑𝜔
𝑑𝑡

= 𝛼,

y
𝑟⃗ ′ = −𝑅𝑠𝑒𝑛𝜑𝑡𝑖̂ − 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑𝑡𝑗̂, 𝑣⃗ ′ = −𝑅𝜔𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖̂ + 𝑅𝜔𝑠𝑒𝑛𝜑𝑗̂,
̂ + 𝑅𝜔2 [𝑠𝑒𝑛𝜑𝑖̂ + 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑗]
̂,
𝑎⃗′ = 𝑅𝛼[−𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖̂ + 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑗]
También se tiene:
𝑆 = 𝑅𝜑, 𝑣 = 𝑅𝜔, 𝑎 = 𝑅𝛼 y 𝑅𝜔2 =
Por lo tanto:
𝑎′ = 𝑎(−𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖̂ + 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑗̂) +

𝑣2
(𝑠𝑒𝑛𝜑𝑖̂ +
𝑅

𝑣2
𝑅

,

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑗̂) = 𝑎⃗𝑡 + 𝑎⃗𝑛 .

Resultados experimentales:

(a)

(b)

(c)

FIGURA 3. (a) MUA del eje de la rueda de la bicicleta en el sistema S, (b) Componente 𝑥′ del MCA de un punto 𝑃 exterior en el
sistema 𝑆’ (las rectas que envuelven a la curva son el ajuste para la distorsión de proyección en el vídeo original), (c) Componente
𝑦′ del MCA de un punto 𝑃 exterior en el sistema 𝑆’.

𝑅 = 0.3 𝑚, 𝜔0 = 4.4 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝑎 = 0.78 𝑟𝑎𝑑/𝑠 2 , 𝑉0 = 1.5 𝑚/𝑠, 𝑎 = 0.26 𝑚/𝑠 2 .
VI. ANÁLISIS
La comparación entre el modelo teórico y el experimento es básica para verificar la realidad del modelo y su
generalización. Para estudiar situaciones no exploradas experimentalmente. Así, en el MUA de la bicicleta, la rapidez
del punto P respecto del piso, es cero, como se ve en la figura 5, indicando que es un punto que instantáneamente se
encuentra en reposo en el piso.
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FIGURA 5.

FIGURA 6.

A la inversa, el programa Tracker permite la captura y el análisis del movimiento del vídeo. En la figura 6, se ve el
ángulo de giro del punto P respecto del eje vs el tiempo. La pendiente de las rectas en la gráfica, representa la velocidad
angular.

VII CONCLUSIONES
Aplicar el modelo como una actividad experimental fuera del laboratorio, como una práctica de campo, motiva a los
estudiantes a estudiar la cinemática de la bicicleta, lo que favorece su entendimiento.
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The use of smartphones is so widespread among students that we believe can be a good tool
for what we will call iLearning. Through three commercial applications that you can
download in an iPhone or an iPad from the App Store at a price of $1 and $2 we want to
make use of the iPhone and iPad as tools for learning of electromagnetism, we will call it as
iElectromagnetism. The programs that we will describe are that found us most interesting in
more than one hundred options for studying electromagnetism. The applications are:
ELECTROMAGNETISM Solver; FORMULARY: PHYSICS Pro and PHYSICS. Let us see
the numerous possibilities within the process of learning physics.
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El uso de los teléfonos inteligentes (smartphones) está tan extendido entre los alumnos que
creemos que pueden ser una buena herramienta para lo que denominamos iAprendizaje.
Mediante tres aplicaciones comerciales que se pueden descargar en un iPhone o un iPad
desde la App Store a un precio de 0.79 € y 1.59 € queremos hacer uso del iPhone y iPad
como herramientas de aprendizaje del electromagnetismo, lo denominaremos
iElectromagnetismo. Los programas que vamos a describir son los que nos han parecido más
interesantes, dentro de más de un centenar de opciones, para el estudio del
Electromagnetismo. Las aplicaciones son: ELECTROMAGNETISM Solver;
FORMULARY: PHYSICS Pro and FÍSICA by Hanz Meyer. Veamos sus numerosas
posibilidades dentro del proceso de aprendizaje de la Física.

I. INTRODUCCIÓN
La proliferación de los denominados teléfonos inteligentes (entre los que incluimos el iPhone) y las tabletas (iPad) está
conduciendo a que sean foco de la atención de los docentes y de los investigadores. Su potencia de cálculo y sus
posibilidades gráficas los hacen tremendamente atractivos para intentar aumentar el proceso de enseñanza y aprendizaje
de una manera altamente significativa [1, 2]. Los teléfonos inteligentes y otros dispositivos similares aportan nuevas
formas de aprendizaje que creemos que es conveniente explorar y son herramientas lo suficientemente robustas como
para considerarlas como una posible alternativa o complemento a las clases actuales.
Estos dispositivos tienen además la posibilidad de interconectarse o bien de conectarse a Internet, por lo que el
abanico de posibilidades que ofrecen es realmente difícil de imaginar. La conexión puede ser de forma síncrona (llamadas
de voz, mensajes cortos con aplicaciones especiales “apps” para comunicarse los iPhones), o de formar asíncrona (correo
electrónico, redes sociales, blogs, foros, mensajes cortos de texto, etc.). Estamos al inicio de una etapa, con una puerta
entreabierta y se ve un resplandor potente por la rendija. ¿Quién no se atreve a abrir esa puerta?
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Los teléfonos con sistema operativo iOS (Apple) tienen sus aplicaciones disponibles (apps) en la App Store [3];
otros sistemas operativos de otros smartphone tienen su sitio equivalente para la descarga de las apps. A continuación
mostraremos diferentes pantallas de cada uno de los tres programas mencionados e insertaremos comentarios sobre los
aspectos físicos que consideremos más interesantes.
Los programas suelen tener disponibles varios idiomas. Las traducciones parece que se han realizado con un
traductor automático, por lo que algunas veces chirrían un poco; pero hemos dejado las frases en su forma original, sin
adecuarlas a un español correcto para que podamos apreciar cómo son realmente.
Para finalizar indicar que para un correcto funcionamiento de las aplicaciones aquí comentadas se aconseja tener
siempre la última versión del software disponible, para lo cual es conveniente actualizar el sistema operativo y las propias
apps.

II PROGRAMAS MANEJADOS
II.1 ELECTROMAGNETISM Solver

FIGURA 1. Precio: 0.79€ Diseñada tanto para iPhone como para iPad.
Versión de estudio: 1.2 Tamaño 3.0 MB Idiomas: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano.

Esta aplicación permite tratar los problemas más comunes en Electricidad y Magnetismo. Entre sus características
podemos destacar tres aspectos que nos parecen interesantes:
1.- Para cualquier ecuación o ley, proporciona las magnitudes conocidas y la aplicación despeja la magnitud
desconocida calculando su valor.
2.- Realiza un dibujo, representado en diagramas de colores, lo que permite una mejor comprensión de la Física
involucrada.
3.- Referencias de las ecuaciones manejadas.
Los temas considerados son los siguientes:
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La forma más fácil de aprender algo nuevo es familiarizándonos con el entorno, por ello la aplicación nos da la posibilidad
de interactuar con las funciones, resolverlas y además ayudarnos con un planteamiento gráfico, que nos facilitara la
obtención de cualquiera de las incógnitas de la función.
Además el programa nos proporciona una pequeña definición de las magnitudes involucradas y enlaces para una
mayor información.
A continuación mostraremos algunas de las funciones en las que esta aplicación puede ayudarnos en el aprendizaje
del campo y material eléctricos.

II.1.1 Campo eléctrico y potencial
En esta aplicación se divide por una parte el planteamiento del problema físico, con sus respectivas incógnitas y desarrollo
gráfico (mostrado en las imágenes de arriba), y por otra parte, pulsando sobre el botón de información nos encontramos
con la definición del proceso, posible ayuda de las variables y un enlace externo del programa para obtener una mejor
referencia del método.
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Ley de Coulomb

Dipolo Eléctrico

Ley de Gauss
Campo E fuera de una esfera

Condensadores
Condensador esférico

DC-Corriente Continua
La ley de Ohm

Campo Magnético

FIGURA 2
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Queremos hacer el siguiente comentario: En el caso del campo magnético de un solenoide, la magnitud representada por
n es la densidad de espiras, que se calcula dividiendo al número total de espiras por la longitud del solenoide, por lo que
se debe medir en m-1. Por lo tanto la aplicación tiene un pequeño error, probablemente sea un typo (error de teclado).

II.2 FORMULARY: PHYSICS Pro

Precio: 1.59€ (Existe una versión gratuita que es limitada)
Diseñada tanto para iPhone como para iPad.Versión de estudio: 2.2.2
Tamaño 3.6 MB.Idiomas: Inglés y Alemán

FORMULARY PHYSICS es una aplicación interactiva ganadora de diversos premios internacionales. Consigue que
tengamos una completa guía en nuestras manos, la cual contiene la mayor parte de los fundamentos físicos necesarios
para cualquier ingeniería, no sólo de electromagnetismo.
Las parte de la Física a las que hace referencia son:
• Mecánica.
• Gravitación.
• Electromagnetismo.
• Constantes más utilizadas.
Como característica propia se incluye una guía de búsqueda que nos facilitará el trabajo y una calculadora básica
que nos aparecerá al pasar del modo vertical al horizontal.
II.2.1 Temas a destacar
• Corriente continua
• Corriente alterna
• Campo magnético
• Inducción electromagnética
• Campo eléctrico
• Circuitos electrónicos
• Resistencias
• Circuitos RLC y transformadores
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II.2.2 Problemas Resueltos

La verdadera utilidad de esta aplicación es tenerla como guía de apoyo, ya que, usando su buscador por palabras y la
información obtenida en cada apartado, logramos tener una completa referencia de búsqueda para resolver o aprender
acerca de muchas de las características del electromagnetismo, ya sea sobre circuitos, resistencias, campos magnéticos
o fuerzas sobre cargas móviles.

22018-6

M. T. Franco et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22018 (2014)

II.3 FÍSICA, by Hanz Meyer

Precio: 0.79€
Diseñada tanto para iPhone como para iPad.
Versión de estudio: 1.0
Tamaño 2.6 MB
Idioma: Español

FÍSICA es una gran referencia para los exámenes ya que puede utilizarse como una guía de estudio con preguntas y
respuestas. La aplicación incluye una tabla de referencias, relacionadas con cada uno de los temas que componen la guía.
Actualmente la versión está divida en 10 bloques que incluyen: fórmulas comunes, una breve descripción de cada
fórmula y ejemplos.
Los bloques están compuestos por:
• Mecánica
• Energía
• Electricidad y magnetismo
• Fenómenos de onda
• Física moderna
• Movimiento en un plano
• Energía interna
• Aplicaciones electromagnéticas
• Óptica geométrica
• Energía Nuclear
Cada uno de estos diez bloques tiene varios subapartados para una mejor organización de todos los tópicos
abarcados. En esta aplicación nos encontramos algo que las otras dos carecen y es el uso de ejemplos reales con
enunciados prácticos, que al igual que las demás comparte con ellas una definición que a veces es bastante escueta.
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III. CONCLUSIONES
Ciertamente, un smartphone puede hacer prácticamente todo lo que está disponible para el aprendizaje a través de un
ordenador de sobremesa o portátil. Y tiene la gran ventaja de la facilidad de uso, de acceso y la inmediatez con la que se
puede obtener la información deseada.
En primer lugar, la principal diferencia reside en que no es necesario estar pasando el tiempo atado a un PC,
podemos hacer uso de las aplicaciones en cualquier sitio en cualquier lugar. En segundo lugar un smartphone es, sobre
todo, un teléfono y debido a que también se puede conectar a Internet mediante 3G, 4G o wifi, es posible que en cualquier
momento podamos acceder a mucha información.
Esto plantea la pregunta de si el teléfono inteligente puede llegar a ser más cómodo de usar que un simple PC.
Sin embargo, la pequeña pantalla y la falta de una CPU potente, en comparación, puede hacer del uso prolongado
un tanto incómodo y poco práctico. Sin embargo no hay ninguna razón por la cual no puede haber pantallas y teclados
que se conecten a un smartphone de forma automática, instantánea, sin cables y sin problemas. La tecnología en este
momento permite hacerlo. Por otra parte, cada vez más, gran parte de la potencia del PC no reside en él, está en la web,
en los correos electrónicos, en servidores remotos, en la nube. Todos estos factores sugieren que los teléfonos inteligentes
pueden tener el potencial suficiente para ser una alternativa en el e-learning, con la ventaja de ofrecer movilidad, es decir,
el m-learning.
Estamos asistiendo al inicio de una nueva etapa en el aprendizaje de la Física y no queremos ser meros
espectadores, queremos participar en este fascinante proceso. Estamos convencidos de la necesidad de desarrollar más
aplicaciones para potenciar los aprendizajes significativos de Electromagnetismo y de Física usando apps para teléfono
móviles, es decir, el iElectromagnetismo y la iFísica.
Se necesitan buenos profesores de Física, con experiencia docente y con recursos didácticos para que se involucren
en este proceso de creación de apps de Física junto con un equipo multidisciplinar en el que haya informáticos,
diseñadores gráficos, docentes, psicopedagogos y, claro, físicos. Esta es una labor que le debemos a la sociedad, a la que
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debemos retornarle todo lo que podamos de nuestros conocimientos, puesto que los hemos adquirido, mayoritariamente,
con dinero procedente de los impuestos de los ciudadanos.
Haciendo referencia a Albert Einstein, queremos acabar utilizando unas de sus frases, aunque ligeramente
modificada para la ocasión: "Para qué memorizar lo que ya está escrito en los smartphones”.
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O estudo tem como tema Educação em Ciências através da ficção e objetiva analisar duas
literaturas paradidáticas voltadas para o Ensino Fundamental e à Educação em Ciências. O
percurso metodológico está embasado na abordagem qualitativa, utilizando as técnicas da
análise de conteúdo e estudo comparativo das obras Lixo, lixinho, lixão, de Abdiel Moreno
(2013) e Lixo e sustentabilidade, de Mahringer, Shayaer e Rios (2011). Como suporte para as
análises foram utilizados autores Zamboni (1997), Trivelato e Silva (2013), dentre outros. Os
resultados sinalizam para o uso de metodologias alternativas para o ensino de ciências,
mesclando ficção e conteúdo científico.

I. INTRODUÇÃO
Inicialmente, deve-se definir o termo ficção como sinônimo de narrativas, ou seja, “conto, novela ou romance
construído a partir de elementos imaginários e/ou elementos da realidade inseridos num contexto imaginário”
(Houaiss, 2003). As obras em análise - Lixo, lixinho, lixão e Lixo e sustentabilidade - são textos ficcionais que se
apresentam como alternativas para a educação em ciência na medida em que obras dessa natureza devem ser
incorporadas às práticas docentes. O escritor Ângelo Machado, também médico, pesquisador, membro da Academia
Brasileira de Ciências e um dos mentores da revista Ciência Hoje das Crianças, da SBPC, em entrevista publicada
em 2002, no Fórum de Ciência e Cultura analisa essa questão:

II. COMO VOCÊ VÊ A RELAÇÃO ENTRE A CIÊNCIA E FICÇÃO?
AM - Acho extremamente rica essa discussão. Há uma corrente na literatura infantil que diz que o livro infantil não deve ensinar
nada; se ensinar deixa de ser literatura. Meu ponto de vista é diferente: o livro não deve, mas pode ensinar. Às vezes, a realidade
é mais interessante ou poética do que a ficção. Em meus livros infanto-juvenis, procuro misturar as duas coisas, mas sempre no
final há um capítulo que permite ao leitor separar o real do ficcional. Assim, o livro que é de literatura serve também para divulgar
ciência. [...] (Massarani et al., 2002, p. 148).

Em outro trecho da entrevista Machado afirma que divulgar a ciência para a criança é mais importante que
para o adulto, este, com a ciência temo conhecimento, enquanto para aquele a ciência “contribui para formar cidadãos
com a mentalidade indagativa ou até mesmo novos cientistas” (p. 152). Pesquisadores como Zamboni (1997),
Massarani (2002), Siqueira (2002), em artigos de divulgação científica, apresentam pareceres similares. Em outra
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instância informacional há também a ideia de que um dos temas mais explorados na contemporaneidade é a ciência
e ela está sendo argumento temático para filmes, desenhos e narrativas ficcionais (Siqueira, 2002).
As práticas abordadas pelos pesquisadores citados demonstram que uma das condições para que a ciência de
fato seja popularizada, é torná-la visível por diferentes meios, inclusive pelo viés artístico, conforme a equipe da
Casa da Cultura da Ciência/URFJ que utiliza imagens literárias para afirmar a necessidade da ciência ter caminhos
de divulgação: “ [...] o que se propõe é que a ciência possa emocionar, subir ao palco, não para ser representada, mas
para representar-se” (Casa da Cultura, 2002, p.170).
Silva e Terrazzan (2003) explicitam que nos mais diferentes meios de comunicação, em suportes variados –
desenhos, quadrinhos, filmes, livros didáticos e etc. -a divulgação científica se faz presente comungando com o
ideário de educação proposto à criança e ao adolescente, sendo este um ponto a não ser esquecido por aqueles que
são responsáveis pelo conjunto de ações com esta finalidade.
Ensinar crianças é formar cidadãos e nesse sentido a literatura infantil se apresenta como uma ferramenta
valiosa na medida em que a própria história dessa vertente literária se confunde com as formas de educação da criança
quando ela passa a ser vista como uma etapa significativa do crescimento humano e não como um adulto em
miniatura. É por isso que a literatura infantil possui especificidades inerentes não somente na construção do texto,
como também ao leitor a quem é destinado. Nelly Novaes Coelho (1991) ao analisar o percurso da literatura infantil
brasileira assim se pronuncia:
Literatura infantil é abertura para a formação de uma nova mentalidade, além de ser um instrumento de emoções,
diversão ou prazer, desempenhada pelas histórias, mitos, lendas, poemas, contos, teatro, etc., criadas pela
imaginação poética, ao nível da mente infantil, que objetiva a educação integral da criança, propiciando-lhe a
educação humanística e ajudando-a na formação de seu próprio estilo. (Coelho, 1991, p, 5).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) em uma das linhas de ação propõem que o ensino em
diferentes áreas seja capaz de possibilitar ao aluno sentir-se como parte “integrante, dependente e agente
transformador do ambiente”; mas só se consegue tal atitude se o discente tiver uma aprendizagem voltada para a
reflexão da realidade, formação de problemas e a busca de solução. Neste sentido as narrativas ficcionais e a ciência
se aproximam, já que a teoria do gênero narrativo, Gancho (2000) segue a seguinte estratégia no desenvolvimento
do enredo: apresentação, situação inicial “é a parte na qual se situa o leitor diante da história que irá ler”; complicação,
desenvolvimento “parte do enredo na qual se desenvolve o conflito (ou os conflitos); clímax “ponto de referência
para as outras partes do enredo, que existem em função dele” e desfecho, conclusão que “é a solução dos conflitos”.
A contínua leitura de obras com essas ações encadeadas possibilita ao aluno organizar-se mentalmente, abrindo
espaço para o fazer científico. Justifica-se dessa maneira o uso de narrativas literárias na educação em ciências.

FIGURA 1. Capa de Lixo, lixinho, lixão.

FIGURA 2. Ideia inicial de reciclagem.

A obra Lixo, lixinho e lixão, com texto e imagem, de Abdiel Moreno, surge em um contexto histórico cuja
permanência do homem no planeta depende de ações proativas de seus habitantes. A concepção da capa com
vinculação aos vocábulos que compõe o título em seu grau normal, diminutivo e aumentativo reforça a ideia no leitor
de que um “lixinho” poderá se transformar em um “lixão”.
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Devastação das florestas, catástrofes naturais, chuvas ácidas, poluição das fontes de água, esgotamento de bens
naturais são algumas das inúmeras problemáticas que afetam a vida do homem no planeta. Tais questões são focos
de preocupações de governos e de instituições sociais, dentre elas a escola. Entre todos os problemas apontados, um
é dos mais preocupantes, o excesso de produção do lixo quenão é somente uma questão ambiental, mas também a
sobrevivência do homem na Terra.
Dados do IBGE (2000) demonstram que mais de duzentos e vinte mil toneladas de lixo são coletados nas áreas
urbanas por dia, sem falar no que é contabilizado. Isto diz respeito ao modo de viver de cada família brasileira que
pode tornar algumas atitudes em hábitossalutares para minimizar o problema. A produção do lixo e o correto descarte
é um tema preocupante e atual, que urge por se construir uma consciência individual e coletiva, para que se tenha um
futuro sustentável no planeta, em convivência harmoniosa com todos os serees do universo.

FIGURA. 3. As personagens.

FIGURA 4. Situação inicial.

Moca, a minhoca; Bara, a barata eDongo, personagens da obra, emprestam suas vozes para junto às crianças
defenderem a natureza em todos os seus compósitos: fauna, flora, rios, igarapés... Nos diálogos, que se estabelecem
ao longo da narrativa Moca, Bara e Dongo, animais oriundos da sujeira, refletem juntamente com o leitor que tudo
se desaparecerá se o lixo tomar conta das ruas, das cidades, dos rios... Além de que as pessoas não sobreviverão.
Observa-se que a onomástica das personagens segue o princípio da “economia linguística”, com a redução dos
nomes, dando verossimilhança à construção da linguagem infantil e propiciando a empatia do pequeno leitor para
com os pequenos animais.
Outro aspecto a considerar são os desenhos em forma de colagem, com as personagens apresentadas em cores
diferentes, com o sorriso no rosto, propiciando leveza ao texto já que normalmente os papeis reciclados são mais
escuros, além da forma rímica e rítmica da construção textual como se ouve nas palavras do narrador e de uma das
personagens: “A minhoca Moca deu umas voltas/ depois ficou comentando/ sobre um problema ambiental. – Olhem
só! / Lixo na rua/ lixo no rio/ lixo na estrada/ lixo na via principal” (Moreno, 2013, p.10).
Moca, Bara e Dongo discutem a situação do planeta, apresentam os fatos, desenvolvem a trama e apresentam
algumas alternativas para solução do problema. É o aspecto pedagógico da narrativa, um dos fundamentos da
literatura infantil: “fixar conhecimentos já adquiridos e transmitir novos conhecimentos à criança” (Carvalho,1989,
p.161) e uma das perspectivas dos PCNs para o ensino fundamental “saber utilizar diferentes fontes de informação e
recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos” (Brasil, 1997). Ambos buscam oferecer à criança
alcançar novos saberes que certamente a influenciará positivamente nas situações práticas de vida social.
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FIGURA. 5. – Informações das personagens.

FIGURA 6. – Dados científicos.

A fala de Moca apresenta alguns conceitos que a criança pouco a pouco dominará e utilizará no vocabulário cotidiano.
Ao apresentar o tempo que um objeto gasta para se decompor, percebe-se que a estratégia aguça a curiosidade
da criança e ela própria passa a monitorar suas ações, de seus colegas e de seus familiares. De acordo com o IBGE,
no Censo de 2000 a composição média do lixo produzido nas residências brasileiras tem o percentual de 65% de
matéria orgânica, 25% de papel, 4% de metal, 3% de vidro e 3% de plástico.
Há, contudo, outras formas de resíduos que muito preocupa o homem moderno, a quantidade de “lixo
eletrônico” produzido pelos habitantes do planeta. Estima-se que a vida média de computadores, não chega a cinco
anos e esse tempo diminui bastante em se tratando de aparelhos celulares. Cabe a todos [alunos] se tornarem
vigilantes quanto ao do lixo produzido nas casas, na escola, na comunidade, com vistas a atingir aos colegas que
ainda não estão engajados na luta por essa causa.

o
FIGURA 7. Tipo de lixo.

FIGURA 8. Seleção de dados.

Novas formas de conhecimento são demonstradas a cada página que o leitor seleciona. Desta feita, o papel em
destaque é reaproveitamento do lixo. É a reciclagem de diferentes produtos a partir dos resíduos inorgânicos.
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Na voz do rato Dongo, há a informação: “O lixo inorgânico, composto por papel, vidro, plástico, metal etc.,
vai para as indústrias de reciclagem, ser transformado em camisetas, papel, cabide, balde, peças de automóveis etc.”
(Moreno, 2013, p.20)
Na página seguinte há o símbolo da reciclagem que são três setas em círculo e a demonstração de como o lixo
deve ser selecionado de acordo com as cores dos depósitos: vermelha, plástico; verde, vidro; azul, papel; amarela,
metal e marrom, orgânico.
A narrativa chega ao final, com ela o destino de Moca, Dongo e Bara e certeza de que as crianças caminharam
junto com as personagens. Estas vivenciando protagonizando a estória com uma prática cotidiana diferente, a partir
da compreensão do que é educação ambiental e desenvolvimento sustentável, verificados no texto final elucidativo:
O camundongo Dongo ficou sabendo que existiam
Associações de catadores, onde trabalhavam
várias pessoas, e resolveu participar do
desenvolvimento sustentável, criando a
Associação dos Ratos Catadores de Material Reciclável.
a minhoca Moca aceitou o convite de Donga
e resolveu também participar.
Já a barata Bara preferiu continuar
morando no lixão. (Moreno, 2013, p. 30).

Na última página, o narrador propõe para a garotada; “E você? que tal fazer um desenho sobre como ajudar a
resolver o problema do lixo?” (Moreno, 2013, p.32).

FIGURE 9. Capa de Lixo e sustentabilidade.

FIGURE 10. Ciclo da garrafa PET no ambiente.

A segunda obra em análise Lixo e sustentabilidade, da coleção “De Olho na Ciência” é destinado ao público infantojuvenil, do Fundamental II e tem novo formato para apresentar o ensino de ciências através da ficção. A obra dividese em dois segmentos: o primeiro é o ficcional e narra a estória de Dora e Noel que, orientados para fazer um trabalho
de pesquisa, se deparam, de forma inesperada, na biblioteca, com um terceiro personagem que se chama Leonardo
e se diz habitante do planeta 30 anos no futuro, sendo ele o condutor da trama; o segundo segmento é a pesquisa
empreendida pelos adolescentes e a elaboração de seu trabalho que dará sustentação científica à proposta de tratar a
ciência de forma prazerosa.
As ilustrações da obra não estão relacionadas ao texto, mas demonstram alguns aspectos do conhecimento
sobre o tema proposto, que se torna, também, outra trilha para a aprendizagem.
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Dessa forma, texto e imagem tentam responder às seguintes perguntas: “livrar-se do lixo é uma forma de cuidar
da qualidade de vida? Para onde vai o lixo? O que acontece com ele? Que danos ele pode causar à natureza e à saúde
das pessoas? Como funciona a reciclagem?” (Muhringer, 2011, p.49).
O texto ficcional “Uma questão de tempo”, de Rosana Rios também difere da maioria das ficções pela forma
como está distribuída estória. Dividida em duas secções, posicionadas no início e no final da obra, segue a estrutura
de uma narrativa linear, tendo as informações científicas introduzidas entre as duas partes.

FIGURA 11. Início da narrativa.

FIGURA 12. Epílogo da narrativa.

Com linguagem simples e com, apenas, três ilustrações o texto ficcional articula e veicula o ensino das ciências
através da pesquisa das personagens que a fazem de forma investigativa, coerente e atual, demonstrando a
necessidade de se produzir menos lixo e a correta forma de descartá-lo. Isto possibilita o jovem leitor a melhor
compreensão do local em que vive e coloca em relevância a preservação da vida no planeta.
Regina Zilberman (2003) afirma que o relacionamento do leitor com a obra se dá em duas etapas. A primeira
diz respeito à constituição de um universo ficcional, centrado na personagem. A segunda se reporta à projeção
produzida pelo narrador no destinatário que o leitor. A obra em estudo cumpre esse papel haja vista que a produção
científica fica atrelada ao universo ficcional.
Autores como Coelho (1991); Zilberman (2003); Carvalho, (2006); Conrado e Silva(2006) ponderados por
outros estudiosos da área apontam que a leitura é um dos passaportes para a vida social e cognitiva da criança e do
adolescente, dentro desse contexto está a leitura de textos literários que não deve prescindir de seu caráter artístico.
Entretanto, pela especificidade de seu leitor, a literatura infanto-juvenil tem envolvimento com o processo
educativo e é essa a linha de ação que se deve seguir para que haja a educação em ciências através da ficção.

III. CONCLUSÕES
O artigo procurou refletir sobre o uso do texto literário no ensino de ciências, focalizando a articulação entre a trama
e conteúdo científico apropriado para o Ensino Fundamental I e II. Os livros analisados Lixo, lixinhoe lixão e Lixo e
sustentabilidade são abordados com potencializadores da aprendizagem e promotores de estímulos para o estudo de
temas científicos, que é um dos desafios da divulgação e das práticas educativas nessa área.
A fundamentação teórica aponta que hoje, mais do que em outras épocas, a educação científica e tecnológica
é ponto decisivo para a vida em sociedade, sobretudo na urbana. Os PCNs demonstram que por muito tempo, o
homem foi considerado o centro do universo e que a natureza estava a seu dispor para explorá-la, modificar seus
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ciclos vitais, extrair seus recursos dentre outros. “Hoje, quando se depara com uma crise ambiental que coloca em
risco a vida do planeta, inclusive a humana, o ensino de Ciências Naturais pode contribuir para uma reconstrução da
relação homem-natureza em outros termos” (Brasil, 1997). É dentro desse contexto que as obras analisadas se
apresentam como um filão com múltiplas possibilidades de aplicação, dentre elas a educação em ciências.
Attico Chassot, na obra A ciência através dos tempos é enfático em dizer:
Há nesse momento a necessidade de se pensar ciência como posturas mais holísticas – isto é, uma ciência que
contemple aspectos históricos, dimensões ambientais, posturas éticas e políticas, e também encharcada no estudo
de saberes populares e nas dimensões da etnociências; proposta que traz nítidas vantagens, especialmente de
pensarmos na ciência que se aprende como um saber escolar. (Chassot, 2004, p.257).

Conforme a análise do cientista, infere-se que o texto literário se destaca como ferramenta didáticometodológica para uma proposta educacional que vise ao ensino de forma lúdica e prazerosa, especialmente em
situações de ensino aprendizagem que requeiram a imaginação, a invenção, o raciocínio, mesmo em condições
ilógicas e suprarracionais que é um dos condicionantes da literatura infanto-juvenil.
Debate-se que a linguagem científica é algumas vezes geradora de obstáculos nas questões de ensinoaprendizagem, assim, aproximar essa linguagem à literária é encontrar caminhos facilitadores nas práxis da ciência
em sala de aula visto que a criança e o adolescente, continuamente se expressam de maneira metafórica.
Ressalta-se que nas séries iniciais e finais do fundamental o ensino da ciência e o uso da literatura têm funções
similares voltados para finalidades informativas, educativas, sociais, culturais e até mesmo político-ideológicas
mesmo que esta última não seja a função precípua. Assim, ciência e ficção caminham juntas, ensina-se ciências
através do ficcional e o ficcional pode ser visto como proposta de ensino em ciências.
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I. INTRODUCCIÓN
Considerando la importancia de los aspectos centrales en la educación actual como la motivación en la elaboración de
modelos formales en la enseñanza de la física y la química; la investigación escolar se convierte en un recurso didáctico
valioso en este proceso motivacional en la enseñanza de estas ciencias en la educación media. Por lo tanto, transformar
las prácticas educativas convencionales permite promover en los estudiantes el interés por la física y la química, mediante
las explicaciones y reflexiones de unos procesos de investigación generados por los mismos estudiantes, bajo la
orientación y acompañamiento del maestro.
Cuando se logran introducir los procesos de investigación en la enseñanza de las ciencias se induce al estudiante
a que haga parte de otras estrategias de aprendizaje y se aproxime más al campo investigativo, pero sin dejar de lado el
manejo de los conceptos científicos que se abordan en el aula de clase, buscando que los estudiantes generen un
pensamiento crítico y reflexivo propio de la investigación en las ciencias naturales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se decidió diseñar una estrategia pedagógica y didáctica que funcionara como
puente de comunicación y acercamiento entre los estudiantes y el conocimiento de las ciencias, para luego poder realizar
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retroalimentación en torno a la misma. Dicha propuesta está enmarcada en un proyecto de la Secretaria de Educación
Distrital denominado “Educación media fortalecida”. Los espacios generados en este proyecto permitieron que el grupo
de docentes de la jornada mañana y tarde, realizaran un trabajo mancomunado y crítico en el cual se establecieron
criterios que funcionaran como iniciativa de motivación en los estudiantes y que fuesen dados a conocer en toda la
localidad a la cual está inscrita el colegio, (localidad Quinta de Usme).

II. HISTORIA DEL PROYECTO EN LA INSTITUCIÓN
El proyecto de educación media fortalecida (EMEF) pretende construir un puente que sirva como un canal a la
articulación entre la educación media y la educación superior, a través de la participación de las y los estudiantes de los
grados décimo y undécimo por medio del énfasis en Ciencias Naturales que actualmente tiene la institución.
En este orden de ideas, el objetivo de esta iniciativa es fortalecer el sistema educativo, en especial la educación
media y su relación con la educación superior, mediante una serie de acciones que permitieran que las y los estudiantes
de este nivel educativo, avanzaran hacia la formación profesional mediante un futuro reconocimiento y homologación
de los contenidos curriculares, establecidos por convenio con las Instituciones de Educación Superior (Res. 480, feb.
20/2008).
En este mismo sentido esta fue una estrategia orientada por la Secretaría de Educación Distrital a través de la
Resolución 2953 de 2011, en la que se planteaba que en 100 instituciones educativas se pudiera cumplir el siguiente lema
planteado por este proyecto de la SED “Hacer posible que se construyan escenarios futuros de desarrollo para los
jóvenes a nivel académico y laboral, a través del ejercicio de proyectos en temas o áreas de saber específicas para
cualificar los procesos educativos a partir de la profundización”.
El fundamento inicial parte de que los y las estudiantes tuvieran la oportunidad de profundizar en un área o campo
del conocimiento, aumentando la intensidad horaria de 6 a 10 horas a la semana, las áreas en las que se iba a profundizar
a partir del proyecto de la Educación Media Fortalecida (EMF) fueron: Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Humanidades, Ciencias Empresariales, Lenguas y Educación Física. De aquí que para alcanzar este propósito,
los colegios no solo tuvieron que fomentar el diseño y la transformación curricular a partir del trabajo en conjunto con
las instituciones educativas de nivel superior, sino que a su vez se debía modificar espacios y aulas especializadas que
permitieran llevar este objetivo a cabalidad.
A diferencia del proyecto de articulación, la educación media especializada, que posteriormente se convirtió en
educación media fortalecida no contemplaba el diseño curricular por créditos académicos y su posible reconocimiento a
las y los estudiantes, en su lugar, brindó a los estudiantes la posibilidad de contar con una o diversas opciones de
profundización en cada colegio, respondiendo a las expectativas manifestadas por ellos de forma replicada. En cada
colegio, la Educación Media Fortalecida (EMF) fue sustentada en a través de diferentes técnicas entre ellas la
metodología de trabajo por proyectos, posibilitando múltiples desarrollos a las profundizaciones optativas por grupos de
áreas.
Durante los años 2008-2010, se logró la integración de seis (7) Instituciones de Educación Superior al proyecto:
Universidad de la Sabana, Universidad Escuela de Administración de Negocios, Fundación Universitaria Monserrate,
Universidad Sergio Arboleda, Universidad Uniagraria, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Nacional de
Colombia.
En el Colegio Ofelia Uribe de Acosta I.E.D. la educación media fortalecida se originó con el acompañamiento de
la universidad Uniagraria, la cual en sus procesos dio origen a módulos que respondían directamente a las temáticas de
cada área que hacía parte del componente académico de dicha institución; el aporte de Uniagraria al proyecto de
educación media especializada fue de orden teórico que posteriormente sirvió para alimentar la propuesta que estamos
implementando desde el 2012 hasta la actualidad.
Al finalizar el contrato con la universidad Uniagraria, continúo el trabajo la Universidad Monserrate, con esta
institución se empezó a dar una mirada más reflexiva al componente epistemológico, pedagógico y didáctico de la
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propuesta del proyecto de educación media fortalecida que se gestaba en nuestro colegio. En este proceso se empezó a
organizar un documento que sirviera como carta de navegación sobre la base del aprendizaje basado en proyectos, a
través de las asesorías en líneas de investigación escolar con énfasis en ciencias naturales (Química, Física y Biología).
Después de tener elaborado el proyecto en términos pedagógicos y académicos, se puso en marcha las
modificaciones administrativas y organizacionales al interior del colegio, culminado el proceso con la Universidad
Monserrate, el acompañamiento fue de la universidad Pedagógica Nacional, que ha participado directa e íntimamente en
los respectivos ajustes curriculares y administrativos que han permitido mejorar los procesos escolares en los que
participan los estudiantes de dicho colegio. Inicialmente se empezó asesorando solo 3 líneas de investigación escolar,
actualmente se cuentan con 9, las cuales algunas tienen el apoyo de otras instituciones como la Universidad Javeriana
que aportan a la transformación curricular de la institución y a su vez del docente, quien luego el afecta positivamente la
formación de sus estudiantes no solo a nivel cognitivo, sino también cultural, tecnológico, ambiental y social, entre otros.
Hasta este punto, el proyecto de educación media fortalecida, se planteó como una propuesta que permitiera
generar motivación en la enseñanza de la Física, la Química y las Ciencias Naturales, teniendo como base el aprendizaje
basado en proyectos que se está desarrollando en cada una de las 9 líneas de investigación escolar, que no solo constan
de un componente teórico, sino que a su vez se soportan en el uso de herramientas tecnológicas y prácticas, que permiten
el desarrollo de la creatividad de los y las estudiantes, como investigadores escolares, generando en ellos motivación al
realizar actividades diferentes dentro del contexto escolar , adicionalmente se busca integrar los demás ciclos para
conseguir el interés y la curiosidad por la investigación y el aprendizaje de las Ciencias.

III. LAS POLITICAS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES ETAPAS
En Colombia, a través de los años las políticas públicas relacionadas con la educación han buscado con gran afán generar
un ascenso y sostenimiento en cuanto a los procesos de orden educativo de cada uno de los individuos que han entrado
en los procesos educativos de nuestro país, dichos procesos se han orientado por medio de la Ley General de Educación
(115 de 1994), a través de cada uno de sus artículos y decretos, no solo pedagógicos, sino también administrativos.
Las políticas públicas educativas se han ido transformando de acuerdo a los procesos sociales, éticos, ambientales,
políticos, económicos, culturales y tecnológicos que le han ocurrido a nuestra sociedad, de tal manera que la educación
esta cimentada en lo que requiere nuestra sociedad en estos tiempos, de ahí que la Secretaria de Educación Distrital
trabaje a través del nacimiento del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA Y MAYOR
ACCESO A EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL “lineamientos y condiciones
de viabilidad”. En dicho proyecto se manifiestan las características de la educación media que existe en nuestra ciudad
y la concepción de formación integral.
De aquí que los propósitos puntuales de la construcción de los procesos educativos y la apropiación de ciertos
conocimientos está dada en términos de la lucha contra la inequidad y la segregación social, la adopción de respuestas
adecuadas desde el punto de vista social y ambiental a los desafíos del cambio climático; y la defensa y fortalecimiento
de lo público. Por lo tanto, en el marco de estos tres retos se busca la transformación sustantiva de la educación media
de nuestro colegio que conduzca a un fortalecimiento de la calidad de vida de cada educando y permanencia de los
jóvenes habitantes de nuestra comunidad en la educación media y su vinculación a la educación superior, hasta su
titulación o culminación de estudios, como una de las metas significativas de los proyectos de vida de esos mismos
jóvenes, en especial de aquellos de los estratos 1 y 2 los cuales conforman nuestra comunidad educativa.
Finalmente, al tener estas políticas públicas en ejecución los colegios comienzan a plantear en sus proyectos
educativos institucionales PEI, la inclusión de la educación media fortalecida como puente de comunicación entre la
educación básica secundaria (un posible grado 12) y la educación terciaria o como herramienta que facilite la formación
para el trabajo y la producción académica y permanencia en la educación superior.
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IV. CONTEXTO ESCOLAR
Este proyecto se está implementando en el Colegio Ofelia Uribe de Acosta I.E.D., la cual es una institución de carácter
oficial ubicada en la localidad quinta de Usme (Bogotá -Colombia). Los estudiantes de grado décimo y undécimo que
pertenecen al ciclo cinco o también denominados de la media, tienen la opción de elegir la línea de investigación escolar
de la cual quieren formar parte, dependiendo de sus intereses personales y profesionales a futuro. Sin embargo, uno de
los requisitos es que el producto final de la investigación escolar, los cuales pueden ser un juego didáctico, cuento,
prototipo, maqueta, video, entre otros, este enfocado en los procesos de enseñanza–aprendizaje de los estudiantes de
educación básica primaria y secundaria enfocado hacia las Ciencias Naturales, además, que sea socializado a toda la
comunidad educativa mediante el seminario local de Educación Media Fortalecida que se lleva a cabo al finalizar el año
escolar.

V. EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA
Esta propuesta tiene 3 objetivos, el primero es lograr una transformación conceptual y curricular en el docente que
participa en el proceso de enseñanza de la Física, la Química y la Biología a través de la aplicación de técnicas de
enseñanza, diferentes a las tradicionales como lo es el aprendizaje por proyectos, el segundo objetivo es lograr el
fortalecimiento de las habilidades en investigación de los estudiantes que están por obtener el título de bachilleres
académicos y que están a vísperas de ingresar a la educación terciaria y finalmente el tercer objetivo es que a través del
aprendizaje y/o comprensión de algunos de los fenómenos abordados de la Física, la Química y la Biología, el estudiante
tenga preferencia al permanecer en este proceso llevados a cabo en la educación superior.
Teniendo claros los tres objetivos, desde el año 2013 se modificó el plan de estudios de los estudiantes de grado
décimo y undécimo para implementarse la Asignatura Fundamentos de investigación, la cual orienta los procesos de
investigación escolar a partir de los siguientes contenidos:
 Tipos de investigación
 Normas APA
 Herramientas de recolección de información en investigación
 Escritura en la investigación
 Herramientas de presentación de avances de un proceso de investigación escolar
 Construcción de anteproyecto de investigación
 Diseño de poster de primer avance de investigación
 Escritura de un artículo científico
En el mes de noviembre, se realiza un seminario local en el cual son invitados los miembros de diferentes
instituciones educativas como lo son estudiantes, docentes y padres de familia.
En este seminario se presentan y socializan por parte de los estudiantes de grado décimo los avances de su investigación
escolar, los cuales deben ser presentados en un poster que está compuesto por: título, resumen, introducción, objetivos,
justificación, metodología, resultados esperados e integrantes.
Los estudiantes de grado undécimo deben sustentar la investigación escolar que llevaron a cabo y mostrar al
público los resultados que obtuvieron. Adicionalmente se cuenta como soporte la página web
http://proemeofeliauribedeacosta.webnode.es/ en la que encuentran información acerca del proyecto, las líneas de
profundización, fotogalería de eventos anteriores, fundamentación teórica, calendario de eventos, encuestas de egresados,
información académica, aula virtual, contactos y vínculos a videos.
Las nueve Líneas de investigación escolar que se abordan en la institución son las relacionadas a continuación:
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Línea de Biotecnología: busca vincular al estudiante a los procesos relacionados con la aplicación de las tecnologías en
relación con procesos vitales, a través del trabajo por proyectos y el manejo de herramientas virtuales y de orden
investigativo, que le permitan acercar el conocimiento biotecnológico a los estudiantes.
Línea de Salud: esta línea desarrolla temáticas que giran en torno a la epidemiología de la localidad.
Línea ambiental: el objeto de estudio es el medio ambiente, entendiendo el AMBIENTE como el resultado de las
dimensiones biofísicas, sociales y culturales, donde presenta una situación ambiental real en un contexto dado.
Línea de procesos industriales: la línea desarrolla investigación escolar en aspectos químicos que se implementan en
la industria, y que en lo posible se implementan en la localidad, como la cocción de arcilla para la elaboración de baldosín,
ladrillos, bloques y otros, la explotación de minerales que se agregan para la elaboración de concreto y morteros,
extracción de óxido de silicio para la elaboración de vidrio; en la industria alimenticia y procesamiento de residuos
sólidos entre otros.
Línea de Electromecánica: es una línea de investigación que involucra específicamente la electricidad y la mecánica,
con base en las matemáticas, las ciencias naturales y la tecnología.
Línea de Astronomía: desarrollo de procesos investigativos, cognitivos y reflexivos en ciencias naturales desde el
trabajo por proyectos enfocado en la astronomía, que propicien inquietudes, a las cuales los y las estudiantes puedan dar
continuidad en su formación superior.
Línea de Bioestadística: esta línea pretende unificar la biología y la estadística en los procesos de elaboración de
compotas y encurtidos.
Línea de Energías Alternativas: haciendo uso de las grandes ventajas que tienen las energías alternativas, en esta línea
se trabajaran la eólica y la solar, desde un reconocimiento del uso de estas energías en el país y del diseño de prototipos
que beneficien la localidad.
Línea de Elaboración de productos de aseo y para el hogar: partiendo de la fundamentación teórica en química se
pretende diseñar, elaborar y usar productos de aseo que puedan ser implementados en la institución y que posteriormente
sean útiles para el contexto del estudiante.
Las líneas de profundización son orientadas por doce maestros que hacen parte del área de Ciencias Naturales de la
institución.

VI. CONCLUSIONES
En algunos estudiantes, resulta evidente la falta de comprensión e interés por el aprendizaje de la física, la química y la
biología. Parte del problema está relacionado con la complejidad al estudio de estas ciencias, y la forma convencional
con las que se desarrollan las clases, ya que en muchos casos se elaboran conceptos que resultan ser abstractos para el
estudiante y que no tienen trascendencia o aplicación en el contexto. Esta es una situación que origina, en la mayoría de
los casos, una actitud de apatía hacia el estudio de estas disciplinas y que indudablemente afecta el rendimiento académico
y hasta convivencial de los estudiantes.
Por lo anterior, a través del proyecto de la Secretaría de Educación Distrital FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION MEDIA Y MAYOR ACCESO A EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD EN EL DISTRITO
CAPITAL “lineamientos y condiciones de viabilidad” y las líneas de investigación escolar que está dirigiendo el área
de ciencias naturales del Colegio Ofelia Uribe de Acosta IED, se ha logrado una transformación conceptual y curricular
en el docente que participa en el proceso de enseñanza de la Física, la Química y la Biología a través de la aplicación de
técnicas de enseñanza, diferentes a las tradicionales como lo es el aprendizaje por proyectos. Asimismo, se ha podido
fortalecer las habilidades en investigación de los estudiantes que están por graduarse y que se acercan a ingresar a la
educación terciaria; finalmente, a través del aprendizaje de la Física, la Química y la Biología desde otro tipo de
actividades y dinámicas propias de la investigación, se ha evidenciado que los estudiante se han logrado acercar y a tener
más afinidad hacia estas ciencias, teniendo en cuenta que la mayoría de egresados de la institución optan por continuar
una carrera afín de estas disciplinas.
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ABSTRACT

The Estanislao Zuleta IED School is located at Bogota (Colombia) and the target population
is primary education students. Take into account students have access to big amount of
information through the internet and media, the institution had emphasized on the
implementation of constructivist model approach and virtual learning environments, which
have been technologically enriched in order to guarantee an updated teaching process in all
the fields of knowledge. The aim of the didactical proposal presented here is to develop a
didactic unit on the technology area in order to support the virtual learning environment
(VLE). In that way, fifth grade students can generate models from the production of toys
with consumables material as a pretext for learning of simple machines. Under a
constructivist approach based on modeling, the present proposal aims to develop the
intervention in the classroom, taking into account the following fundamental aspects to this
research in development:
 Modelling understood as mental representation of an actual event, phenomenon or object.
 Construction of toys as a motivator element, since are students who develop it, handling
different materials until they observe the operation and be able to describe it in different
ways by models.
 The interactive aids included at VLE contribute to the learning process of simple machines
considering different activities.
 Teaching unit, considered as a set of actions planned by the teacher who aims to promote
the learning of students in relation to certain content.
In conclusion, the teaching unit complemented by the Virtual learning environment in which
the main strategy is modeling, can generate a significant conceptual change in the students,
in this specific case in those related to the study, understanding and application of the simple
machines through the toys as a pretext for learning.
Los estudiantes de educación básica primaria del Colegio Estanislao Zuleta I. E. D., ubicado
en Bogotá (Colombia), a través de la internet y los medios de comunicación tienen acceso a
gran cantidad de información; por esa razón en la institución los modelos constructivistas de
aprendizaje y los ambientes virtuales enriquecidos tecnológicamente han adquirido gran
fuerza para ser garantes de una enseñanza actualizada en todos los campos del conocimiento.
La propuesta didáctica aquí presentada busca que el área de tecnología se fundamente en el
desarrollo de una Unidad Didáctica soportada en un Ambiente Virtual de Aprendizaje
(AVA) para que los estudiantes de quinto de primaria puedan generar modelos a partir de la
elaboración de juguetes con material fungible como pretexto de aprendizaje de máquinas
simples. Bajo una visión constructivista basada en modelización; se pretende desarrollar la
intervención en el aula, teniendo en cuenta los siguientes aspectos fundamentales para esta
investigación en desarrollo:
 La modelización entendida como la representación mental de un hecho real, fenómeno u
objeto.
 Elaboración de juguetes como elemento motivador al ser los estudiantes quienes lo
desarrollan, manipulando diferentes materiales hasta llegar a observar el funcionamiento
y poder describirlo de diferentes maneras mediante modelos.
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 Las ayudas interactivas incluidas en el AVA contribuyen al proceso de aprendizaje de las
máquinas simples planteando diferentes actividades.
 Unidad didáctica considerada como un conjunto de acciones planificadas por el docente
que tiene como finalidad promover el aprendizaje de los alumnos en relación con
determinados contenidos.
En conclusión la unidad didáctica de la mano del Ambiente Virtual de Aprendizaje en los
que se aborde la modelización puede generar un cambio conceptual significativo en el
estudiante, en este caso en los relacionados con el estudio, comprensión y aplicación de las
máquinas simples a través de los juguetes como pretexto de aprendizaje.

I. INTRODUCCIÓN
El trabajo de investigación en desarrollo aquí presentado, pretende abordar el campo de la tecnología y su articulación
con la física desde la didáctica de las ciencias, la modelización de juguetes, el uso de una unidad didáctica y la interacción
con un AVA orientados al aprendizaje de máquinas simples.
Comprender máquinas simples y la relación que existe entre estas para generar movimiento, ayuda al estudiante a
crear estructuras mentales, que le permiten comprender que todos los elementos que los rodean tienen un diseño y fueron
introducidos con el fin de satisfacer una necesidad; además, apreciar que todo lo que existe alrededor de ellos es
construido a partir de la idea e iniciativa de un individuo de la comunidad, haciendo así que la ciencia no sea algo lejano
a la realidad en que se encuentran.
Para conseguir el aprendizaje de las máquinas simples, se utiliza el trabajo en modelización enfocado hacia el
desarrollo y construcción de juguetes. Según Manzzantini (2004) un juguete debidamente seleccionado estimula la
inteligencia de los niños; los juguetes que desarrollan los estudiantes durante la Unidad didáctica y el AVA, son elegidos
por el docente pensados según la edad y la finalidad; pero aplicar la modelización, requiere encontrar elementos
motivadores para desarrollar dentro del aula de clase que respondan a la competencia científica planteada en las pruebas
PISA nombrada por (Pipitone et al., 2009) como “la capacidad para utilizar el conocimiento científico para identificar
preguntas y obtener conclusiones a partir de evidencias, con la finalidad de tomar decisiones sobre el mundo actual y los
cambios que las actividad humana produce en él” (OCDE/PISA, 2000).
Se asume para esta investigación la modelización como la definen Gilbert y Boutler citados en (Merino, 2006) “A
model can be defined as a representation of an idea, an object, an event, a process or a system”, los estudiantes pueden
resolver problemas apoyados por sus compañeros y el docente, generando conceptos comunes teniendo presente sus
ideas previas; entre los modelos a ser desarrollados por los estudiantes durante la Unidad didáctica se encuentran mapas
conceptuales, dibujos, bocetos, el diseño y construcción final de un juguete que involucre en su funcionamiento una
máquina simple.
El contenido de la unidad didáctica desarrollada, se encuentra argumentada bajo la visión de Neus Sanmartí que
define cuatro momentos: exploración, introducción, síntesis, generación y aplicación; las cuales se adaptaron en tres
momentos para esta investigación y el trabajo en el AVA; con el fin de tener nombres más atractivos para los niños y
considerando que hay un gran momento que es la etapa de diseño la cual abarcaba gran parte del trabajo que se
desarrollaba en los contenidos de la Unidad de Sanmartí.

II. CONTEXTO EN EL QUE SE APLICARÁ LA INVESTIGACIÓN
La investigación se desarrollará en el Colegio Estanislao Zuleta I. E. D que se encuentra ubicado en la localidad quinta
de Usme de la ciudad de Bogotá; el cual cuenta con dos sedes, A y B; funcionando en jornada mañana y tarde.
La institución atiende una población de estrato 1, 2 y 3 y brinda servicios de educación formal en los niveles de
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.
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La propuesta se aplicará en la grado quinto que pertenece a la educación básica primaria en la asignatura de
tecnología la cual se orienta desde el grado primero hasta el grado undécimo, con una intensidad horaria semanal de 2
unidades de clase de 55 minutos cada una.
El PEI de la institución tiene como énfasis en el uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de
la información; por eso es coherente utilizar como recurso de aprendizaje el AVA con los estudiantes de grado quinto,
que se encuentran entre los diez y doce años de edad, visto desde el quehacer diario del docente como niños interesados
cuando el trabajo es práctico, relacionando el tema de máquinas simples con la elaboración de juguetes.
Los estudiantes en el semestre anterior en la asignatura de tecnología, han sido preparados paulatinamente en el
desarrollo y familiarización de mapas conceptuales basados en Novak, elaboración de juguetes con material fungible
utilizando diferentes formas en su funcionamiento y la interacción con el ambiente virtual de aprendizaje diseñado en
una plataforma moodle con los elementos de la Unidad Didáctica adaptados a esta investigación.

III. MARCO TEÓRICO
El objetivo de esta investigación es estudiar los aprendizajes generados en niños de 5º primaria al interactuar con una
estrategia basada en la construcción de juguetes y soportada en la modelización, utilizando como recurso un Ambiente
virtual de aprendizaje.
A continuación se presenta como se sustenta la propuesta desde la unidad didáctica desde sus cuatro elementos y
el AVA como herramienta B- Learning para la enseñanza de las ciencias y como desde la modelización se logra el
aprendizaje de máquinas simples del área de tecnología como física aplicada relacionándolo con el diseño y construcción
de juguetes.

III. 1 Enseñanza de las ciencias en primaria con el uso de las TIC
La nueva visión y el reto actual que asume la enseñanza de las ciencias, no es transmitir información que ya se ha
construido anteriormente; sino que se debe aprovechar la creatividad de los niños para buscar la apropiación de las
ciencias teniendo presente sus preconceptos, contexto y su forma de comunicación de las habilidades científicas
adquiridas y es allí cuando es importante resaltar que la presencia de las TIC, se ha convertido en uno de los elementos
principales de la socialización de los niños y las niñas que cursan estudios de primaria; dado que las instituciones
educativas deben crecer a la par de la sociedad y por tanto garantizar una enseñanza actualizada, que dote a los estudiantes
de los conocimientos y capacidades para el manejo adecuado de las nuevas herramientas que la sociedad tecnológica o
digital hoy presenta (Marín, 2010). Adicionalmente, García-Martínez et al. (2007) refieren que el maestro debe procurar
que el estudiante pueda identificar las diferentes expresiones de la tecnología presentes en el medio que los rodea
(artefactos, sistemas y procesos) y explicación de su función e importancia en la sociedad.
Ahora bien, Zambrano (2012) refiere que en nuestro país la educación virtual es limitada, es diversa y existe oferta
en modalidad virtual y a distancia (auto dirigida o con tutor) y mixta (blended); donde no son reguladas y se avanza en
la definición para obtener registro calificado de la modalidad. Para este trabajo se escoge la modalidad Blended Learning
donde se diseñara e implementará un AVA, un Ambiente Virtual de Aprendizaje comprendido como el conjunto de
entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso
enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de administración de aprendizaje mediado por Objeto Virtual de
aprendizaje OVA (Universidad Autónoma Metropolitana) estos dos recursos educativos los encontramos en la Unidad
Didáctica.
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III.2 Aprendizaje en ciencia y tecnología
Esta propuesta educativa basada en B-learning promueve en los estudiantes la adquisición de competencias cognitivas,
valorativas y desarrollar su espíritu científico como elemento principal al educar ciudadanos competentes, apoyados en
el constructivismo como modelo de enseñanza, teniendo presente los 4 ejes planteados en la propuesta de la Secretaria
de Educación para los colegios públicos de Bogotá, titulada “Orientaciones curriculares para el campo de Ciencia y
Tecnología” García-Martínez et al. (2007).
Enseñar ciencias es un proceso que requiere una constante evaluación, retroalimentación y una construcción
permanente de estrategias, ya que existe una demanda por parte de la población escolar orientada a una cultura científica
que requiere una transformación radical de la escuela. Sanmartí (2000) afirma: “Los modelos de enseñanza utilizados
hasta ahora no sirven para que aprendan estudiantes desmotivados” (p. 2). Asumir el nuevo reto de enseñanza de las
ciencias requiere una actitud investigadora, de búsqueda y reflexión, ya que afrontar las actitudes inmovilistas tiende a
consolidar un sistema educativo válido sólo para unos determinados estratos socio-culturales. Es un reto difícil, porque
los recursos no son suficientes y faltan materiales didácticos aplicables (Sanmartí, 2000).
Sanmartí et al. (1999) afirman:
Uno de los objetivos que se deben plantear en la clase de ciencias es enseñar a hablar y a escribir en ciencias, porque
para aprender esta materia los alumnos deben poder expresarse en clase, oralmente, por escrito o mediante dibujos,
dado que solo así podrán contrastar sus ideas y desarrollarlas. (Izquierdo et al, 1999, p.54).

Por lo anterior en esta propuesta de investigación se pretende abordar desde la modelización los mapas
conceptuales, la interacción, el diseño y construcción de juguetes para resaltar el papel protagónico en la actividad
científica escolar a partir de los modelos desarrollados; desde la explicación de los bocetos y su definición, explicación
y justificación aplicando las rubricas de evaluación definidas por Jorba en hablar y escribir para aprender.
La educación en ciencia y tecnología se puede ver fortalecida por la didáctica de las ciencias para generar
aprendizajes, calidad educativa y establecer criterios para la selección de los contenidos que son enseñables; en el caso
de esta propuesta de investigación el aprendizaje de las máquinas simples, identificando problemas disciplinares del
conocimiento, relacionados directamente con el contexto, intereses y expectativas de los estudiantes, como son los parque
recreativos y las construcciones de casas, ya que en su entorno lo pueden observar constantemente.
Desde la propuesta de García-Martínez et al. (2007) se plantean cuatro elementos para el desarrollo y el
aprendizaje en Ciencia y Tecnología, esperando que los estudiantes puedan enfrentarse a situaciones problemáticas que
necesiten de procedimientos y procesos para su desarrollo:
 La naturaleza de la ciencia y tecnología con el fin de presentar al estudiante la ciencia como construcción
humana en colectivo, alcances, ventajas y desventajas a lo largo del tiempo para identificar expresiones
tecnológicas en su entorno.
 El desarrollo de la comunicación en ciencia y tecnología con el fin de desarrollar el análisis de situaciones
problema, propiciando espacios para la sustentación y explicación de manera gráfica, verbal o escrita.
 Fortalecer el trabajo práctico en ciencia y tecnología con el fin de reconocer la importancia del experimento
o trabajo práctico, haciendo uso de herramientas y materiales para el desarrollo de las propuestas de solución
planteadas.
 Modelizar con el fin de construir sistemas representativos concretos (maquetas, simulaciones y prototipos)
para explicar conceptos científicos.
En Colombia, el manejo de la información y el uso de las TIC ha adquirido gran importancia a nivel de educación;
facilitando a los estudiantes la búsqueda de información; desde el modelo constructivista es necesario reconocer que el
estudiante tiene preconceptos y a partir de estos se generan otros. (Zambrano et al. 2010), por esta razón el B-learning
toma fuerza en las escuelas colombianas porque busca generar un ambiente más amplio y flexible, en cuanto a
metodologías de enseñanza y aprendizaje, tipos de tareas a desarrollar, trabajo individual y colaborativo, interacciones,
seguimiento y continuidad de la clase (Silva, 2011), buscando así que los estudiantes aprendan el funcionamiento y
aplicación de las máquinas simples con el desarrollo de juguetes, construyendo conocimiento en red y compartiendo
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aprendizajes mediante foros, Objetos Virtuales de Aprendizaje y el seguimiento de todo el proceso en la bitácora de
trabajo.
Así mismo, (García et al., 2007) la enseñanza de las ciencias en cualquier año escolar, debe transformar el salón
de clases en una comunidad de aprendizaje sobre diferentes disciplinas promoviendo las explicaciones de su
conocimiento a partir del contexto, es decir generar aprendizaje significativo.
III.3 Modelización en la enseñanza de las ciencias
Teniendo presente que un modelo es una representación de una idea, un objeto, un evento, proceso o sistema para los
docentes surge un reto y “es el diseñar actividades que promuevan la evolución de los modelos explicativos” (Gómez
Galindo, 2008, pág. 14) en los estudiantes; llevando así al replanteamiento de la labor docente desde el desarrollo de la
didáctica para cambiar los sistemas de transmisión por otros en los que el estudiante genere modelos a partir de su
aprendizaje (Gómez Galindo, 2008), como muestra (Izquierdo, 2008) en surge la necesidad de nuevos currículos en
diferentes áreas y la generación de proyectos hacia la historia de la ciencia, la sostenibilidad y la técnica entre otros que
busquen cambiar la enseñanza habitual en las ciencias.
Día a día la escuela busca que el estudiante se apropie de los conocimientos y los pueda aplicar en cualquier práctica
social o problema cotidiano, para esto es necesario que el estudiante piense y hable desde la ciencia haciendo uso de
los diferentes modelos teóricos; pero para esto el estudiante requiere hacer uso de sus conocimientos previos para
reconstruirlos y así poder elaborar modelos científicos escolares que pueden ser representados de diferentes
elementos como textos, gráficos, planos, maquetas y prototipos. (García-Martinez et al., 2007).

Para que la modelización se aplique, es necesario encontrar elementos motivadores para trabajar dentro del aula
de clase que respondan a la competencia científica planteada en las pruebas PISA nombrada por (Pipitone et al. 2009)
como “la capacidad para utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de
evidencias, con la finalidad de tomar decisiones sobre el mundo actual y los cambios que las actividad humana produce
en él” (OCDE/PISA, 2000).
Pipitone et al. afirman que:
La competencia científica se relaciona no sólo con la capacidad de movilizar el conocimiento científico para poder
comprender los problemas de la sociedad en la que vive el alumnado, sino también para actuar en función de utilizar
responsablemente los recursos naturales, consumir racionalmente y proteger la salud individual y colectiva, entre
otros muchos aspectos (2009, p. 173).

En el área de tecnología los juguetes ayudan a la competencia científica porque los niños pueden aprender mientras
juegan, (Manzzantini, 2004) afirma que los juguetes hechos “parar construir” como las cajas de madera, contenían piezas
de diversas formas y tamaños, en las que el ordenamiento constituye un ejercicio motriz, matemático y geométrico. Los
juguetes tradicionales exigen a los niños convivencia social, esfuerzo físico y destreza para competir sin violencia.
El trabajo con los juguetes favorece al trabajo práctico porque los estudiantes deben buscar solución a un problema
común, en el cual deben utilizar sus preconceptos y las nuevas ideas presentadas por el profesor, pasando por diferentes
pasos hasta llegar a un modelo en este caso un juguete, desde el cual podrán explicar el funcionamiento y la solución al
problema planteado, de igual manera se logra evaluar habilidades motrices, trabajo en equipo y su aprendizaje
significativo, “un juguete sabiamente seleccionado es uno de los medios más adecuados para estimular la inteligencia de
los niños. Así lo plantea Howard Gardner en su teoría de “inteligencias múltiples”, donde define a la inteligencia como
la capacidad de resolver problemas” (Manzzantini, 2004).
III.4 Objetivos de la modelización
 Pensar y hablar de ciencia.
 Producción de representaciones de sistemas simples.
 Análisis de objetos, fenómenos o eventos para delimitar problemas.
 Análisis de transformación de materiales naturales y artificiales.
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 Reconocimiento de expresiones tecnológicas.
 Discusión de riesgos y cuidados al intervenir.
III.5 Unidad didáctica

La unidad didáctica UD según Sanmartí (2002) expone que el diseño del dispositivo pedagógico se considera
como un conjunto de acciones planeadas por los docentes con la finalidad de promover el aprendizaje de
contenidos específicos en los estudiantes. La UD se desarrolla en cuatro momentos, los cuales se explican en
la Tabla I, y las características de una actividad didáctica que son presentadas en la Figura 1.
TABLA I. Clasificación Unidad didáctica según Sanmartí (2002).
ACTIVIDADES DE
EXPLORACIÓN

ACTIVIDADES DE
INTRODUCCIÓN

ACTIVIDADES DE
SÍNTESIS

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN Y GENERACIÓN

Tienen como objetivo facilitar
que los estudiantes planteen
problemas.
Promueven el planteamiento de
preguntas o problemas de
investigación.

Los
estudiantes
pueden
construir
sus
ideas
coherentemente
con
las
aceptadas actualmente por la
ciencia
Tiene como fin la construcción
de nuevas ideas como resultado
de una adhesión progresiva y
colectiva.

Reflexión sobre que se está
aprendiendo y sobre la
incorporación de nuevas ideas.

Ampliar
el
campo
de
situaciones y fenómenos que
se pueden explicar con el
modelo
construido
inicialmente.

Transformar el conocimiento para ser aprendido: desde los procedimientos hasta las
actitudes, sentimientos y todo tipo de valores asociados.
Generar las interacciones del alumno y del docente: Con el fin que uno de los actores
influya sobre otro entre el pensamiento y la acción.
CARAC
TERÍSTICAS
DE UNA
UNIDAD
DIDÁCTICA

Promover el desarrollo de mecanismos: Busca presentar una especie de contrato didáctico,
donde se condiciona lo que se puede o no hacer.
Reflejar el fin de la educación considerando la esencia de enseñar dentro de la acción
misma.
Reconocer la importancia de negociar y concertar algunos elementos dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje

Dar valor al enfoque o modelo del profesor y al estudiante desde los objetivos.
FIGURA 1. Características de una actividad didáctica. Adaptada Sanmartí (2002) en Álvarez y Monroy (2010).

IV. INTERVENCIÓN EN EL AULA
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La intervención en el aula está orientada al desarrollo de juguetes, teniendo presente la modelización de diferentes
maneras como son los mapas conceptuales, dibujos, explicaciones orales o escritas, bocetos y finalmente el juguete ; será
evaluada de acuerdo a las situaciones planteadas en el momento en que se encuentre de la unidad didáctica, bien sea de
exploración, inducción, síntesis o generación, en la Tabla 2 se puede apreciar la organización de acuerdo a la Unidad
didáctica y la evaluación desde la modelización.

TABLA II. Evaluación de Modelización y Unidad didáctica.
CLASIFICACIÓN
DE UNIDAD
DIDÁCTICA
SEGÚN
SANMARTÍ (2002)

ADAPTACIÓN
DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA
PARA ESTA
INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES
DE LA UD

EVALUACIÓN
DESDE LA
MODELIZACIÓN

EXPLICACIÓN DESDE LA
MODELIZACIÓN

Dibujo con respuesta a Una representación gráfica de una idea
la situación problema o solución a un evento
Historieta que
plantea una
situación
problémica
alrededor de las
máquinas simples

Representación de una predicción
Socialización en grupo
de respuestas y
discusión acerca de la
solución más acertada.
Aplicación de rubrica
de evaluación según
Jorba (2000).

Representación escrita

EXPLORACIÓN

EXPLOREMOS

Instrumento de exploración del
Representación a
conocimiento previo del estudiante
través de un mapa
conceptual de la
Representación gráfica
definición y función
de cada máquina
simple
Representación de fenómenos
científicos que pueden ser complejos y
difíciles de observar directamente.

Asociación o
emparejamiento de
elementos de
máquinas simples

INTRODUCCIÓN

Identificación de forma
- función y estructura
de las máquinas
simples desde el área
de tecnología

Observación de significados
conceptuales

Presentación de
máquinas simples
en multimedia

N/A

Abstracciones, no representaciones
literarias

Identificación de
máquinas simples
en diferentes
espacios del
entorno (cocina,
colegio y parque)

Cantidad de máquinas
simples encontradas

Abstracciones, no representaciones
literarias
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Comparación de
cantidad de
máquinas simples
encontradas en cada
uno de los dibujos
(cocina, colegio
parque)

Representación de fenómenos
científicos que pueden ser complejos y
difíciles de observar directamente.
Cantidad de máquinas
simples encontradas
Observación de significados
conceptuales

Estructuras retóricas tomados como
buen uso del lenguaje para convencer
mediante el discurso

Observación de
videos que
involucran
máquinas simples
"embebidos de
YouTube"

N/A

Participación en el
foro

Semántica y sintaxis
Terminología
Coherencia

Asociación de
elementos
(interacción con el
AVA)

Resultados de las
actividades

Herramienta como conjunto de
práctica compartida aproximándose a
una pedagogía rigurosa
Especialización temática

Especialización temática

(Representación
gráfica - Definición
- Función)
(interacción con el
AVA)
Actividad:
Completar frases
(interacción con el
AVA)

SINTESÍS

DISEÑO Y CREO
M I JUGUETE

Progreso frente a los
conceptos y
reconocimiento inicial

Especialización temática

Interacción con
diferentes máquinas
simples

N/A

Representación de fenómenos
científicos que pueden ser complejos y
difíciles de observar directamente.

Asociación de
elementos
(Definición función)

Mapa conceptual sobre
las máquinas simples

Observación de significados
conceptuales

Video de elementos
en movimiento

N/A

Red Sistémica

Sopa de letras
(interacción con el
AVA)
Crucigrama de
letras y dibujos
(interacción con el
AVA)
Rompecabezas
(interacción con el
AVA)

GENERACIÓN Y
APLICACIÓN

Juego, construyo y
aprendo con
máquinas simples
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partir de las
máquinas simples
Generar
predicciones sobre
el movimiento

Explicación verbal y
gráfica sobre una teoría

Discusión frente a
semejanzas y
diferencias del
movimiento

Explicación verbal de
una teoría coherente a
partir del análisis de un
instrumento del
protocolo experimental

Diseño y análisis
del juguete a
elaborar

ANÁLISIS
FUNCIONAL DE
LOS PLANOS
(conexiones, uso
adecuado de las
máquinas simples,
nombres correctos de
los elementos a
utilizar, líneas que
indiquen el
movimiento, )

Posicionamiento de conceptos con
relación a la actividad de modelado

Creación de un
Poster

Argumentos acerca de
los modelos propuestos

Contrastación de modelos con otras
teorías

Elaboración del
juguete

Funcionamiento del
juguete y explicación
por parte de los
estudiantes alrededor
del uso de las
máquinas simples

Maneja el concepto, lo identifica en
otros espacios y lo desarrolla a través
de un juguete

Interpretar e interactuar el mundo
natural

IV.1 Esquema del diseño de la Unidad Didáctica y el AVA
Después de trabajar la parte teórica de la Unidad Didáctica se procedió a diseñarla, con los programas de la suite de
Adobe, procurando que los dibujos que representan niños llevaran el uniforme del colegio Figura 2 para así generar
mayor apropiación por parte de los estudiantes; por otra parte se procuró que los colores y el diseño fueran atractivos,
para que los estudiantes al llegar a trabajar con ella sientan agrado.

FIGURA 2. Portada de la Unidad didáctica.
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La unidad didáctica tiene un espacio donde se presentan los objetivos de la unidad y se le da la bienvenida al estudiante
Figura 3, con el fin de familiarizarse con esta.

FIGURA 3. Contraportada de la Unidad Didáctica.

Las actividades presentan un espacio de reflexión que se llama ¡Sabías que!; en el cuál encuentran información de
importancia para la actividad a realizar Figura 4 y en ocasiones sirve para hacer una introducción al contenido de esa
parte de la unidad.

FIGURA 4. Ejemplo de actividad de Unidad didáctica.

22021-10

Bibiana Carolina González Ruiz et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22021 (2014)

V. RESULTADOS
La triangulación será realizada a partir de los trabajos desarrollados en el AVA y los conceptos descritos en la unidad
didáctica, adicionalmente los modelos desarrollados por los estudiantes, se analizarán los mapas conceptuales a partir de
Novak (extensión y jerarquía). Se utilizarán las rubricas de Jorba para analizar los resultados sobre la explicación de los
estudiantes.
En la presentación oral se mostrará los resultados a partir de las pruebas piloto que se llevaran a cabo en la
institución. Por ahora se ha podido apreciar:
 Miedo de los padres hacia el uso de los correos electrónicos, teniendo en cuenta la corta edad que tienen los
estudiantes.
 Fue necesaria la introducción al AVA haciendo uso de la comunidad edmodo, para reconocer elementos como
la subida de archivos y seguimiento a sus notas.
 Evidente motivación y entusiasmo por parte de los niños en el momento de interactuar con la plataforma moodle.
 Desconocimiento por parte de los padres de familia del trabajo a partir de un ambiente virtual de aprendizaje,
del tipo de actividades que pueden ser desarrolladas, de la intensidad horaria que deben trabajar en la plataforma
y los recursos físicos adicionales necesarios para realizar las actividades; sin embargo en reuniones con los
acudientes se ha manifestado que las actividades serán desarrolladas en el espacio de clase de la asignatura de
tecnología bajo la supervisión, asesoría y acompañamiento del maestro encargado de la asignatura.

VI. CONCLUSIONES
Esta investigación aún no ha finalizado, está en proceso, construcción y constante modificación a partir de las pruebas
piloto que se han realizado, en cuanto a diagramación y diseño de actividades relevantes para cumplir el propósito en
esta investigación. Sin embargo, de las pruebas preliminares pueden resaltarse:
 Importancia de las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza-aprendizaje de la tecnología
y la física a nivel primaria.
 Interés, motivación y alta participación por parte de los estudiantes hacia el diseño de juguetes.
 Motivación por la intervención de actividades no convencionales para este grupo de compañeros (Unidad
Didáctica, Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA y diseño de juguetes que funcionan a partir de máquinas
simples).
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ABSTRACT
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El agua es un recurso básico en las actividades humanas y para la vida misma por tanto es
necesario realizar acciones para conservar sus ecosistemas y no cargar las corrientes hídricas
de vertimientos contaminantes, dentro de la gestión ambiental en general se establece que es
mejor tratar desde la fuente o evitar la generación del vertimiento y es lo que se intenta con
este trabajo. Para el desarrollo del proyecto inicialmente se realiza una exploración acerca
de lo que se está haciendo en cuanto a gestión de vertimientos y exactamente de vertimientos
de aceites automovilísticos usados para el Barrio Siete de Agosto de la localidad de Barrios
Unidos en Bogotá D.C., barrio en donde existen gran cantidad de talleres, servitecas y demás
empresas relacionadas con el mantenimiento de automotores, luego se compararán las
diferentes plantas compactas de tratamiento y se seleccionarán las o la que mejor eficiencia
presente para degradar éste tipo de vertimientos, ésta tecnología será entregada a la alcaldía
de dicha localidad como opción de gestión de vertimientos oleosos y pueda ser aprovechada
por las empresas que generan éste tipo de residuos. Es un tipo de investigación proyectiva
en donde la metodología utilizada fue la indagación en diferentes fuentes tales como la
Alcaldía de la localidad de Barrios unidos, la normatividad y la observación de fuentes
bibliográficas que abordaron experiencias homólogas alrededor del mundo. En el mercado
se encuentran plantas compactas de tratamiento de aguas residuales, con diferentes
características y precios; de las plantas analizadas se seleccionó aquella cuyas características
permiten el tratamiento microbiológico de las aguas residuales contaminadas con aceites
lubricantes, de tal manera que permite la adaptación de la tecnología microbiológica. Es
necesario realizar actividades en la educación superior que generen ideas innovadoras para
poder enfrentar la escasez de agua y poder mitigar también otros graves efectos del cambio
climático en Colombia, país considerado vulnerable en donde urge la concienciación de sus
habitantes, lo que debe comenzar desde las nuevas generaciones y lógicamente se debe partir
de la educación, en este caso desde la educación superior.
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Water is a basic resource for human activities and life itself is therefore necessary actions to
conserve ecosystems and water flows not load discharges of pollutants within environmental
management in general states that are better addressed from the source or prevent shedding
and generation is what is intended with this work. To develop the project initially an
exploration of what is being done is done in terms of management of spills and exactly
dumping of automotive oils for Siete de Agosto neighborhood of the town of Barrios Unidos
in Bogotá DC, neighborhood where there are numerous workshops, servitecas and other
companies related to the maintenance of vehicles, then the different compact treatment plants
will be collated and will select or better efficiency present to degrade this type of discharge,
this technology will be delivered to the mayor of the town as a management option oily
discharges and can be used by companies that generate this type of projective residues. It is
a type of research in which the methodology was the inquiry into different sources such as
the Mayor of the town of Barrios states, regulations and observing bibliographic sources that
addressed homologous experiences around the world. In the market there are compact plants
wastewater treatment, with different features and prices; of the analyzed plants was selected
one whose characteristics allow the microbiological treatment of wastewater contaminated
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with lubricating oil, so that allows adaptation of microbial technology. Activities are needed
in higher education to generate innovative ideas to address the shortage of water and power
also mitigate other severe effects of climate change in Colombia, a country where it is
considered vulnerable urgent awareness of its inhabitants, which must start from new
generations and should logically from education, in this case from higher education.

I. INTRODUCCIÓN
El uso de aceites lubricantes a nivel mundial genera toneladas de desechos que se caracterizan como peligrosos,
contaminan los cuerpos hídricos, generan problemas en las industrias y en las plantas de tratamiento de aguas residuales,
contaminan y dejan sin fertilidad los suelos. Las premisas de la gestión eficiente de cualquier residuo son en primer lugar
reducir su generación, en segundo lugar ya generado el residuo tratarlo desde la fuente.
El aporte del presente trabajo, realizado en la localidad de Barrios Unidos, barrio Siete de Agosto de la ciudad de
Bogotá, se centra en generar un modelo de propuesta en donde se adapte una tecnología microbiológica de
biorremediación para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con aceites lubricantes usados con una tecnología
vigente para el tratamiento de aguas residuales.
El trabajo se ha realizado atendiendo a la necesidad de conservación del agua por ser un bien escaso, teniendo en
cuenta que resulta de gran importancia su recuperación para el mantenimiento de los ecosistemas, la subsistencia del ser
humano y a su vez del desarrollo económico-productivo del país. A través del modelo propuesto, se pretende minimizar
el impacto ambiental generado por los vertimientos contaminados con aceites lubricantes, que puede incrementar el costo
del tratamiento del agua residual, con los consecuentes daños a las plantas de tratamiento por la exagerada producción
de lodos difíciles de disponer.
El objetivo general del trabajo es modelar una propuesta para la aplicación de una tecnología de biorremediación
bacteriana, útil para gestionar de forma ecológica los vertidos contaminados con aceites automovilísticos.
Para lo cual se han definido tres objetivos específicos que son:
 Elaborar un estado del arte en cuanto a la gestión del recurso hídrico y de vertimientos peligrosos de la Localidad
de Barrios Unidos.
 Revisar la normatividad en cuanto a vertimientos que se debe tener en cuenta para la elaboración del proyecto.
 Proponer desde el enfoque ambiental de prevención y mitigación de la contaminación un proyecto de
biorremediación de vertimientos peligrosos usando una planta compacta de tratamiento de aguas residuales.

II. GESTIÓN DE ACEITES USADOS
El uso de los aceites en el mundo es muy grande y rentable por ejemplo en los Estados Unidos se consumen unos 7,6
millones de toneladas al año de lubricantes, en Japón 2,2 millones, en la Unión Europea 4,7 millones y en España unas
560.000. La demanda mundial de aceites lubricantes llega aproximadamente a 40 millones de toneladas año (Depuroil,
1999).
Los aceites usados son eliminados por procedimientos tales como el vertido en terrenos y cauces de agua o la
combustión indiscriminada que no aprovechan su auténtico valor potencial, produciendo, por el contrario, peligrosas
contaminaciones.
El término reciclado se aplica a los procesos capaces de devolver a un residuo ciertas características que permitan
una nueva utilización del mismo. Este es el camino que debe utilizarse siempre que sea posible para la eliminación de
los Aceites Usados o Residuales.
Un aceite usado, por su naturaleza y composición, se presta a ser utilizado como medio portador de cualquier
producto orgánico tóxico o peligroso que de forma fraudulenta haya sido mezclado con el aceite para eliminarlo a un
coste bajo.
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Esta es una práctica que se da con excesiva frecuencia, ocasionando contaminaciones en los aceites usados a todas
luces imprevisibles (Depuroil, 1999).
Para la Secretaria del Medio Ambiente de Bogotá y adoptando lo que reglamenta el convenio de Basilea los aceites
usados se consideran un desecho peligroso que debe ser controlado, lo que es aprobado por la ley 253 de 1996 en
Colombia (MAVDT, 2006)
El aceite lubricante usado contiene diversos compuestos químicos tales como metales pesados, (por ejemplo
cromo, cadmio, arsénico, plomo), hidrocarburos aromáticos polinucleares, benceno y algunas veces solventes clorados,
PCBs, etc. Estos compuestos químicos producen un efecto directo sobre la salud humana y varios de estos productos son
cancerígenos (MAVDT, 2006)
Disponer el aceite lubricante usado y materiales contaminados con este en los rellenos sanitarios o en los botaderos
a cielo abierto, no es una solución adecuada. Indudablemente, el aceite se convierte en parte del lixiviado y termina en
las aguas subterráneas, haciendo que ésta no sea apta para el consumo humano. La contaminación del agua superficial o
del suelo no solamente es perjudicial para el hombre, sino para todas las demás formas de vida, puesto que la presencia
del aceite altera los procesos de intercambio con el medio ambiente (por ejemplo, intercambio de oxígeno en el agua).
(MAVDT, 2006)
La quema bajo condiciones no controladas del aceite lubricante usado puede emitir más plomo al aire que cualquier
otra fuente industrial, según estudios desarrollados por la Agencia de Protección Ambiental - EPA. (MAVDT, 2006)
El cromo, el cadmio y el arsénico son potentes agentes cancerígenos. El plomo es una toxina que envenena el sistema
nervioso central y puede detener el desarrollo de crecimiento natural en los niños; con su exposición, aún en pequeñas
cantidades, puede generar serios problemas de aprendizaje en los mismos (MAVDT, 2006).
Cuando los aceites lubricantes usados con contenido de compuestos clorados se usan como combustible, se
generan dioxinas y furanos presentando efectos negativos sobre el organismo. Estos compuestos tóxicos son
térmicamente estables (hasta una temperatura aproximada de 600°C), liposolubles y poco solubles en agua y muy estables
y persistentes al medio.
Según el Manual técnico para el manejo de aceites lubricantes usados, p. 19 - 20, el aceite lubricante usado y
tratado puede tener los siguientes usos:
 Como combustible para uso industrial.
 Regeneración «de bases lubricantes, mediante su recuperación y aprovechamiento por refinación, entendiéndose
como tal la serie de procesos que permiten utilizar nuevamente el lubricante obtenido.
 Recuperación y aprovechamiento en la fabricación de plastificantes, fluidos para temple y cualquier otro uso,
siempre y cuando esto no implique ingestión por humanos o animales y no afecte al ambiente.
El aceite lubricante no tratado se puede utilizar sólo mediante aprovechamiento energético como combustible en
procesos productivos de cemento, en el cual se garantiza tanto la destrucción de los componentes orgánicos presentes en
el aceite lubricante usado como la integración de los componentes inorgánicos ya inertes al clinker, o en otros procesos
con temperaturas de operación superiores a 600 °C.
La mala disposición de los aceites usados ocasiona, entre otros problemas, los siguientes:
a. La contaminación del suelo por derrames y disposición inadecuada.
b. El suelo fértil se pierde definitiva e irreversiblemente.
c. La contaminación del agua superficial y subterránea.
d. Presencia de metales pesados y químicos tóxicos en el agua, aire y suelo.
e. La contaminación del aire por la quema de aceites usados como combustible sin la tecnología ambiental
necesaria.
f. El deterioro de tuberías y alcantarillado por la presencia excesiva de aceites usados. Estos aceites generan
taponamientos de las tuberías por la solidificación de las grasas, especialmente en pendientes planas.
g. El incremento de los costos de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Según los estudios de la UPME a 2001 en Colombia cada año se generan cerca de 1,2 millones de barriles de aceite
usado, de los cuales se ha calculado un potencial de recuperación cercano a los 420.000 barriles.
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Aproximadamente 540 BPD (barriles por día) son incorporados al mercado de los combustibles, particularmente
en hornos y calderas de industrias medianas y pequeñas, como talleres de fundición, talleres de metalmecánica, pequeños
chircales, textileras, siderúrgicas pequeñas, fábricas de confecciones, etc. y en el sector de servicios especialmente en las
lavanderías. Por desconocimiento de procedimientos técnicos para su adaptación, por ausencia de normatividad sobre su
reutilización industrial, por la carencia de estándares de consumo en calderas, hornos y secadores y por el mercado negro
existente con estos productos, se presume que los manejos dados a los aceites usados y en general a este tipo de
energéticos alternativos, son inadecuados, no solo ambiental, sino técnicamente.
Estos procedimientos están generando la degradación del medio ambiente por la gran cantidad de contaminantes,
particularmente aquellos asociados con contenidos de metales como arsénico, cadmio, cromo, plomo y antimonio entre
otros (UPME, 2001, p. 2).
II.1 Composición de aceites usados
Según la UPME los aceites lubricantes están compuestos por una mezcla de una base mineral o sintética con aditivos (120%). Durante su uso se contaminan con diversas sustancias como:
a. Partículas metálicas ocasionadas por el desgaste de las piezas en movimiento y fricción.
b. Compuestos con plomo procedente de las naftas.
c. Ácidos orgánico o inorgánicos originados por oxidación o de azufre de los combustibles.
d. Compuestos de azufre.
e. Restos de aditivos: fenoles, compuestos de zinc, cloro, y fósforo.
f. Compuestos clorados: disolventes, PCBs y PCTs.
g. Hidrocarburos poli nucleares aromáticos (PNA).
h. Pesticidas.
i. Residuos tóxicos de cualquier tipo.
Afortunadamente, estudios y pruebas de laboratorio realizados en nuestro país, no muestran presencia significativa
de PCB’s en los aceites usados de circulación nacional.
II.2 Tratamiento de aceites usados
La mejor manera de explicar cual es la alternativa más ecológica para gestionar los aceites usados es analizar el ciclo de
vida. La agenda Federal del Medio Ambiente de Alemania llevó a cabo un ACV sobre los siguientes tratamientos:
 Regeneración: materia prima para lubricantes.
 Incineración en cementeras.
 Procesamiento de aceites para calefacción.
 Gasificación a presión para sintetizar metanol.
El ACV llevado a cabo según estándares de la ISO 14.040 y 14.042, concluye que ninguno de los métodos
demuestra una clara ventaja sobre los otros desde el punto de vista ambiental (Castells, 2012).
En la página web de la empresa argentina ESTRUCPLAN se puede observar un breve recorrido por las alternativas
de tratamiento para aceites usados:
Las propiedades de los aceites usados dependen prioritariamente de las bases lubricantes de las cuales se derivan,
de los aditivos adicionados para mejorar la viscosidad, el poder detergente y la resistencia a altas temperaturas.
Por su elevada capacidad calorífica, el aceite usado se constituye en uno de los residuos con mayor potencial
para ser empleado como combustible para la industria.
Existe una reacción de oxidación que provoca la descomposición de los aceites de motor. Esta reacción en los
hidrocarburos en fase líquida suele deberse a una reacción de radicales en cadena. La reacción no se inicia hasta pasado
un cierto periodo de inducción, el cual corresponde al intervalo necesario para la formación de los peróxidos (que actúan
como catalizadores), durante éste periodo la oxidación del aceite es muy débil. Dado que las altas temperaturas aceleran
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esta reacción, en el motor la oxidación se produce de forma muy rápida, en particular por la elevada temperatura que
alcanzan las piezas próximas a la cámara de combustión.
La transformación del aceite usado a energético, requiere la aplicación de un tratamiento tendiente a adecuar las
condiciones del aceite a las características propias del proceso de combustión.
El aceite recuperado se debe emplear para condiciones de servicio menos críticas que aquellas en las que estaba
sometido inicialmente. Los aceites usados que se generan en el mundo son manejados en las siguientes formas
principales:
 Regeneración.
 Reciclaje de los aceites usados.
 Destilación a combustible diésel.
 Comercialización como combustible sin tratar (fueloil). Es necesario conocer la composición química de
dicho aceite, cuanto menor sea la calidad del aceite base en el aceite usado mayor será el precio y dificultad
de su tratamiento.
 Utilización como combustibles alternativos.
 Reutilización para pinturas asfálticas.
II.3 Biodegradación de aceites usados
La biodegradación, o biotransformación, se refiere al proceso a través del cual un ser vivo modifica un compuesto sin
llegar a mineralizarlo. El producto resultante puede ser aún más tóxico que el inicial o, de lo contrario, puede presentar
propiedades más adecuadas para su reutilización y aprovechamiento. El principal factor a tener en cuenta en esta clase
de procesos es la tasa de degradación. Los microorganismos presentes en los aceites usados son muy similares a los que
se encuentran en los nuevos (Nocardia, Acinetobacter, Pseudomonas, Ralstonia, Gordono, Rhodococcus, Agrobacterium
y Debaryomyces). Estos últimos presentan una mayor resistencia a los metales pesados, lo que se traduce en una menor
capacidad de degradar los compuestos orgánicos. Existen básicamente dos métodos para la biodegradación: secuencial
y combinada. La forma más fácil de degradar completamente estos hidrocarburos es usar degradación secuencial con
diferentes microorganismos.
II.4 Biorremediación
A continuación se aclaran los términos biodegradación y biorremediación.
Biodegradación
El parque automotriz mundial genera alrededor del 65% del total de aceite usado generado, mientras que el restante 35%
es de origen industrial (EPA 1991).
Para Morales et al. en su trabajo de tesis del 2010, estudian la biodegradación del Zn contenido en aceites
lubricantes usados y de acuerdo a los resultados obtenidos con el hongo Pleurotus ostreatus B4 M1 DNA muestran
índices de remoción aceptables de Zn del suelo contaminado con AUU en condiciones apropiadas de temperatura,
humedad, tipo de suelo, tamaño de inoculo y concentración. De acuerdo con Kapoor et al., (1999) donde mencionan que
la eficiencia de biorremoción puede ser incrementada al manipular la biomasa microbiana en diferentes condiciones
físicas y químicas, de ahí que la remoción de zinc se pueda acrecentar, si se manipulan los parámetros de humedad,
tamaño del inoculo y especie o variedad del hongo Pleurotus sp. y considerar la susceptibilidad del hongo a la toxicidad
del contaminante.
La regeneración es uno de los métodos para reutilizar los aceites usados con menor impacto ambiental, éste método
dispone los aceites usados de forma tal que se puedan volver a usar como lubricantes. Entre estos métodos se encuentra
la biodegradación de los compuestos contaminantes en el interior del aceite, al degradar los compuestos contaminantes
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se recupera la base lubricante, ésta es la que otorga las propiedades lubricantes a los aceites, y éste producto es la materia
prima para la producción de nuevos aceites (Builes, 2004).
Para Builes, 2004 la biodegradación de un aceite usado requiere del uso de microorganismos con la facultad de
degradar los diversos contaminantes presentes en el aceite usado y resistentes a la presencia de metales pesados e
hidrocarburos. La variedad de contaminantes presentes en el aceite usado hacen que prácticamente ningún
microorganismo esté en la capacidad de degradar en su totalidad un aceite usado, para lograr esto es posible usar una
mezcla de microorganismos o biodegradación en serie.
Biorremediación
La biorremediación es el uso de seres vivos para restaurar ambientes contaminados. Es un concepto que no se debe de
confundir con depuración. La depuración es la eliminación, ya sea por métodos físico/químicos o biológicos, de un
contaminante antes de que éste alcance el medio ambiente. Cuando la contaminación ya se ha producido, se precisa
restaurar el ecosistema contaminado, para lo que se pueden utilizar diversas estrategias. Una de ellas es la
biorremediación.
La biorremediación es una tecnología que utiliza el potencial metabólico de los microorganismos
(fundamentalmente bacterias, pero también hongos y levaduras) para transformar contaminantes orgánicos en
compuestos más simples poco o nada contamiantes, y, por tanto, se puede utilizar para limpiar terrenos o aguas
contaminadas (Glazer et al., 1995 en Sánchez et al., 2005). Su ámbito de aplicabilidad es muy amplio, pudiendo
considerarse como objeto cada uno de los estados de la materia (Atlas et al., 1999 Sánchez et al., 2005).
 Sólido: con aplicaciones sobre medios contaminados como suelos o sedimentos, o bien directamente en lodos,
residuos, etc.
 Líquido: aguas superficiales y subterráneas, aguas residuales.
 Gases: emisiones industriales, así como productos derivados del tratamiento de aguas o suelos.
También se puede realizar una clasificación en función de los contaminantes con los que se puede trabajar
(Alexander, 1999; Eweis et al., 1999):
o Hidrocarburos de todo tipo (alifáticos, aromáticos, BTEX, PAHs,...).
o Hidrocarburos clorados (PCBs, TCE, PCE, pesticidas, herbicidas,...).
o Compuestos nitroaromáticos (TNT y otros).
o Metales pesados: estos no se metabolizan por los microorganismos de manera apreciable, pero pueden ser
inmovilizados o precipitados.
Otros contaminantes: compuestos organofosforados, cianuros, fenoles, etc.
Las ventajas técnicas de la biorremediación, además de su amplio ámbito de aplicabilidad en cuanto a compuestos
orgánicos, pueden sumarse las siguientes:
 Mientras que los tratamientos físicos y buena parte de los químicos están basados en transferir la contaminación
entre medios gaseoso, líquido y sólido, en la biorremediación se transfiere poca contaminación de un medio a
otro.
 Es una tecnología poco intrusiva en el medio y generalmente no requiere componentes estructurales o mecánicos
dignos de destacar.
 Comparativamente, es económica y, al tratarse de un proceso natural, suele tener aceptación por parte de la
opinión pública.
La biorremediación tiene también inconvenientes y limitaciones. Por ejemplo, la biodegradación incompleta
puede generar intermediarios metabólicos inaceptables, con un poder contaminante similar o incluso superior al producto
de partida. Por otra parte, algunos compuestos, son resistentes o inhiben la biorremediación. El tiempo requerido para un
tratamiento adecuado puede ser difícil de predecir y el seguimiento y control de la velocidad y/o extensión del proceso
es laborioso.
La aplicabilidad de esta técnica depende de varios factores:
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1.- Propiedades del contaminante (biodegradabilidad). En general, los hidrocarburos alifáticos se degradan
rápidamente. Las estructuras más ramificadas son más difíciles de degradar que las cadenas lineales, al producir
impedimentos estéricos. Las cadenas ramificadas de sulfonatos de alquilo o arilo a menudo se degradan muy lentamente.
Los dobles enlaces hacen la molécula más resistente, así como un incremento del número de anillos bencénicos.
Las sustituciones químicas (ácidos dicarboxílicos, nitrilos, metilaciones, halogenaciones) también hacen la
molécula más resistente. Por otra parte, la biodegradación de compuestos que contienen N ó S está ligada frecuentemente
a su utilización como nutrientes.
2.- Presencia de comunidades microbianas adecuadas, con capacidad enzimática para metabolizar el compuesto(s).
Los microorganismos pueden ser autóctonos (biorremediación intrínseca o atenuación) o añadidos al sistema para
mejorar la degradación (bioaumentación).
3.- Disponibilidad del contaminante. Es un factor crítico, más importante que la propia presencia de comunidades
microbianas. Para que la degradación de un contaminante pueda producirse, es necesario que interaccione con la célula
en medio acuoso. Inicialmente lo hará con la parte exterior de su pared para posteriormente ser transportado al interior
de la misma. La forma más común de transporte es la complejación con enzimas extracelulares producidos por los
microorganismos. Muchos contaminantes orgánicos, como los derivados del petróleo, PCBs, hidrocarburos aromáticos
policíclicos (naftaleno, pireno, fluoreno), solventes halogenados, etc., son hidrofóbicos y tienden a adsorberse en el suelo,
concretamente a la fracción orgánica (ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y humina). Esta es una de las causas, por ejemplo,
de la persistencia de muchos pesticidas. La producción de surfactantes por los microorganismos es un factor determinante
que atenúa este problema y facilita la degradación.
4.- Condiciones del medio contaminado: Propiedades que permiten o limitan el crecimiento microbiano y el
metabolismo del compuesto. A veces es necesario modificar las condiciones, por ejemplo, añadiendo nutrientes o
aireando (bioestimulación) (Sánchez et al., 2005).
Los organismo que se pueden emplear son diversos, los más usados son los microorganismos (tanto bacterias,
como algas y hongos) y las plantas (en procesos llamados fitorremediación), pero también se pueden utilizar otros seres
vivos tales como los nemátodos (vermiremediación).
Los contaminantes que puedan ser degradados o transformados por los seres vivos son susceptibles de ser
eliminados mediante procesos de biorremediación. Los compuestos orgánicos suelen ser degradados total o parcialmente
y eliminados por completo del ecosistema. Por ejemplo, compuestos contaminantes tales como el tolueno, el fenol o los
polibifenilos clorados (PCBs) pueden ser utilizados como fuente de carbono por bacterias, tanto en condiciones aeróbicas
como anaeróbicas. Bacterias de los géneros Pseudomonas, Ralstonia, Burkholderia o Mycobacterium pueden eliminar
hidrocarburos aromáticos como el tolueno o el naftaleno, pesticidas como las atrazinas, aditivos de la gasolina como el
tricloruro de etilo o sustancias venenosas como el cianuro potásico, tanto de ambientes sólidos (suelos) como líquidos
(rios y mares). Pero, además muchas bacterias son capaces de modificar sustancias químicas peligrosas, transformándolas
en otras menos tóxicas. Así, algunas bacterias pueden reducir la biodisponibilidad (hacerla menos accesible y por tanto
menos tóxica) de metales pesados tales como el mercurio, el arsénico, el cromo, el cadmio, el zinc o el cobre.
Gracias a los estudios de biorremediación se están desarrollando herramientas de interés biotecnológico como por
ejemplo, el uso de las bacterias, o parte de ellas en procesos de biominería (extracción de metales de interés usando
bacterias), de bioproducción de sustancias de interés tales como bioplásticos o biopolímeros, energía (electricidad),
sustancias de interés farmacológico, o enzimas que realizan procesos químicos de una forma más eficiente y más
respetuosa con el medio ambiente que la industria química. Estas bacterias, o parte de ellas también pueden ser usadas
para desarrollar biosensores, sistemas de detección de sustancias más eficientes y rápidos que los típicos análisis
químicos.
En Sudamérica se comparten fuentes hídricas de agua dulce con uno o más países, tal es el caso del río Amazonas,
entonces un enfoque regional parece ser la manera más efectiva de manejar las aguas transfronterizas. Sin embargo, los
enfoques regionales se han desarrollado lentamente en todo el mundo y esto es aplicable también a América del Sur.
Por los esfuerzos de la GWP, el comité asesor para América del Sur-SAMTAC, organización compuesta por diez
países; Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fue constituida en
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el 2000 con el objetivo de promover la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), con el propósito de llevar al
máximo los resultados económicos y el bienestar social de una manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de
los ecosistemas (GWP-SAMTAC, 2003) (PNUMA, 2007).

III. GESTIÓN DE LOS VERTIMIENTOS EN COLOMBIA
Según lo establecido por la Ley 99 de 1993 y el Decreto-Ley 216 de 2003, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial –MAVDT, como coordinador del Sistema Nacional Ambiental, es el organismo rector de la gestión
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de definir y formular, garantizando la participación
de la comunidad, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entre ellos el agua.
De manera específica en temas hídricos, le corresponde al MAVDT, a través del Viceministerio de Ambiente,
orientar el proceso de formulación de políticas; regular las condiciones generales para el saneamiento del medio
ambiente; fijar las pautas para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas; establecer los límites máximos
permisibles de vertimientos; fijar el monto mínimo de las tasas ambientales; y regular el manejo del recurso en zonas
marinas y costeras, entre otros. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- MAVDT, 2010).
A partir del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y sus decretos
reglamentarios. Fue así como se fijaron pautas frente a la administración del recurso hídrico, con base en instrumentos
de comando y control, como la concesión de aguas, la reglamentación de corrientes y el permiso de vertimientos, que se
sustentan en la noción del agua como bien de uso público; e instrumentos de planificación, como los planes de ordenación
y manejo de cuencas hidrográficas; y el cobro de la tasa de uso de agua y la tasa retributiva por vertimientos puntuales
como carga pecuniaria de la concesión y el permiso de vertimiento, respectivamente (MAVDT, 2010, p. 14).

IV. EDUCACIÓN AMBIENTAL
Trapote, en su artículo: “Importancia de la educación ambiental para lograr la protección y el cuidado del medio
ambiente”; expresa que el medio ambiente es el entorno en el cual una entidad opera donde se incluyen el aire, el agua,
la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones, o sea, su impacto ambiental.
Refiriéndonos a lo planteado por N.J. Smith-Sebasto (profesor de la Universidad de Illinois Estados Unidos) en la
Conferencia Nacional sobre Educación Ambiental realizada en 1968 en New Jersey sobre este tema:
Para comprender qué es Educación Ambiental, será conveniente explicar lo que no es. La Educación Ambiental no
es un campo de estudio, como la biología, química, ecología o física. Es un proceso. Para muchas personas, este es
un concepto que se le hace difícil comprender. Mucha gente habla o escribe sobre enseñar Educación Ambiental.
Esto no es posible. Uno puede enseñar conceptos de Educación Ambiental, pero no Educación Ambiental. (Smith,
1968. Citado por Trapote, 2008).

La educación ambiental para Cristian Frers “más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir
un conocimiento, la educación ambiental relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno y busca un cambio de
actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida.
La adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del cual formamos parte indisoluble,
depende en gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez y la juventud. Por esta razón, corresponde a la
pedagogía y a la escuela desempeñar un papel fundamental en este proceso.
En su definición sobre Educación Ambiental, las Naciones Unidas nos indica que ésta tiene como objetivos la
formación de los individuos para conocer y reconocer las interacciones entre lo que hay de natural y de social en su
entorno y para actuar en ese entorno. Intentando no imprimir a sus actividades orientaciones que pongan en grave
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deterioro el equilibrio que los procesos naturales han desarrollado, haciendo posible la existencia de una calidad
ambiental idónea para el desarrollo de la vida humana.
Es necesario abordar la temática del cuidado del medio ambiente con la seriedad necesaria para poder revertir los
hábitos que causaron daños, hasta la fecha, a nuestro planeta. Es necesario incorporar la idea que con el correr del tiempo
y manteniendo comportamientos perjudiciales hacia el ambiente vamos perdiendo la oportunidad de tener una mejor
calidad de vida, vamos deteriorando nuestro planeta y a los seres que habitan en él. Es evidente la necesidad de
sensibilización desde cada uno de nosotros, para repensar en qué valores y actitudes, se acoda el cambio cultural que
debemos asumir, con respecto a las problemáticas ambientales.
Más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir un conocimiento, la educación
ambiental relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud, una toma de conciencia
sobre la importancia de conservar para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida”.
IV.1 Trabajo ambiental en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá
Para el trabajo ambiental de la localidad se han desarrollado varios grupos con funciones definidas, dentro de ellos
tenemos:
Comisión Ambiental Local (CAL)
Es un organismo que garantiza la participación de la ciudadanía en los diferentes procesos ambientales, a través
de las mesas de trabajo de esta temática. Dentro de las funciones descritas en la Decreto 575 de 2011 se encuentra
promoviendo la ejecución de los proyectos contenidos en el PGA y en las agendas ambientales.
Priorización de acciones ambientales con los Cabildos de gobernanza del agua.
Formulación Del Plan Ambiental Local.
El plan le imprime especial importancia a la gestión de los ecosistemas acuáticos por medio de los siguientes
objetivos:
1 Visibilizar los cuerpos de agua presentes en la localidad y darles la importancia ecológica, restableciendo su
potencial como eje de desarrollo eco urbanístico y el papel que cumplen como corredores ecológicos de
conectividad del agua y que conforman la cuenca del río Salitre, como también el Parque Ecológico Distrital del
Humedal el Salitre.
2 Mejorar la capacidad de absorción hídrica del tejido urbano, respetando las zonas verdes existentes en la
localidad, procurando generar una cultura de ablandamiento de zonas verdes endurecidas y en obras nuevas reducir
el endurecimiento de las superficies con el fin de disminuir la radiación solar emitida por la ciudad.
Dentro de los objetivos se tiene en cuenta el limitar las emisiones y los desperdicios, optimizando el consumo de
recursos (no renovables y renovables), la reducción de la vulnerabilidad de la localidad y la comunidad respecto al
cambio climático y los desastres naturales, así como el mejoramiento de las condiciones ambientales de la localidad, y
de la movilidad y conectividad entre todos sus barrios.
En los programas para la preservación de los recursos hídricos se encuentra el Programa: Recuperación,
Rehabilitación y Restauración de la Estructura Ecológica Principal y de los Espacios del Agua. Se centra en la realización
de campañas y acciones de concientización, promoción y prevención para la recuperación, preservación y conservación
del Parque Ecológico Distrital del Humedal el Salitre Parque, el río Salitre y los brazos de río Nuevo, la Esmeralda y Rio
Negro y demás ecosistemas de la estructura ecológica principal ejecutando proyectos ambientales dirigidos a la
comunidad con el enfoque de gobernanza del agua y en el marco de la ética ambiental; de igual manera proteger y
controlar estos ecosistemas locales apoyados por acciones jurídicas que sean de competencia local.
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IV.2 Programa de Educación Ambiental Distrital
El programa de educación ambiental busca incluir una pedagogía a nivel distrital que permita generar cultura ciudadana
que incluya un plan de choque de autosostenibilidad para los recolectores de residuos de aceites de fritura usados que
permita promover prácticas de reutilización a nivel industrial y empresarial.
Otro de los objetivos es el de la prevención en la contaminación ambiental, buscando el cuidado de los recursos
naturales y la no afectación de los recursos hídricos, los conductos subterráneos de agua y la no afectación del suelo.
Los involucrados inicialmente en esta regulación son los hoteles, restaurantes, fábricas de productos de fritos,
hospitales, residencias, establecimientos de comidas rápidas, universidades, colegios,, fábricas de fritos, centro
comerciales, choricerías, piqueteaderos y asaderos entre otros en Bogotá D.C.
En la iniciativa se incluye el manejo de estos residuos a partir de su generación hasta su utilización final,
cumpliendo con las funciones ambientales establecidas en la legislación actual.
El proyecto incluye a familias y grupos marginales que inicien una cadena de reutilización de esta clase de residuos
líquidos, convirtiéndose en gestores ambientales del Distrito Capital. Su promoción generaría una importante fuerza de
trabajo que contaría con ingresos autosostenibles.
Esta serie de objetivos llevaría a la creación de empresas autosostenibles en materia socio-ambiental y a una mejor
proyección de preservación ambiental en Bogotá D.C.
Con la reutilización de los aceites vegetales de fritura como materia prima se pueden obtener los siguientes
productos:
Jabones de tocador, lavado y de uso industrial, aceites para procesos siderúrgicos, alcoholes, resinas, combustible
pata motor diesel, tintas para artes gráficas, espumas de poliuretano entre otros.

V. RESULTADOS
Es importante insertar la tecnología existente para realizar los programas de remediación o recuperación de afluentes,
es importante resaltar este componente ya que a menudo la educación se divorcia de este tipo de conocimientos y no
los utiliza para los fines deseados. A continuación se mencionan los componentes de la propuesta de biorremediación
de vertimientos contaminados con aceites automotrices usados, para lograr este fin se tuvo en cuenta dos componentes
principales; las plantas de tratamiento de aguas residuales y los consorcios microbiológicos.
V.1 Plantas compactas de tratamiento de aguas residuales.
Son varias las empresas que fabrican plantas de tratamiento de aguas compactas para diferentes funcionalidades y
tamaños, resulta necesario nombrar las empresas y los modelos que poseen, ya que dichas máquinas son escasas en el
mercado. A continuación se hará una breve descripción de las plantas que mejor se adaptan a lo que se quiere hacer:
V.2 Plantas de tratamiento de agua residual domésticas
La empresa colombiana AGUACOL es fabricante de plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo doméstico, que
realizan diferentes operaciones unitarias dependiendo del diseño requerido. Todas sus plantas de tratamiento de agua
residual, garantizan agua de las siguientes características:
 Remociones superiores a las dadas por la Ley Colombiana (Mayores al 80% de DBO y SST.- Decreto
1594/1984 Ministerio de salud) para vertimiento, cumplimiento de nuevo decreto 3930/2010 Ministerio de
Medio Ambiente o normatividades internacionales.
 Reducción de pago por concepto de tasas retributivas
 Reducción mayor al 80-95% de la contaminación (DBO, SST) para uso agrícola como riego.
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 Reducción mayor al 90-95% de la contaminación (DBO, SST) para recirculación de agua para red contra
incendios, Sanitarios, etc.
 Reducción mayor al 95% de la contaminación (DBO, SST) para recirculación total para uso de agua potable.
Según la empresa AGUACOL la tecnología presenta un diseño que ocupa un área pequeña de instalación,
operación y funcionamiento sencillo; la construcción es en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), material
que asegura un peso liviano, alta resistencia, durabilidad y fácil mantenimiento, a bajos costos de inversión y de fácil
adquisición por cualquier comunidad.
Ventajas: No produce malos olores (Los sistemas anaerobios producen CO2, metano y gas sulfhídrico), reduce
espacio, compacta, tecnología nacional adaptada a las necesidades locales, bajo costo por habitantes, fácil instalación,
operación y mantenimiento.
Dentro de las plantas compactas que ofrece esta empresa las que cumplen funciones acordes a lo que se busca
son:

Foto: Planta compacta de tratamiento de aguas residuales RESIBLOC II
Fuente: Aguas de Colombia Ltda, 2014.

Foto: Planta compacta de tratamiento de aguas residuales RESIBLOC I
Fuente: Aguas de Colombia, 2014.

RESIBLOC II
Planta Compacta tipo cilíndrico horizontal, donde se
realizan todos los procesos.
Procesos de lodos activados convencionales o aireación
extendida.
Cribado, desarenado, trampa de grasa, aireación,
sedimentación, retorno de lodos por medio de air-lift y
desinfección.
Capacidad de 200-1200 Habitantes en un solo modulo
compacto.
Esta planta puede ir enterrada.

RESIBLOC I
Planta Compacta tipo cilíndrico vertical, donde se
realizan todos los procesos:
Cribado, desarenado, trampa de grasa, aireación,
sedimentación, retorno de lodos por medio de air-lift y
desinfección.
Capacidad de 5-600 Habitantes en un solo modulo
compacto. Y de 1000-6000 Habitantes en un modulo
construido en casquetes y ensamblado en sitio.
Procesos de lodos activados convencionales o aireación
extendida.
Bajo peso, fácil de transportar y trasladar en caso de ser
necesario.
Área menor comparada con otros sistemas.

Las plantas compactas de tratamiento de aguas residuales de la empresa AQUA COLOMBIA E. V. Ltda. Según su pagina
web presentan las siguientes características; se diseñan en diferentes capacidades y tamaños, para los sectores tanto
industrial como el doméstico. Con procesos como el sistema anaeróbicos, biológico-aeróbico de lodos activados.
Según la empresa, las plantas compactas de tratamiento de aguas residuales muestran las siguientes ventajas:
innovación tecnológica, tecnología de punta, son económicas y cuidan el medio ambiente.
22022-11

Martha Carolina Vásquez Rodríguez et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22022 (2014)

AQUA COLOMBIA
El sistema al ser instalado dentro de cualquier centro
urbano, no genera ningún tipo de impacto o
contaminación visual, ya que por sus formas, acabados y
colores opcionales puede anularse cualquier efecto.
Diseñadas y fabricadas en forma compacta totalmente en
poliéster reforzado con fibra de vidrio un material que es
prácticamente inerte al contacto con los químicos usados
en tratamiento, y para tamaños superiores (mayor a 500
habitantes) en concreto con partes internas en fibra de
Foto: Planta compacta de tratamiento de aguas residuales
vidrio.
Fuente: Aqua Colombia EV, 2014

Otra de las plantas compactas de tratamiento de aguas residuales, indagadas fue las de la empresa NyF COLOMBIA que
expone las siguientes características:
Cubren capacidades que van desde 0.5 hasta 1 l/s (litros por segundo), integradas por proceso de desbaste previo,
para separar sólidos mayores que puedan afectar los demás procesos. El tanque reactor se encuentra subdividido en 2 o
3 etapas; un proceso anaeróbico, con un sustrato de bacterias; un proceso aeróbico, con un potente sistema de inyección
de aire; un proceso de floculación/decantación y por ultimo un proceso de desinfección por cloro y radiación UV.
Sus características y ventajas:
Proceso eficiente, menor tiempo de retención hidráulica; no produce olores; amplio rango de capacidad; sistema
altamente eficaces; cumplimiento de la normatividad en calidad de agua; prefabricada y lista para conectarse o armadas
en sitio. El agua tratada por la PTAR garantiza el cumplimiento de las normas oficiales en Colombia para vertimientos.

Foto: Planta compacta de tratamiento de aguas residuales. Izquierda: superficial; derecha: enterrada
Fuente: NyF COLOMBIA, 2014.

HIDRITEC empresa española, diseña y fabrica plantas de depuración de agua residual compactas, modulares y
contenerizadas que cubren las necesidades de poblaciones medianas y pequeñas. Son de fácil transporte e instalación. La
planta compacta de agua residual descrita por HIDRITEC es una depuradora contenerizada de agua residual, puede
transportarse de forma sencilla y económica presentando una ventaja sobre las depuradoras compactas habituales.
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Incluyen de forma general una cámara de
aireación prolongada, un decantador lamelar
con recirculación de fangos y un espacio
para el control de las operaciones. Se
caracterizan por su baja producción de
fangos.

Foto: Planta compacta de tratamiento de aguas residuales.
Fuente: Hidritec - España, 2014

La empresa española DEPURNORD ofrece plantas
compactas para depuración para agua residual
Miniblock que es un equipo básico de depuración
biológica, en un solo recinto y con mínimo montaje
capaces de tratar caudales desde 5 a 100 habitantes
equivalentes.
Foto: Planta compacta de tratamiento de aguas residuales,
Miniblock.
Fuente: Depurnord - España, 2014

La empresa española SANDE y DÍAZ, ofrece soluciones para la depuración de aguas residuales urbanas e industriales,
ha lanzado recientemente al mercado una nueva generación de depuradoras para pequeñas poblaciones: las depuradoras
de biodiscos Depursan.
Estas plantas compactas, disponibles para poblaciones desde 50 hasta 1,000 habitantes equivalentes, están
diseñadas para minimizar el mantenimiento y con un consumo mínimo de energía. Las depuradoras Depursan
desarrolladas por SANDE y DÍAZ proporcionan un proceso de depuración muy estable que no requiere control auxiliar
del proceso. El proceso de depuración se efectúa de forma natural con ayuda de microorganismos adheridos a la superficie
de los biodiscos, los cuales están fabricados en PP, en una estructura de soporte y refuerzo en acero galvanizado.
Estos biodiscos giran lentamente y de forma solidaria a un eje central fabricado en acero, soportado a su vez por
unos rodamientos de rodillos autoengrasantes y autonivelantes, accionado mediante dos motorreductores
sobredimensionados. De esta manera los biodiscos están un 40% sumergidos en el agua residual, por lo que la biomasa
está alternativamente en contacto con el aire y con el agua. Así se facilita el proceso de oxidación, liberándose oxígeno,
reduciendo la producción de olores y produciendo una mínima cantidad de lodos.
Por otro lado, la citada biomasa, una vez agotado su propio ciclo vital, se separa de forma autónoma de la superficie
de los biodiscos en forma de flóculos de fácil sedimentación.
Ventajas
 Mantenimiento reducido y de bajo coste gracias a su optimizado diseño y los materiales de calidad empleados.
Además, estas plantas funcionan automáticamente y de manera desatendida.
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Costes de energía muy bajos. Según datos de la compañía, las plantas DEPURSAN consumen un 20% de la energía
eléctrica que necesita una planta similar de oxidación total con sistema de soplante y difusores.
Menor volumen de lodos generados. Además, estos son recirculados, reduciendo así el número de vaciados y por
tanto el mantenimiento necesario.
Gran flexibilidad en las sobrecargas bruscas, tanto hidráulicas como orgánicas.
Inexistencia de olores, insectos y ruidos.
Gran armonización con el ambiente en zonas rurales y espacios verdes, debido al tipo de cubierta utilizada y
disposición con posibilidad de enterrado parcial.

Aplicaciones:
La depuradoras DEPURSAN están preparadas para
tratar aguas residuales cloacales o aguas de carácter
similar, o aquellas con sustancias biodegradables.
Sus campos de aplicación son:
Poblaciones desde 50 hasta 1.000 habitantes
equivalentes, núcleos aislados, urbanizaciones, etc.
Hoteles y casas rurales, campings, centros de ocio
estaciónales, etc.
Pequeñas industrias sin contaminantes específicos,
oficinas comerciales, etc.
En el caso de aguas de procedencia industrial con
contaminantes biodegradables, DEPURSAN se puede
complementar con un tratamiento primario anterior.

Foto: Planta compacta de tratamiento de aguas residuales.
Fuente: Sande y Díaz, 2014

VI. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA
A continuación se pretende definir el modelo de la propuesta, teniendo en cuenta que el trabajo se desarrolló para una
localidad, la misma se puede contextualizar con el lugar en el cual se desee implementar.
VI.1 Estudio Técnico
Se define el siguiente estudio técnico, como la determinación de los mejores componentes para una utilización eficiente
y eficaz para la prestación del servicio esperado, según los objetivos y alcances definidos previamente. Tiene entonces
como objetivo identificar factores técnicos para el desarrollo del modelo de la propuesta, teniendo en cuenta las
características técnicas descritas.
VI.1.1 Selección de la planta compacta para tratamiento de aguas residuales
Las opciones para la selección de la planta, se han definido bajo los siguientes parámetros:
 Caudal tratado diario: entendido como el volumen de aguas servidas generado por una comunidad o industria en
una zona.
 Tiempo de retención: tiempo en el que un volumen de agua residual se encuentra almacenado en la planta
purificadora para su saneamiento.
 Sistema de cultivo (suspendido o en soporte): correspondiente al proceso de tratamiento microbiológico que puede
ser aerobio o anaerobio, de acuerdo a la necesidad de oxigeno para realizar el la degradación de los componentes
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de la porción orgánica presente en el AR, se prefiere que el tratamiento sea desarrollado de forma aerobia para
minimizar la generación de malos olores y una mayor tasa de degradación de los desechos oleosos.
 Producción de lodos: es la sedimentación de sólidos suspendidos como biomasa, generados a partir de la materia
orgánica y que pueden ser nocivos para la salud humana y el ambiente si estos no son tratados correctamente.
 Flexibilidad en las sobrecargas: capacidad de trabajo de saneamiento con bajos y altos volúmenes de carga de
aguas residuales.
 Tamaño: menor espacio según caudal tratado.
 Armonización con el ambiente: (Impacto visual) adecuación por armonización con el medio ambiente.
 Tecnología nacional o importada: experiencia, uso y efectividad de la planta de tratamiento.
Cabe anotar que por ser un estudio abierto, queda a libre elección del interesado, definir la planta que mejor se
acomode a las necesidades e intereses propios; en este estudio han quedado ilustradas como máquinas finalistas aquellas
que cumplieron con los requisitos definidos anteriormente, teniendo en cuenta que se estudiaron poco más de 15
propuestas diferentes entre opciones nacionales e importadas. Las máquinas aquí definidas han sido preseleccionadas
bajo el criterio altamente objetivo y técnico del autor del trabajo. Cabe anotar que el acceso a la información por parte
de las empresas es muy restringido, por la mínima información que estas proporcionan en términos técnicos, costos y
demás.
Basado en lo anterior, se sugiere el uso de la planta DEPURSAN de la empresa española SANDE y DÍAZ, con
experiencia en soluciones integrales para la depuración de aguas residuales urbanas e industriales. Esta selección se
plantea como sugerencia, atendiendo a la facilidad de implantación de sistemas microbiológicos al interior del sistema
físico de depuración que incluye el uso de biodiscos, cuya capacidad de filtración y regeneración de aguas, resulta más
eficaz que el uso de cualquier otra tecnología, utilizando básicamente un solo recinto, con montaje simple,
proporcionando capacidad de abastecimiento para poblaciones desde 50 hasta 1.000 habitantes equivalentes,
mantenimiento minimizado el consumo energético (20% menos que una de similares características). Su operación
genera un proceso de depuración muy estable sin la necesidad de tener un control auxiliar del proceso:

Foto: Planta compacta de tratamiento de aguas residuales.
Fuente: Sande y Díaz, 2014.

Todas las plantas descritas, presentan atributos atractivos en cuanto al tratamiento de aguas, sin embargo la planta
DEPURSAN de biodiscos, al tener el sistema de soporte para crecimiento microbiológico incrementa la eficacia del
agente microbiológico, pues se puede adaptar más fácilmente sobre la superficie de los biodiscos y facilitar el intercambio
de oxígeno al permanecer sumergido el 40% de la superficie de los mismos, a la vez que permanece en constante rotación;
es decir realiza la oxigenación suficiente que minimiza la producción de malos olores.
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La sugerencia de esta planta, no implica que las otras no funcionen, todas ellas tienen beneficios y variabilidad en
términos de sus capacidades. Las demás plantas permiten pensar en una posible adecuación técnica y acomodar las
condiciones para un medio más sencillo, ya que es posible construir un sistema de soporte para que los microorganismos
habiten y puedan ejercer una mejor acción sobre el agua residual contaminada con aceites automovilísticos, sin embargo
es importante el sistema de aireación para minimizar la generación de malos olores. Para aquellas que no resulte tan
obvio la sugerencia anterior, se tiene también como propuesta, la posibilidad de creación de un sistema de
autodosificación de microorganismos, respondiendo a la necesidad de inoculación en caso de disminución de su cantidad,
lo que ralentizaría el proceso degradativo. Habilitando la utilización de las otras máquinas uniendo sus desarrollos con
la tecnología EM por el mecanismo de dosificación descrito.
VI.1.2 Selección y adecuación de consorcios microbiológicos
La degradación microbiana constituye el principal proceso de descontaminación natural. Los vertimientos se caracterizan
por constituir una matriz contaminante que contiene una elevada diversidad de compuestos disueltos, por lo que se
constituye como sustrato ideal para evaluar el potencial catabólico de cepas o consorcios microbianos de interés en
biorremediación.
El complemento de la propuesta, hace referencia a la inclusión del componente microbiológico, para el tratamiento
de los residuos oleosos derivados del aceite automovilístico usado, el cual es promovido mediante EM y luego continúa
por autosostenimiento de las cepas o consorcios que se encargan de descontaminar el vertimiento.
VI.1.3 Uso de tratamiento microbiológico promovido por EM
En la prueba realizada por Fioravanti, Vega, Hernández, Okumoto, y Yeomans en 2004. Aplicaron tratamiento con el
10% de EM y 0% de EM que tuvo éxito en la degradación de grasas y aceites, con reducciones mayores al 96 % en la
primera repetición y más de un 82 % en la segunda. La reducción que se logró fue positiva y resulta de gran importancia
porque se limitó el contenido de grasas y aceites en biosólidos usados como fertilizante.
En el estudio de caso realizado por Abril A., en 2003, los resultados obtenidos indican que mediante el manejo de
hábitat y poblaciones microbianas se puede lograr: a) Eficiente degradación de los aceites industriales, b) Eliminación
de organismos de origen cloacal y c) Ausencia total de contaminantes en aguas subterráneas, no quedando fangos ni agua
residual que requieran ser retratados o volcados en cursos superficiales o subterráneos. Asimismo, el tratamiento
contribuyó a mejorar el valor paisajístico del establecimiento productivo, por cuanto la zona presenta una variada y
abundante vegetación, no existen malos olores y no hay ningún signo visible de que sea una planta depuradora de
efluentes industriales.
En el estudio además se demostró que el manejo de hábitat resultó ser un mecanismo eficiente para optimizar el
desarrollo y actividad de microorganismos degradadores presentes en la laguna. Se incluyó un efluente de aguas cloacales
que favorecieron los procesos de degradación de los aceites industriales debido al aporte de: compuestos carbonados
fácilmente degradables que proveen energía inicial para los proceso de degradación de compuestos recalcitrantes y
nutrientes como P y N que permiten el crecimiento de las poblaciones degradadoras en medios con alta relación C/N
como son los aceites de uso industrial, en ese estudio gracias al uso del efluente cloacal no hubo necesidad de aplicar
fertilizantes químicos, práctica común en los tratamientos de áreas contaminadas por hidrocarburos con la finalidad de
disminuir la relación C/N.
En el estudio de Abril (2003) se pudo observar que la introducción de microorganismos seleccionados no demostró
ser una práctica muy recomendable. Si bien se buscó que las poblaciones estuvieran adaptadas a las condiciones de pH
y fuentes de carbono de la laguna, no se obtuvo un aumento permanente de las poblaciones después de la inoculación.
Este aspecto coincide con lo observado por otros autores (Siciliano et al., 1999) y explica la necesidad de realizar
inoculaciones frecuentes cuando se introducen microorganismos degradadores (Beeby, 1995).
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Para la adaptación de los microorganismos EM en la etapa inicial de funcionamiento de la planta compacta de
tratamiento de aguas se deben tener en cuenta los factores que más pueden llegar a afectar la actividad de las bacterias
degradadoras nativas; son: la cantidad de efluentes, el pH, y las condiciones ambientales. Sin embargo, según Abril
(2003) los resultados muestran que una vez, que el sistema llega a un punto óptimo tiene una alta capacidad de amortiguar
estos factores, como lo indica la abundancia bacteriana que se mantuvo relativamente estable a lo largo de los años.
En ese estudio se pudo ver que son varias las ventajas de utilizar este tipo de sistemas de tratamiento, como son:
bajo costo operativo, bajos requerimientos energéticos, alta flexibilidad para adaptarse a shocks de carga. Este tipo de
tecnologías se constituyen como una alternativa válida para el tratamiento de efluentes de pequeñas y medianas industrias
y municipios.
Infiriendo de lo anterior es posible suponer que los vertimientos con aceites lubricantes es mejor tratarlos en la
planta compacta con una mezcla con aguas residuales de alcantarillado, pues estas últimas aportan el N y P necesarios
para que los microorganismos los utilicen para biodegradar el aceite industrial.
Ventajas del uso de la tecnología de degradación de aceites lubricantes usados, a través de una tecnología
microbiológica adecuada en planta de tratamiento compacta y recolección, almacenamiento por los gestores de aceites
de Bogotá.

TABLA I. Comparación entre biorremediación de vertimientos contaminados con aceites usados y gestión por recolección y
almacenamiento.
BIORREMEDIACIÓN DE EFLUENTES
CONTAMINADOS CON ACEITES
LUBRICANTES USADOS
Esta tecnología de gestión no solo de los
PRECIO
vertimientos contaminados con aceites lubricantes
usados, presenta un bajo costo y duración de varios
años siempre que se vigilen parámetros como pH,
temperatura y caudal suministrado. Presenta una
relación costo-beneficio bastante buena, por costo
y bajo mantenimiento.
FACTOR
MEDIO Cuando se utiliza la biorremediación se elimina o
inertiza un compuesto que representa peligro para
AMBIENTAL
el medio ambiente y en este caso para los
ecosistemas hídricos. Para el caso de los aceites, se
elimina el compuesto pues se biodegrada en
sustancias menos dañinas y más aprovechables por
el medio ambiente.

ARMONIZACIÓN
AMBIENTAL

GESTIÓN POR RECOLECCIÓN Y
ALMACENAMIENTO
Por medio de la implantación de este modelo no se
pretende eliminar esta forma de gestión, simplemente
además del aceite que se recolecta para su recogida
existen otro porcentaje que es el que cae en los
sistemas de alcantarillado y contamina gravemente los
cuerpos hídricos.

Esta gestión evita que gran cantidad de aceite se arroje
al sistema de alcantarillado, pero no se elimina el
contaminante, sencillamente se almacena, en pocas
empresas regeneran este aceite, para que presente
características similares al aceite antes de ser usado,
este procedimiento es costoso y requiere de
complicada tecnología, otros gestores venden el aceite
residual para que sea usado en incineradoras o como
combustible para otro tipo de procesos. Se debe tener
en cuenta que no todos los aceites usados son
regenerables o sirven como combustible. No se
elimina el residuo.
Completamente amigable con el medio ambiente, No amigable con el medio ambiente, se pueden
uso de poco espacio y obtención de grandes presentar derrames y requiere espacios muy amplios.
beneficios.

VII. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Tiene como aspecto fundamental, identificar la estructura organizacional a tener en cuenta para el montaje y operación
de la planta según los términos de la propuesta.
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VII.1 Aspectos o términos legales y entes de inspección y control
La planta sugerida, cumple en todos los casos las normas de vertimientos en Colombia. El fundamento técnico de este
control está en el establecimiento de objetivos de calidad de los ríos urbanos por parte de la Secretaria Distrital del
Ambiente (Resolución 5731 de 2008). En el análisis de la calidad bacteriológica del rio Bogotá a partir de las obras de
recuperación ambiental, se determinó el beneficio de los objetivos de calidad para establecer la calidad futura del rió, ver
análisis de escenarios 2014 y 2019. El control de vertimientos a la ciudad de Bogotá, es realizado por la SDA y la EAAB,
con base en la norma técnica para el control y manejo de vertimientos a la red de alcantarillado público,
Resolución 3957 del 19 de junio de 2009. La norma técnica adoptada orientará el control de vertimientos
industriales en el perímetro sanitario, con lo cual se controlará la presencia de sustancias de interés sanitario y se reducirá
la carga de los afluentes a las PTAR de la ciudad (PTAR Salitre y futura PTAR Canoas). En la Tabla II se presenta la
norma técnica adoptada.

TABLA II. Norma de calidad de agua para afluentes de la ciudad de Bogotá.
PARÁMETRO

UNIDADES

UNIDADES VALOR

Color

Unidades Pt-Co

50 unidades en dilución 1/20

DBO

mg/L

800

DQO

mg/L

1500

Grasas y aceites

mg/L

100

Unidades

5,0 – 9,0

pH
Sólidos sedimentables

mg/L

2

Sólidos suspendidos totales

mg/L

600

Temperatura

°C

30

Tensoactivos

mg/L

10

Dentro de estas acciones, la Secretaría Distrital de Ambiente en calidad de autoridad ambiental desarrolla actividades de
Control de Vertimientos de Aguas Residuales como:
 Seguimiento a los vertimientos de industrias pertenecientes a los sectores productivos prioritarios.
 Programa de Producción más limpia en el marco del cual se presta asistencia técnica a industrias y se
adelantan convenios de producción más limpia, buscando esquemas de producción sostenible.
 Control de vertimientos de aguas residuales domésticas en el área urbana mediante el programa de tasas
retributivas y permisos de vertimiento con la EAAB-ESP.
 Programa de control de Contaminación en la fuente.

VII.2 El problema que presentan los aceites en las plantas de tratamiento
Las grasas y aceites han generado muchos problemas en el tratamiento de residuos. Muy pocas plantas tienen la
posibilidad de separar estos materiales para su disposición en los sistemas de recolección de grasa o en los incineradores;
en consecuencia, el residuo que se separa en forma de nata en los tanques de sedimentación primaria, normalmente es
transferido a las unidades de disposición junto con los sólidos sedimentados. En los tanques de digestión de lodos, los
aceites y grasas tienden a separarse y a flotar en la superficie para formar densas capas de natas, debido a su escasa
solubilidad en el agua y a su bajo peso específico. Los problemas de estas capas son especialmente graves cuando los
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residuos de alto contenido en grasa llegan al alcantarillado público, por ejemplo, los del empaque de carnes y los de las
industrias de grasas y aceites. La filtración al vacío del lodo también se complica por su alto contenido graso.
No todos los aceites y las grasas de las aguas servidas son removidos en unidades de sedimentación primaria, en
las aguas residuales clarificadas quedan cantidades considerables, en forma de emulsión finamente dividida. Durante el
ataque biológico subsiguiente que ocurre en las unidades de tratamiento secundario o en las corrientes receptoras, los
agentes emulsificantes usualmente se destruyen y las partículas finamente divididas de grasas y aceite se unen libremente
en partículas más grandes que se separan del agua. En las plantas de lodos activados, la grasa por lo general se acumula
en “globos de grasa” que dan un aspecto antiestético a la superficie de los tanques de sedimentación final.
Los filtros percoladores y los procesos de lodos activados son afectados adversamente por las excesivas cantidades
de grasa que envuelven las formas biológicas lo suficiente para interferir con la transferencia de oxígeno del líquido al
interior de las células vivientes. Este fenómeno se describe algunas veces como acción “asfixiante”.
La separación de la grasa flotante en los tanques de sedimentación final ha sido un problema en algunas plantas
de tratamiento que ejecutan los procesos a alta velocidad. Esto se ha atribuido al escaso tiempo de contacto del residuo
con las limitadas cantidades de cúmulos biológicos que destruyen los agentes emulsificantes presentes, pero que no
tienen suficiente capacidad de adsorción para retener la grasa que se libera, ni tiempo para oxidarla. Como resultado, en
condiciones de quietud, la grasa se libera libremente, como ocurre en los tanques de sedimentación final o en las aguas
receptoras (Barba, 2002).
VII.3 Definición de metas globales de reducción de carga contaminante para cada tramo de la cuenca del rió
Bogotá
En el Decreto 3100 de 2003, en su artículo 7º estipula que la autoridad ambiental competente establecerá cada cinco años
una meta global de reducción de la carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo, de conformidad
con el procedimiento descrito en el artículo 9º del citado Decreto.
Para el cumplimiento de la meta global de reducción de la carga contaminante de la cuenca del río Bogotá, se
deben establecer metas individuales de reducción de carga contaminante para las entidades prestadoras del servicio de
alcantarillado sujetas al pago de la tasa retributiva y para aquellos usuarios sujetos al pago de dicha tasa cuya carga
vertida sea mayor al 20% del total que recibe el cuerpo agua.
Las metas globales de reducción de carga contaminante a 5 años que se establecerán serán una guía importante
que tendrán que cumplir los vertedores puntuales de la cuenca del río Bogotá.
VII.3.1 Personal responsable de su operación
Dentro del aspecto técnico, por sus funciones automáticas de “automantenimiento”, “autolimpieza” y “autoengrase”,
entre otros simplemente requiere de una revisión o inspección visual con la frecuencia de tiempo que se estime necesaria
para tal fin, con miras a realizar la revisión del trabajo microbiológico y verificar la seguridad de la instalación para
prevenir la eventual sustracción de alguna de sus partes o la generación de accidentes por la intromisión de personas que
no conocen su funcionamiento. Es recomendable realizar el monitoreo periódico a la planta para evitar afectaciones que
impacten su infraestructura que puedan llegar a menoscabar el proceso establecido.
VII.3.2 Valor agregado social y ecológico
El valor agregado del modelo de propuesta, está dado en el beneficio ecológico al garantizar un ambiente más sano y
libre de olores incómodos o indeseables, la garantía de calidad en los vertimientos bajo las normas citadas anteriormente;
implica también la valorización de los terrenos y zonas teniendo en cuenta que son libres de contaminantes en aguas
subterráneas y superficiales.
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Incremento de valor para la comunidad descrito como un patrimonio a cuidar y por el cual enorgullecerse y ser
testimonio ante otras comunidades o industrias.
VII.3.3 Vida económica del proyecto
La vida económica del proyecto, está directamente relacionada con la vida productiva de la máquina en funcionamiento
pleno, según el fabricante la planta tiene una vida útil de mínimo 12 años, sin requerir mantenimiento. Cumplida esta
franja de tiempo, se realiza un mantenimiento general para su reacondicionamiento, con garantía de operación por otro
periodo de tiempo equivalente. No se tiene en cuenta dentro del factor de vida económica del proyecto a los
microorganismos, pues estos una vez han sido adicionados en el medio permanecen en regeneración constante.
Financieramente, la inversión en el proyecto será amortizado en su totalidad, pues supera los 5 años de vida con
la consecuente utilidad, dada por el ahorro en los daños causados por esos materiales cuando llegan a las plantas de
tratamiento, la pérdida de biodiversidad, que se puede dar porque los aceites en el agua interfieren en la circulación del
oxígeno y problemas de salubridad.
La vida económica del proyecto, puede establecerse también a través de la conveniencia de los resultados, con
respecto al uso propuesto de los recursos económicos que se solicitan. Otro factor está determinado por el incremento de
la productividad, pues permite que las PTAR funcionen durante mucho más tiempo sin requerir mantenimiento, es decir
que la vida económica, dependerá en buena medida del cambio de prácticas ambientales, diversificando y mejorando los
niveles de saneamiento.
Debe mencionarse que para la evaluación económica, durante el proceso de dimensionamiento se realizó la
priorización de políticas de minimización de los vertimientos contaminantes, en donde se concentran los mayores
beneficios del proyecto. Consecuentemente los beneficios se medirán en la disminución de los impactos ambientales
manifestado en la remediación de los recursos suelo y agua y a los beneficios externos que se desarrollan fuera de las
áreas directas de acción.

VIII. CONCLUSIONES
Para poder avanzar en cuanto a la mitigación, disminución de la contaminación en los cuerpos de agua el estado
colombiano define unas políticas y para su consecución es necesario la generación de planes y proyectos suficientes, que
deben nacer no solo de las entidades del estado, sino también de instituciones privadas y educativas.
Las instituciones en general, son las que deben trabajar para alcanzar objetivos comunes de mejoramiento
ambiental que a la postre redunden en disponibilidad de recursos para el desarrollo económico y social de las
comunidades, es el caso particular del recurso agua.
La labor de investigación, tiene un enfoque particular pues dentro del modelo de propuesta, se adaptan dos
tecnologías que han sido probadas y estudiadas, de un lado una tecnología de avanzada como lo es una máquina, la planta
compacta y de otro lado la tecnología microbiológica que se unen para brindar un trabajo que supera el realizado por
cada uno de ellos de forma individual.
El modelo de propuesta puede ser llevado a cabo por diferentes grupos de interés, especialmente lo que
corresponde a entidades del estado, sector privado y por particulares, cuyas necesidades se encuentren enmarcadas en el
mejoramiento y disminución de los contaminantes.
Para el desarrollo de propuestas orientadas al mejoramiento ambiental es necesaria la participación y
acompañamiento de las comunidades de la zona de influencia del proyecto, lo que permite un mejor desarrollo, gestión
y verificación de las propuestas.
La normatividad colombiana define tiempos específicos para el cumplimiento de las metas de disminución de los
vertimientos y de forma estricta con aquellos considerados peligrosos, en consecuencia el modelo de propuesta realizado
responde a la necesidad de innovación para la solución de este tipo de problemas. Así mismo, están contemplados los
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parámetros de vertimientos que deben cumplir las industrias y que son verificados por la autoridad ambiental
representada en la Secretaría de medio ambiente. Esta misma normatividad contempla las sanciones en caso de no
cumplir y exceder los parámetros de medición.
Es necesario aunar esfuerzos en la formación de jóvenes que sean capaces de formular propuestas para la
mitigación de la contaminación, en este caso es enfocado a la recuperación, mitigación y disminución de los vertimientos
a las fuentes hídricas. Utilizando la tecnología en PTARs ya existente, en este trabajo se observó como a partir de la
comparación y el análisis de las maquinas seleccionadas se llega a optar por una que cumple con los parámetros como el
trabajo con microorganismos y el tener un fácil manejo.

IX. RECOMENDACIONES
Para lograr el objetivo de disminuir la cantidad de contaminación vertida con aceites lubricantes usados, (desecho
considerado peligroso), a corrientes de agua principales como el río Salitre afluente del río Bogotá, la entidad que ponga
en práctica el proyecto, debe realizar jornadas de educación ambiental para la comunidad como directo beneficiario,
dentro del barrio Siete de Agosto, su localidad y en general la ciudad de Bogotá, quienes se benefician con la mitigación
de la contaminación de los acuíferos.
Se sugiere la implementación de la propuesta en el Barrio Siete de Agosto como piloto, ya que es allí en donde se
ha identificado la contaminación por vertimientos de aceites usados y la Alcaldía de la localidad muestra una buena
actitud para el desarrollo de proyectos de carácter ambiental y de mejoramiento.
Se recomienda previo a la ejecución del proyecto, la ejecución de un muestreo de las aguas residuales para
identificar las propiedades que pueden afectar el desarrollo microbiológico de los EM, con el fin de preparar la planta
compacta. De igual forma realizar un muestreo posterior al tratamiento realizado por la máquina, para conocer la calidad
del agua a verter, verificar y comparar con los parámetros que marca la normatividad colombiana.
Respecto a los microorganismos eficientes (EM), se sugiere utilizarlos como promotores del desarrollo de cepas
que efectúen su rol de biorremediación de las aguas contaminadas con aceites lubricantes usados.
Se recomienda permitir el ingreso a la planta compacta seleccionada, no solo de los vertimientos contaminados
con aceites usados, sino también con aguas de alcantarillado doméstico que aportan N y P, para el desarrollo del
metabolismo microbiano y poder facilitar la degradación de dichos aceites. De lo contrario, se haría necesario el aporte
de un fertilizante para cubrir las necesidades de estos nutrientes.
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The purpose of this work is to show that using different representations help improve
student’s learning through the use of artistic and analytic tools in the classroom. The
intervention was performed with students from pre-university education, they were coursing
the last grade on it. This group was from the physical-math area from Escuela Nacional
Preparatoria. We worked in geometrical optics and specifically in reflection phenomena. The
used sequence has as mains elements, discussion and argumentation between pairs,
analyzing environment reflection phenomena, experimenting using low cost materials and
different representation languages. We focused of geometry to get equations and images of
objects in front of any mirror. Also we used, scientific divulgation papers for analyzing
involved physical concepts and students turned them into a narrative form like comics. The
sequence and assessment instrument was discussed by expert teachers, with these results we
adjust the sequence that was designed previously. At the end of the intervention we did an
analysis about outcomes in a quantitative and qualitative way. We found there was a good
advantage, because the conceptual gain according with Hake, was 0.70, it means high gain.
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El propósito de este trabajo es mostrar que el uso de diferentes representaciones ayuda a
mejorar el aprendizaje de los estudiantes, al utilizar tanto herramientas artísticas como
analíticas. La intervención se llevó a cabo con estudiantes preuniversitarios, que cursaban el
último año de bachillerato de área I, Ciencias Físico-matemáticas, del Plantel 4 de la Escuela
Nacional Preparatoria. Se trabajó en la unidad de óptica geométrica y en particular el
fenómeno de reflexión de la luz. La secuencia aplicada tiene como elementos fundamentales
la discusión y argumentación entre pares, a través del análisis de fenómenos de reflexión en
el entorno, experimentos con materiales de bajo costo y el uso de diferentes lenguajes de
representación, como la narrativa, Geometría e imágenes. Se hizo énfasis en la Geometría,
tanto para deducir las ecuaciones, como para trazar imágenes en espejos planos y esféricos.
Asimismo, se utilizaron artículos de divulgación científica para que los estudiantes
analizaran los conceptos físicos involucrados, describieran, argumentaran y explicaran a
través de una historieta el fenómeno estudiado. La secuencia y el instrumento para la
evaluación se elaboraron teniendo en cuenta resultados de la investigación educativa. El
instrumento de evaluación fue discutido y evaluado por expertos en un seminario del Colegio
de Física y posteriormente aplicado. Con los resultados del examen diagnóstico se ajustó la
secuencia diseñada. Para analizar y evaluar la intervención docente y la ganancia conceptual
de los estudiantes, se aplicó al final del tema el mismo cuestionario de diagnóstico, Dicho
análisis se hizo de manera cuantitativa y cualitativa para cada pregunta y de manera global.
Se obtuvo una mejoría sustancial, inicialmente el promedio era 4.5 y al final el promedio fue
7.1, por lo que la ganancia conceptual fue de 0.701, de acuerdo con Hake, es una ganancia
alta.

I. INTRODUCCIÓN
La manera tradicional de enseñar Física en el nivel medio superior es a través de dos representaciones: el denominado
lenguaje paradigmático, que es el lenguaje propio de la disciplina con sus tecnicismos; y el algebraico, tan conocido y
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mal entendido por la mayoría de los estudiantes que se refieren a él como “formulazo”. Frecuentemente se convierte en
una fórmula mágica debido a que si siguen ciertas reglas, encuentran un resultado numérico del problema que no son
capaces de interpretar, lo consideran carente de significado ya que suele representar algo indescifrable. De tal forma que
la Física impartida en el aula no tiene significado en su vida diaria e incluso es contraria a sus creencias, parece que
explica fenómenos de otro planeta. El gran abismo que existe entre la Física impartida por el docente y la Física
“aprendida” por los estudiantes se debe a gran medida que los profesores en general no toman en cuenta aspectos
pedagógicos ni psicológicos y conciben a la Física como una ciencia terminada, con principios y leyes bien establecidos
e inamovibles en el espacio-tiempo del aula. Parafraseando a Beuchot (2005), algunos profesores tienen una concepción
univocista de la enseñanza y del aprendizaje de la Física. Un aspecto de la propuesta es considerar aspectos
psicopedagógicos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación y retomar lo que Krieger ha denominado
el maletín del físico, cuyo contenido son los diferentes lenguajes de representación en los que se basa la comunicación
de la ciencia y amalgamarlos con los intereses académicos, talentos y estilos de aprendizaje de los estudiantes para
promover el trabajo metacognitivo en la construcción del conocimiento y generar la evolución conceptual.

II. ESTILOS DE APRENDIZAJE
De acuerdo con el modelo de Kolb (citado en DGB/DCA, 2004), existe un ciclo con cuatro fases para adquirir y construir
conocimiento:
a. Experiencia concreta (actuar), que se lleva a cabo al interaccionar de manera directa sensorial y afectiva con
el objeto de estudio.
b. Experiencia activa (reflexionar), que se realiza al volver a pensar y analizar los fenómenos observados.
c. Conceptualización abstracta (teorizar), es una interacción más cognitiva con el objeto de estudio.
d. Observación reflexiva (experimentar), se lleva a cabo a través de experimentos y sirve para encontrar patrones
de comportamiento y/o relación entre las variables involucradas.

FIGURA 1. Representación del ciclo de Kolb, para construir conocimiento.

De la combinación de estas etapas resultan cuatro estilos de aprendizaje (Pantoja y Duque, 2013):
a. Pragmático: aprenden mejor a través de experiencias concretas y la actividad experimental.
b. Reflexivo: su principal forma de aprender se da a través del análisis de las observaciones, sean teóricas y/o
experimentales.
c. Teórico: gustan de la indagación conceptual y matemática de los diferentes modelos para explicar los
fenómenos estudiados, son poco propensos a la experimentación.
d. Activo: le gusta experimentar y analizar los resultados a la luz de alguna teoría establecida.
Para fomentar un trabajo más incluyente en el aula, es necesario tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, el nivel
cognitivo en el que se encuentran los estudiantes, en nuestro caso, son estudiantes del último año de bachillerato, por lo
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que el rango de edades es de 17 a 20 años, de acuerdo con Piaget (1986), se encuentran en la etapa de operaciones
formales o etapa hipotética-deductiva y más específicamente se encuentran entre las etapas IIIA y IIIB (Inhelder y Piaget,
2012), por lo que ya tienen la capacidad de abstraer y establecer relaciones entre variables, otro aspecto que se debe
tomar en cuenta es la zona de desarrollo próxima de los estudiantes (Vygotski, 1988), por lo que se debe proponer
actividades que sean capaces de realizar entre pares y en ocasiones recibir ayuda del profesor, para no caer en la
monotonía o generar frustración, el último aspecto que debemos integrar son los intereses académicos y talentos de los
estudiantes, para buscar un enfoque acorde con éstos para fomentar el desarrollo cognitivo apoyado con aspectos
afectivos.
Siguiendo esta línea, en el aula se realiza actividad experimental, resolución conceptual y numérica de problemas
de fin de capítulo y así como problemas auténticos de su entorno académico. En todas las actividades realizadas se
procura utilizar los diferentes lenguajes de representación como la retórica, Geometría e imágenes, para abarcar lo más
ampliamente posible los estilos de aprendizaje de los estudiantes.

III. RETÓRICA
Existen dos formas de lenguaje escrito para construir y comunicar conceptos científicos: la llamada forma paradigmática,
que es propio de la ciencia con sus tecnicismos y significados específicos; y la forma narrativa, que es una manera más
cotidiana de divulgar y acercarse al conocimiento científico. Fue Bruner (1985), quién estableció las diferencias entre
estos dos tipos de escritura:
III.1 Paradigmática
Es ejemplificada fundamentalmente en el lenguaje de la ciencia, centra su interés en la referencia, esto es, en la tensión
de la conexión entre el símbolo y su referente. Aprecia la claridad, busca la precisión, la causalidad, y define el
pensamiento en términos de verificación.
III.2 Narrativa
Está mejor reflejada en las artes y las humanidades, enfatiza el sentido; cómo “siente” una persona, una situación, o un
objeto. Valora especialmente la configuración, concede más importancia a lo metafórico, habla de intención, de
propósito, de acción más que de causa. Lo que el lenguaje narrativo facilita es la credibilidad o verdad del parecido, más
que una “verdad” en su verdadero sentido científico.
Frente al paradigmático, el lenguaje narrativo constituye un contexto-sensitivo y se aplica a situaciones locales o
particulares; en tanto que los vocablos científicos son considerados universales y ajenos al contexto. En el enunciado
narrativo se piensa más de lo que se dice, el texto está abierto a la interpretación.
En suma, para Bruner (1985), existe un elemento epistemológico esencial: diferentes formas de lenguaje
determinan diferentes formas de construir e interpretar un conocimiento. Sin embargo; ambos tipos de lenguaje
constituyen formas de representación de la información y de desciframiento de la realidad (Negrete, 2008). Por ello es
importante establecer un puente cognitivo entre la ciencia que se comunica en el aula, con los intereses académicos y
talentos de los estudiantes a través de las formas narrativas, considerando que éstas, son un recurso cognitivo analógico
que ayudan a interpretar el mundo. De tal manera, que la narrativa implica interpretación, reinterpretación mesurada,
estructuración de la experiencia y el acto de contarle algo a alguien, implica en resumen, transformar el “saber”, en saber
decir. Por ende, los relatos nunca son simples copias del mundo, sino que son interpretaciones cognitivas.

22023-3

N. Enrique Flores Medina et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22023 (2014)
III.3 Comics
De acuerdo con datos proporcionados por “La Crónica”, los mexicanos leen en promedio 1.2 libros por persona al año,
mientras que el denominado comic: “ha fungido como el principal acceso a la lectura de millones de mexicanos. En
ciudades lo mismo que en comunidades rurales, circulan alrededor —las cifras oficiales varían— de 30 millones de
ejemplares nuevos cada mes” (Orlaineta et al., 2012).
Si al dato anterior le agregamos los comics que conocen los estudiantes a través de la televisión, podemos suponer
que están familiarizados con la estructura de los comics, lo cual se puede aprovechar para representar y apropiarse de un
conocimiento científico a través de la elaboración de historietas, haciendo uso de la creatividad y de imágenes de
personajes que son conocidos por muchos estudiantes, fomentando la traducción del lenguaje paradigmático al lenguaje
narrativo que es más accesible para ellos.

IV. GEOMETRÍA
La Geometría ha sido muy utilizada en Física, es un lenguaje de representación menos abstracto que las ecuaciones,
debido a que primer acercamiento matemático que tienen las personas con su entorno es a través de la Geometría,
observan las formas, las distancias y se obtienen las primeras relaciones entre variables, por ejemplo, percepción del
tamaño con la distancia (Mach, E., 2004). Debido a este acercamiento, la Geometría tiene menor dificultad para ser
interpretada por los estudiantes, la sienten más flexible que el álgebra y menos subjetiva que la narrativa. Por lo que se
puede considerar que la Geometría es una herramienta analógica (Beuchot, 2005).
El uso de la Geometría en Óptica ha sido tan fructífero que incluso una versión de ella se denomina Óptica
geométrica. A manera de ejemplo, se puede citar que la representación de la luz a través de rayos, ha permitido mostrar
su propagación lineal, deducir a partir de aspectos geométricos, la ley de la reflexión de la luz y el trazo de imágenes en
todo tipo de espejos. Sin embargo, el uso de la Geometría tiene que hacerse de manera cuidadosa e interpretar distancias
y orientación de los objetos e imágenes adecuadamente para no generar confusión (Santana et al., 2012). No se puede
considerar que la Geometría es de aplicación inmediata en Física, se tiene que mostrar cómo usarla y en algunos casos
es necesario enseñar los fundamentos básicos a los estudiantes de bachillerato.

FIGURA 2. Alumnos del Plantel 4, “Vidal Castañeda y Nájera” trazando imágenes en espejos esféricos.

22023-4

N. Enrique Flores Medina et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22023 (2014)

FIGURA 3. Trazo para obtener una imagen en un espejo esférico.

III. IMÁGENES
Quizá sea la representación más subjetiva de las tres representaciones utilizadas, su diseño e interpretación tiene que ver
con los conocimientos previos de los estudiantes y con su capacidad de análisis y síntesis, es equivalente al proceso de
obtener conclusiones de un texto escrito, se le adjudica ciertas propiedades que deben estar en consonancia con el
fenómeno observado. Postigo y Pozo (Citado en Maturano et al., (2009), realizaron una propuesta para interpretar las
imágenes, discriminando tres niveles:
a. Explícito: reconocimiento de elementos icónicos y simbólicos que constituyen la imagen.
b. Implícito: decodificación de símbolos e identificación de relaciones entre elementos.
c. Conceptual: obtención de explicaciones y predicciones a partir de la interpretación y análisis de la imagen.
Por otra parte, Beuchot (2005), menciona que existen tres tipos de lectores:
a. Empírico: lee mezclando sus intenciones con las del autor y en ocasiones anteponiendo las suyas y dándoles
preferencia.
b. Ideal: capta lo mejor posible, la intención del autor.
c. Liminal: permite que se entrometan ideas suyas en la intención del autor, sin caer en el lector empírico.
Propone que, se debe evitar caer en el univocismo, pensar que sola una interpretación es válida, generalmente la
del docente es la que se impone. Tampoco se debe caer en el equivocismo, aceptando cualquier interpretación. Se debe
hacer una interpretación mesurada de las imágenes de los estudiantes, tomar en cuenta su nivel cognitivo, talentos,
intereses, zona de desarrollo próximo e intencionalidad y no perder de vista que el lector (docente), posee más elementos
con los que interpreta y evalúa.

IV. INTERVENCIÓN
La intervención se realizó con un grupo de la asignatura de Astronomía, formado por 12 alumnos, por lo que se puede
considerar como un grupo pequeño. El trabajo en el aula, empieza con la explicación del docente, usando presentaciones
multimedia que contienen imágenes estáticas y/o animaciones, formas narrativas y lenguaje paradigmático, con la
finalidad de mostrar las bondades de las representaciones y tratando de obtener la atención de la mayoría de los
estudiantes. Durante la clase se plantean preguntas, se da un tiempo razonable para que piensen en la pregunta y en la
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respuesta, se elige al azar al estudiante que debe responder, después de que algunos estudiantes han respondido, se forman
pequeños equipos de 4 ó 5 integrantes, para que continúen discutiendo entre pares y lleguen a conclusiones que socializan
en una discusión plenaria. Posteriormente, si hay discrepancias se sugiere una actividad experimental, para contrastar,
rectificar, ratificar o generar nuevas ideas y continuar la discusión y argumentación con base en las observaciones
experimentales. En cuanto a los artículos de revistas de divulgación científica, historia de la ciencia o libros de ciencia
ficción, se utilizan para profundizar en el tema, conocer aplicaciones e investigaciones de frontera, que generalmente no
vienen en los libros de texto, se discute en el grupo, se aclaran dudas y se solicita a los estudiantes que empiecen a trabajar
la narrativa y la utilización de imágenes, a través de la elaboración de un comic o un cuento escrito en papel o digitalizado
con cualquier programa ad hoc.
En primera instancia, se permite libre elección de la representación que los estudiantes quieran utilizar y
posteriormente se les pide realizar la traducción a las otras representaciones, lo importante es que reconozcan y utilicen
sus habilidades y talentos, para construir nuevos conceptos, ya que en algunas ocasiones no son suficientes las palabras
para comunicar nuevas ideas, aunque estén familiarizados con dichas palabras, puede faltar el concepto; sin embargo,
cuando el concepto ha madurado, casi siempre hay una palabra disponible. De esta manera, descubren con sorpresa que
cada cosa tiene nombre, valoran la función simbólica de las palabras. Entonces el lenguaje y el pensamiento convergen
(Vygotsky, 2011).
El uso de la Geometría se tiene que llevar a cabo de manera minuciosa y explicar detalladamente durante la clase
los fundamentos y la manera de realizar los trazos, cuando los estudiantes han alcanzado cierta destreza y confianza, se
dejan ejercicios de tarea, que se resuelvan de manera geométrica. No se puede suponer que la transferencia de la
Geometría se da en automático en la Física.
Cuando los estudiantes han adquirido dominio en las diferentes representaciones, resuelven con mayor éxito los
problemas numéricos, ya que un dibujo o un diagrama, resulta de suma utilidad, les ayuda a visualizar las variables que
intervienen y facilitan a identificar las condiciones iniciales de un problema.

V. RESULTADOS






A través de las historietas y cuentos, los estudiantes establecen un vínculo entre el significado cognitivo y el afectivo.
La transferencia de la Geometría a la Física, se dificulta a los estudiantes. Desde el trazo de rectas tangentes y normales
hasta encontrar las relaciones entre triángulos semejantes.
Se mejoró la construcción e interpretación de los conceptos de la Física, a través de los lenguajes de representación que
utilizaron los estudiantes.
Se observó una mejoría en la resolución de problemas numéricos.
Para evaluar la intervención pedagógica, con los resultados obtenidos a través de los instrumentos de evaluación, se
aplicó la ecuación para calcular la ganancia conceptual propuesta por Hake (2013), nos dimos cuenta que se había
obtenido mejoría sustancial, inicialmente el promedio del grupo era 4.5 y al final el promedio fue 7.1, por lo que la
ganancia conceptual fue de 0.701 y de acuerdo con Hake (1998), es una ganancia alta.

VI. CONCLUSIONES
Al realizar la intervención en el aula, utilizando la secuencia diseñada, los estudiantes pudieron interpretar y reinterpretar
desde diferentes ángulos, el conocimiento adquirido y construido, manipulando los diversos lenguajes en diferentes
niveles cognitivos, lograron una evolución conceptual de manera holística. Sin embargo; creemos que se debe hacer una
intervención más cuidadosa con el uso de la Geometría en Física. Por lo demás, el uso de las diferentes representaciones
mostró sus bondades.
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The first microwave oven appeared in the stores in 1952, but it did not hit with the
housewives. They believed that this equipment brought damage to health by being
'radioactive'. In Brazil, between the mid 80s and early 90s is much talked and questioned
about the dangers of microwave oven. However, gradually he was being used and becoming
part of the Brazilian family so that currently, there is no kind of questioning on the part of
our youth. It is emphasized here that the current lack of questioning does not involve the
acquisition of knowledge about its functioning. When these issues are addressed by the
teacher in the classroom is observed that curiosity is piqued and earlier fears return to
populate the minds of our students. This implies that these fears are part of alternative
conceptions, dictated by common sense. These facts, combined with the related concepts,
make this object a device with rich potential for school physics because it can raise as much
as epistemological conceptual discussions. In this sense, this paper presents the possible
contents that can be addressed in physics classes, using the microwave oven as teaching
material, such as electromagnetic waves, Lorentz force, forms of energy, power, energy cost,
forms of propagation of heat, the structure of matter and the quantum energy levels of the
molecules, resonance. The level of the topics covered can be tailored to the age group of
students. It was observed that when the student's curiosity is piqued, and motivational
factors, such as cooking Brigadier (Brazilian sweet) is conducted in the classroom, the
content covered become more assimilated and Physics classes become pleasant, breaking
the prevailing paradigm.
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O primeiro forno de micro-ondas surgiu nas lojas em 1952, porém, não fez sucesso entre as
donas de casa. Elas acreditavam que este equipamento trazia danos à saúde por ser
‘radioativo’. No Brasil, entre meados da década de 80 e início da década de 90 muito se
falava e questionava sobre os perigos do forno de micro-ondas. No entanto, aos poucos ele
foi sendo utilizado e cada vez mais faz parte da família brasileira de tal forma que
atualmente, não há nenhum tipo de questionamento por parte dos nossos jovens. Ressalta-se
aqui que a atual falta de questionamento não implica na aquisição do conhecimento sobre
seu funcionamento. Quando as mesmas questões são abordadas pelo professor em sala de
aula observa-se que a curiosidade é aguçada e os receios anteriores retornam a povoar a
mente dos nossos alunos. Isto implica que estes temores fazem parte das concepções
alternativas, ditadas pelo senso comum. Estes fatos, aliados aos conceitos relacionados,
tornam este objeto um equipamento com rico potencial para as aulas de Física porque pode
levantar discussões tanto epistemológicas quanto conceituais. Neste sentido, este trabalho
apresenta os possíveis conteúdos que podem ser abordados nas aulas de Física, utilizando o
forno de micro-ondas como material didático, tais como: ondas eletromagnéticas, força de
Lorentz, formas de energia, potência, custo energético, formas de propagação do calor,
estrutura da matéria e os níveis quânticos de energia das moléculas, ressonância. O nível dos
tópicos abordados pode ser adaptado para a faixa etária dos estudantes. Observou-se que
quando a curiosidade do aluno é aguçada, e fatores motivacionais, como o cozimento do
brigadeiro (doce brasileiro) é realizado em sala de aula, os conteúdos abordados tornam-se
mais assimiláveis e as aulas de Física se tornam agradáveis, quebrando o paradigma vigente.
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I. INTRODUÇÃO
Entre as décadas de 80 a 90, a população brasileira pôde observar ampla divulgação dos princípios de funcionamento do
forno de micro-ondas, em revistas científicas populares. Isto porque a população, em geral resistia a aquisição deste
eletrodoméstico em função do desconhecimento que permeava seu funcionamento. Dúvidas sobre os possíveis danos a
saúde, produção de alimentos radioativos, produção de alimentos com radicais livres, efeitos ionizantes, eram abordadas
de forma exaustiva e sensacionalista. De fato, este modo de cozinhar causou impressões negativas desde a primeira
unidade produzida. Veja a reportagem abaixo.
Em 1939, ingleses e americanos fabricaram os primeiros radares de longo alcance graças ao aparecimento do
magnetron. Esse dispositivo eletrônico, capaz de gerar micro-ondas, começou a ser estudado pelas industrias de
guerra e talvez se restringisse a esse campo se o engenheiro eletrônico americano Percy Lebaron Spencer (18941970) não adorasse chocolate. Fabricante de equipamento bélicos, Spencer passou uma manhã de 1946 trabalhando
em uma sala onde havia um magnetron. Deixou seus bombons ao lado do equipamento e, quando bateu a fome, viu
que o chocolate estava derretido, apesar de a temperatura ambiente ser fria. Intrigado, no dia seguinte Spencer trouxe
milho. Minutos depois, havia pipocas por todo o laboratório o engenheiro fez várias experiências culinárias até criar
os fornos de micro-ondas em 1952. Mas o lançamento encalhou nas lojas. As donas de casa não acreditavam que
algo usado na guerra fosse inofensivo na cozinha. (Superinteressante, setembro de 1996).

Tomando o texto acima como referência para uma época que marcou os diversos questionamentos sobre o
funcionamento do forno de micro-ondas, hoje, após 18 anos da publicação citada acima, o que a população, ou melhor,
nossos alunos pensam sobre este assunto? Uma rápida pesquisa entre os acadêmicos do último ano do curso de Ciências
–licenciatura plena, futuros professores do Ensino Fundamental, mostrou que, aproximadamente 78% tem forno de
micro-ondas e entre estes, 100% o utilizam para aquecer ou descongelar alimentos sem se preocupar com possíveis
efeitos colaterais, antes levantados. Os 22% que não o possuem disseram que não sentem necessidade de aquisição. Entre
os usuários, apenas 11% deles declararam ter lido o manual do equipamento, mas ninguém soube apontar a frequência
utilizada pelo forno (informação presente nos manuais no item “especificações técnicas”). Por outro lado, 100% entre os
usuários acham que a utilização do forno de micro-onda é vantajosa em relação ao fogão a gás em função do custo e da
economia de tempo. Quanto às definições do que seriam as micro-ondas e as justificativas para a utilização de uma
determinada frequência, (2.450 MHz) para o processo de cozimento, todos mostraram conhecimento inadequado,
revelando grande confusão entre os conceitos de onda eletromagnética, calor, frequência, energia, potência, interação
com a matéria. Entre as inúmeras concepções alternativas, a mais comum, foi identificar as micro-ondas como ondas
eletromagnéticas de calor! Apesar destes dados, referirem apenas a uma turma de acadêmicos, acreditamos que estes
resultados estão bem representativos. Concluímos que atualmente o forno de micro-ondas é utilizado pela maioria da
população sem nenhum tipo de questionamento, isto porque já construiu suas concepções alternativas que cederam lugar
a curiosidade.
Cabe ao professor, resgatar a curiosidade, fazendo com que os alunos apresentem uma postura de questionamento
frente ao desenvolvimento tecnológico, buscando conhecimento mais profundo através do incentivo pela busca constante
de respostas. Essa postura interdisciplinar promoverá o amadurecimento cognitivo que se espera dos cidadãos do amanhã
(Fazenda I., 2012). Questões como esta passa por aspectos complexos que abrangem até a auto estima pessoal do aluno
(Abrante et al., 2010).

II. OS PRINCIPIOS DE FUNCIONAMENTO DO FORNO DE MICRO-ONDAS
O forno de micro-ondas, é constituído basicamente por uma caixa ressonante e uma válvula, denominada de magnetron,
que é responsável pela produção da onda eletromagnética na frequência escolhida para operação do forno-2.450 MHz
ou 2.45 GHz (Panasonic, 2005). Um diagrama esquemático do funcionamento da válvula pode ser observado na Figura
1.
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Na Figura 1(a), na ausência do imã, os elétrons saem do filamento descrevendo trajetórias retilíneas na direção das
aletas (Nussenzveig, 1997). Quando essa peça metálica e oca é posicionada entre dois imãs (Figura 1b), o fluxo do campo
magnético é perpendicular à direção do vetor velocidade dos elétrons, fazendo com que os elétrons descrevam uma
trajetória circular, circulando numa frequência de 2.450 MHz devido a força de Lorentz (Figura 1c).
Onde: F = eV X B
F= Força de Lorentz
e = carga elétrica fundamental;
V = velocidade da carga;
B = fluxo de campo magnético devido à presença dos imãs.
A alta frequência de rotação dos elétrons no interior da válvula promove o aquecimento da mesma, por isso ela
apresenta um sistema de dissipação de calor, conforme pode ser visto na Figura 2.

FIGURA 1. Diagramas esquemáticos do interior da válvula magnetron. (a) desenho esquemático do interior da válvula na ausência
dos imãs (ausência do fluxo de campo magnético), (b) desenho esquemático da posição da válvula entre dois imãs, (c) desenho
esquemático do movimento de elétrons, no interior da válvula, devido ao fluxo de campo magnético. (Figura adaptada do Livro
Técnico Panasonic – Divisão C.S. Dept. Apoio Técnico - cortesia).

FIGURA 2. Visão externa da válvula magnetron. Foto obtida pelos autores.
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A cavidade do forno é metálica com tamanhos múltiplos do comprimento da onda eletromagnética utilizada para
o cozimento (aproximadamente 12cm). Se c = .f então 3 x 108 = . 2450 x 106. O que implica  = 0,12 m.Um
experimento com papel fax pode mostrar os pontos de máximo da onda ressonante resultante. Prepare uma placa de
isopor do tamanho do forno, cubra-o com papel toalha umedecido, e a seguir com papel termossensível, utilizado para
fax. Coloque o conjunto no forno sem girar, por 10 a 30 segundos. Observe o padrão de regiões escuras formadas sobre
o papel de fax, que é termossensível. As regiões escuras estão espaçadas entre si por aproximadamente 12 cm (Carvalho,
2005).

III. INTERAÇÃO ONDA - MATÉRIA
A onda eletromagnética, responsável por cozinhar, tem uma frequência de 2.450 MHz, conforme já anunciado. A escolha
para esta frequência especifica pode ser compreendida pelo gráfico da Figura 3.

FIGURA 3. Comportamento do grau de aquecimento (reta) e penetração (curva) das ondas eletromagnéticas num alimento padrão
em função da frequência. (Figura adaptada do Livro Técnico Panasonic – Divisão C.S. Dept. Apoio Técnico - cortesia).

Observe (Figura 3) que o ponto de intersecção entre a curva da profundidade de penetração da onda e a reta de
aquecimento produzido no alimento ocorre na frequência de 2.450 MHz ou 2,45 GHz. Os engenheiros interpretaram este
resultado como uma indicação da melhor eficiência do forno. Como mostra a Figura 3, para valores mais altos de
frequência haveria menor penetração das ondas eletromagnéticas no alimento e maior aquecimento da sua superfície,
favorecendo a queima da superfície do alimento sem que seu interior fique cozido.

IV. A ESTRUTURA DA MATÉRIA: ÁTOMOS E MOLÉCULAS
O processo de cozimento em forno de micro-ondas implica na interação entre a radiação eletromagnética e o alimento
(matéria). Sendo assim, é importante entendermos um pouco da constituição da matéria, sua estrutura atômica e eletrônica
e, seu comportamento frente a incidência da radiação.
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Em 1.900, as observações da radiação emitida por corpos aquecidos (radiação do corpo negro) levaram Max Planck
anunciar que a emissão e absorção de energia seriam feita na forma de pequenos “pacotes” que ele chamou de “quantum”
cuja relação com a frequência é dada por: E = ħf (Nussenzveig, 1997).
Onde:
ħ = é a constante de Planck e vale 6,626 x 10-34J.s.
f = frequência da onda eletromagnética.
Em 1.912 Niels Bohr, anunciou que:
1.- O elétron pode mover-se em algumas orbitas circulares permitidas em torno do núcleo atômico central sem
emitir radiações, isto é, sem perder energia e cair no núcleo.
2.- Para o elétron passar de uma orbita para outra mais energética ele deve absorver energia e quando retornar à
orbita original emitirá esta energia de volta como onda eletromagnética cujo comprimento de onda () e frequência (f)
dependerá das camadas envolvidas no salto, ou seja, dependerá da diferença de energia entre elas. Os saltos são
quantizados.
As radiações eletromagnéticas podem ser emitidas ou absorvidas pela matéria através de transições eletrônicas
(mudanças no nível de energia dos elétrons), transições nos níveis rotacionais (modo como as moléculas giram),
vibracionais (modo como as moléculas vibram).
Cada modo de vibração tem uma energia específica e diferem entre si. Se conhecermos a energia que incide em
uma molécula, conheceremos quais serão seus possíveis modos de vibração.
No caso específico do cozimento por micro-ondas, é fácil calcular a energia das ondas eletromagnéticas. Veja que
se E = ħf então E = 1,6x10-24J ou 0,16 x 10-23J. Por outro lado, a energia de rotação das moléculas pequenas se encontra
na faixa de, aproximadamente 10-23 J (Okuno, M., Vilela, M.A.C, 2005). Ou seja, as moléculas de água giram em torno
de seus eixos de rotação ao absorver a energia das micro-ondas transformando energia eletromagnética em energia de
rotação. Por outro lado, a energia necessária para observarmos uma transição eletrônica entre as camadas de elétrons é
de aproximadamente 10-8J. Ou seja, é bem maior que a energia da micro-onda utilizada no forno, o que implica que as
micro-ondas não promovem este tipo de transição.
Além da transformação da energia eletromagnética em energia de rotação, através da absorção da onda pela
matéria, a molécula de água também se comporta como um dipolo elétrico. Na presença das micro-ondas estes dipolos
‘seguem’ o campo elétrico que é alternado numa frequência de 2,450 GHz. Este movimento da molécula de água no
interior do alimento dissipa energia térmica entre as moléculas vizinhas.

V. CUSTO ENERGÉTICO
Tomando como referência um forno de micro-ondas Panasonic NE-7669B (41L) a potência para consumo é de 1.420 W
com 700 W de potência útil, conforme manual que acompanha o equipamento. Sabendo que o custo do kWh, no Brasil,
é de R$ 0,39 ou US$ 0,17, para manter 1 hora de funcionamento, teremos:
1,420 kW x R$ 0,39 = R$ 0,55 por hora de funcionamento. Ou seja, para obtermos uma potência útil de 700 W,
gastaremos R$ 0,55 por hora ou US$0,24.
De acordo com o sítio da Liquigás-Petrobrás o gás de cozinha (GLP) tem poder calorífico de 10.800 kcal/kg com
90% de eficiência.
Ou seja, 1 cal equivale a 4,18J, então 10.800 x 103, equivale a 4,5144 x 107 J. Como a eficiência é de 90%, teremos
4,063 x 107 J/kg.
Isto corresponde a 5,28 x 108 J de energia útil para cada botijão residencial (13 Kg) do gás GLP teremos. O
consumo médio, para uma boca do fogão (em fogo alto) é de 1.750 kcal/h, ou seja, 7,315 x 106 J/h. Isto implica que um
botijão residencial apresenta potência média de 2.032 W por boca por, aproximadamente 72 horas. Considerando que o
botijão custa R$ 50,00 ou aproximadamente US$ 21,00, isto implica que o custo do gás para uma hora de funcionamento
do fogão é de R$ 0,69 ou US$ 0,29.
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Uma análise dos resultados revela que o fogão a gás produz uma potência quase três vezes maior do que o forno
de micro-ondas, enquanto o custo é aproximadamente 1,7 vezes maior. Ou seja, o fogão a gás é mais econômico que o
forno de micro-ondas. No entanto, se o fogão produz uma potência maior, por que o forno de micro-ondas seria mais
rápido? Uma possível explicação seria as diferenças nos tamanhos das porções de alimento. Conforme relatado pelos
entrevistados, o forno de micro-ondas é utilizado para esquentar o alimento que geralmente é colocado em porções
individuais.
No entanto, novos experimentos devem ser conduzidos, como por exemplo, medidas experimentais do
aquecimento da água em ambos os processos (micro-ondas e gás).

VI. RECEITA DO BRIGADEIRO
1 lata de leite condensado
1 colher de chocolate em pó
1 colher de margarina
Misture os ingredientes num recipiente próprio para forno de micro-ondas, cujo volume interno seja pelo menos o
dobro do volume dos ingredientes.
O cozimento de durar 8 minutos, porém não continuo. Durante o aquecimento da mistura, formam-se bolhas de
gás no seu interior. Ao subir para a superfície, as bolhas carregam a mistura e ficam presas nas moléculas do leite, gerando
bastante espuma, que eventualmente entornará. Por isso é necessário interromper o cozimento a cada minuto e eliminar
as bolhas. Após 8 etapas de cozimento/parada, a mistura terá evaporado bastante água e as moléculas do leite terão
formado ligações que deixarão a mistura espessa. Deixe esfriar e enrole em bolinhas, tomando o cuidado de untar as
mãos com margarina para evitar que a massa se cole na pele. Passe chocolate granulado nas bolinhas e está pronto
(Carvalho, 2005).

VII. CONCLUSÕES
Sabemos que os desafios da educação brasileira são imensos e, que a melhoria da qualidade de vida da população está
diretamente relacionada com a qualidade do processo educacional. No entanto, pequenas atitudes no sentido de
aproximar a educação com a realidade do aluno podem fazer diferença. O aluno deve sentir que ‘pertence à escola’.
Portanto esta deve criar condições de vínculos. As discussões em torno de equipamentos que estão disponíveis em
suas casas podem auxiliar neste processo de construção do saber. As concepções alternativas devem ser exploradas pelo
professor antes de apresentar os conceitos envolvidos para que o aluno compare suas crenças com as teorias estabelecidas
pela comunidade cientifica. Acreditamos que este texto possa auxiliar o professor a construir uma aula diferenciada, mais
interativa e promovendo vínculos, facilitando uma aprendizagem significativa.
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In this paper we present an adaptation of the method of the arithmetic used by the Mayas,
whose numbering system was vigesimal, to the decimal system used today. This is a brief
summary of a larger work in which we participate, which is already published [4]. The
objective is to make available to the children a simple, useful and fun method to perform all
arithmetic operations. This method does not depend on memorizing multiplication tables,
they can even be inferred from the use of this visual and manual method, favoring the
unavoidable abstraction and reasoning learning. This dynamic requires only the correct
spelling of the numbers, so any child can learn from the first years of primary school, but
such simplicity is surprising at any age. For the development, we use the same symbols used
by the Mayans: dots, stripes and snails and implementation of two basic rules, with whose it
is possible to calculate up to square roots.
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En el presente trabajo se presenta una adaptación de la mecánica de la aritmética utilizada
por los mayas, cuyo sistema de numeración era vigesimal, al sistema decimal usado en
nuestros días. Es ésta una breve reseña de un trabajo más extenso en el que participamos, el
cual se encuentra ya publicado [4]. El objetivo del mismo es poner al alcance de los niños
una herramienta sencilla y útil, además de divertida, con la cual podrán realizar todas las
operaciones aritméticas. Este método no depende de la memorización de las tablas de
multiplicar, las mismas incluso pueden deducirse a partir del uso de este método visual y
manual, favoreciendo la ineludible abstracción posterior y el aprendizaje razonado. Esta
dinámica requiere únicamente de la escritura correcta de los números, por lo que puede
aprenderla cualquier niño desde los primeros años de la escuela primaria, pero es tal la
sencillez de los procedimientos, que resulta sorprendente a cualquier edad. Para el desarrollo
se usan los símbolos usados por los mayas: puntos, rayas y caracoles y la aplicación de dos
reglas básicas, con cuyo uso es posible calcular raíces cuadradas.
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I. INTRODUCCIÓN
El sistema de numeración maya, como el sistema de numeración decimal usado por nosotros es posicional. La diferencia
es que el usado por los mayas era vigesimal.
En el sistema decimal, los números se escriben horizontalmente y se leen de izquierda a derecha, en el sistema
maya se escriben en forma vertical y se leen de arriba hacia abajo.
Los símbolos que usaremos son:
.

.
punto

raya

caracol .

FIGURA 1. Los mayas utilizaron un caracol vacío para representar el cero.

Los primeros nueve números se escriben como:
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.

.
.

0

. .. ... ....

. .. ... ....
.

1

2

3

5

4

7

6

8

9

.

FIGURA 2. Hasta el número 9, la representación de los números para la adaptación al sistema decimal es la misma que la usada por
los mayas.

Usaremos un tablero cuadriculado para escribir los números y realizar las operaciones. Numeraremos los renglones, a
los que llamaremos niveles, de abajo hacia arriba.
Para escribir el número diez usamos dos niveles. Así el primer nivel que es el más bajo, corresponde a la unidades
y el segundo a las decenas. Colocamos en el tablero un punto y un caracol de la siguiente manera:
.
.

decenas

unidades

nivel 2
.

nivel 1

.

.
FIGURA 3. Colocamos las unidades en el primer nivel y las decenas en el segundo.

Representando así al número diez.
Por ejemplo, para escribir el número 805801, usamos tres niveles:

.
.

.
FIGURA 4. Puesto que el número tiene 3 cifras, usamos tres niveles.

I.1 Reglas de operación

1.
2.

Cinco puntos en un nivel equivalen a una raya en el mismo nivel.
Dos rayas en un nivel equivalen a un punto en el nivel inmediato superior.
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II. LA SUMA
Para sumar colocamos los números en las primeras dos columnas del tablero y copiamos, en la tercera, las figuras que
vemos en cada nivel. Si lo obtenido en la tercera columna puede leerse, ese es el resultado de la suma, en caso contrario
aplicamos las reglas de operación.
Entre las ventajas de este método destaca el que se realiza de manera manual. Esto sienta las bases para que resulte
natural el proceso de abstracción, el cual es inevitable. Por otra parte, permite la realización de operaciones con números
grandes antes de lo que se lograría con los métodos tradicionales.
Ejemplos

Efectuar la suma 312 + 532.
Solución:
Colocamos los números en el tablero:
+

...
. ...
.. ..
FIGURA 5. Para sumar se colocan los números en las primeras columnas del tablero.

Copiamos en la tercera columna lo que vemos en las otras dos, por niveles.
+
=

... ...
. ... ....
.. .. ....

FIGURA 6. Lo que ponemos al copiar en la tercera columna es el resultado de la suma.

Entonces 312 + 532 = 844.
 Efectuar la suma 226 + 375.
Solución:
Colocamos los números en el tablero
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+

.. ...
.. ..
.
FIGURA 7. Puesto que los dos números tienen tres cifras, quedan alineados, en espera de efectuar la suma.

Copiamos en la tercera columna lo que vemos en las otras dos, por niveles:
+

=

.. ... .....
.. .. ....
.
.
FIGURA 8. Observamos que no es posible leer el número obtenido.

En el tercer nivel, en el resultado, usamos la regla 1, es decir, cambiamos los cinco puntos por una raya.

+

=

.. ...
.. .. ....
.
.
FIGURA 9. Como el resultado tiene dos rayas en el nivel de las unidades, todavía no es posible leerlo.

Ahora usamos la regla 2, en el primer nivel hay dos rayas, las quitamos y colocamos un punto en el segundo nivel.
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=

+

.. ...
.. .. .....
.
.
FIGURA 10. Observamos que ahora tenemos cinco puntos en el segundo nivel.

Nuevamente usamos la regla 1 en el segundo nivel.
+

=

.. ...
.. ..
.
.
FIGURA 11. Al cambiar los cinco puntos por una raya, ahora hay dos rayas en el segundo nivel.

Por último, aplicamos nuevamente la regla 2 para quitar las dos rayas del segundo nivel.

+

=

.. ... .
.. ..
.
.
.

.

FIGURA 12. Colocamos un caracol en el espacio que quedó vacío.

Entonces 226 + 375 = 601.
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III. LA RESTA
Con el sistema maya, la resta se realiza manualmente, lo que facilita la comprensión, pues con este método, lo que
hacemos es quitar las figuras que se tienen en el sustraendo. Para las restas en las que hay que pedir prestado, se aplican
las dos reglas hasta que sea posible quitar manualmente las figuras del sustraendo.
Efectuamos la resta de abajo hacia arriba.
Ejemplos
 Efectuar la resta 583 – 61.
Solución:
Colocamos los números en el tablero:


... .
... .
FIGURA 13. Recordamos que las unidades siempre se colocan en el primer nivel.

Colocamos en la tercera columna lo que resulte de quitar a la columna de la izquierda lo que tenemos en la segunda, por
niveles, empezando en el nivel 1. La regla es punto mata punto y raya mata raya.



=

... . ..
... . ..
FIGURA 14. En la tercera columna veremos el resultado.

Entonces 583 – 61 = 522.
 Efectuar la resta 152 – 93.
Solución:
Colocamos los números en el tablero
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.



....
.. ...
FIGURA 15. La resta se efectúa empezando por el nivel de abajo.

Observamos que en el primer nivel no es posible realizar la operación. Usamos la regla 1, cambiamos la raya del segundo
nivel de la primera columna, por cinco puntos.


.
.........
.. ...
FIGURA 16. Una raya equivale a cinco puntos.

Ahora usamos la regla 2, quitamos uno de los cinco puntos y colocamos 2 rayas, en el nivel inmediato inferior.


.
.... ....
.. ...
FIGURA 17. Un punto en un nivel equivale a dos rayas en el nivel inmediato inferior.

Cambiamos una de las dos rayas por cinco puntos, lo cual nos permitirá realizar la operación en el primer nivel,
simultáneamente, observamos que en el nivel 2 no es posible realizar la operación, entonces quitamos el punto del nivel
tres y colocamos dos rayas en el nivel 2.
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.... ....
....... ...
FIGURA 18. No hace falta poner un caracol en la primera casilla.

Efectuamos la operación:



=

.... ....
....... ... ....
FIGURA 19. Se aplican las reglas para modificar la primera columna.

Entonces 152 – 93 = 59.

IV. LA MULTIPLICACIÓN
Para multiplicar deberemos reproducir figuras en el tablero, considerar las diagonales e interpretar el resultado usando
las reglas, sin usar las tablas de multiplicar, lo que hace que este método resulte sorprendente.
El niño puede, con ayuda de este método, deducir las tablas de multiplicar, las cuales memorizará más adelante,
cuando haya entendido el significado de la multiplicación.
Ejemplo
 Efectuar la multiplicación 302 × 45.
Solución:
Para la multiplicación se colocan los números fuera del tablero, uno de manera vertical a la izquierda y el otro
horizontalmente arriba:
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....

...

.
.

..

FIGURA 20. Veremos el resultado dentro del tablero.

En el tablero llenaremos una cuadrícula que tenga tantas columnas como niveles tenga el número que escribimos
horizontalmente y tantos renglones como niveles ocupe el que escribimos de manera vertical. En nuestro caso, dos
renglones y tres columnas.
En cada casilla copiamos el símbolo que aparece, fuera del tablero en la parte superior de esa columna, tantas
veces como indica el símbolo que está fuera del tablero en la parte izquierda, en ese renglón, o equivalentemente el
símbolo que está a la izquierda, en ese renglón, tantas veces como indique el símbolo que se encuentra en esa columna,
fuera del tablero:

...
....
..
.... ..

.
.
.
.

..
....

.
.

FIGURA 21. En cada casilla de la segunda columna, es suficiente con poner un caracol.

En las casillas en las que hay cinco o más puntos, usamos la regla 1. La multiplicación está concluida, para poder leer el
número obtenido, establecemos las diagonales, que determinarán los niveles del resultado, de la siguiente manera:

...
.... ..

.
.
.
.

..
...

.
.

FIGURA 22. Lo que está bajo cada diagonal, corresponde al mismo nivel.
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Reunimos al centro, las figuras que aparecen en cada una de las diagonales, de la siguiente manera:

..

.
.

.

.

...

.

.

..

....

...

FIGURA 23. Podemos quitar los caracoles cuando éstos aparecen acompañados.

Observamos que en algunas casillas hay más de una raya:

..

.
.

...

..

....

...

FIGURA 24. El nivel 1 del resultado será el que aparece en la parte inferior de la diagonal.

Ahora usamos la regla 2, es decir, dos rayas en un nivel equivalen a un punto en el nivel inmediato superior. La regla
se usa en todos los niveles en los que haga falta, si un nivel queda vacío, ponemos un caracol, entonces:
.
.

..

.

..

...
....

.

.

....
.

.

.

....

...
.
....

.

....

...

...

.

..

.

.

..

....

...

FIGURA 25. Observa, en la figura de la derecha que al quitar las dos rayas del nivel 4, el punto se coloca en la esquina del
tablero.
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Entonces 302 × 45 = 13590.

V. LA DIVISIÓN
De la misma manera que como hacemos tradicionalmente, pensaremos en la división como en una multiplicación en la
que conocemos uno de los factores y el resultado, y deseamos encontrar el otro factor. Asimismo, en ocasiones
recurriremos al tanteo, aunque ahora descomponiendo en grupos de manera manual, lo que hace que el proceso sea más
natural.
Ejemplos
 Efectuar la división 156 ÷ 12.
Solución:
Buscamos un número que al multiplicarlo por 12, nos dé como resultado 156. Entonces colocamos 156 en el
tablero como resultado de una multiplicación, es decir, en la diagonal y 12 fuera del tablero:

. .
.. .
FIGURA 26. El resultado de la división estará colocado fuera del tablero, horizontalmente.

Puesto que en la primera casilla hay un punto, fuera del tablero, sobre la primera columna, colocamos un punto, con lo
cual, en dicha casilla veremos la figura de la izquierda, tantas veces como indica la de arriba. Cambiamos la raya del
siguiente nivel por cinco puntos y repartimos dos en la casilla abajo del punto y tres en la de la derecha de él.

.
. . ...
.. .. .
FIGURA 27. La casilla central de la primera columna, queda completa.

Como en la casilla superior de la segunda columna hay tres puntos, sobre la segunda columna debemos colocar tres
puntos. Por otra parte, la raya se cambia por 5 puntos.
22025-11
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.

FIGURA 28. Debemos revisar que la multiplicación esté correcta en todas las casillas.

Observamos que la operación está completa.
Entonces 156 ÷ 12 = 13.
 Efectuar la división 260 ÷ 5.
Solución:
Colocamos los números en el tablero:
.

.. .
.

.

FIGURA 29. El dividendo se coloca dentro del tablero, como el resultado de una multiplicación.

El número que se encuentra fuera del tablero sólo tiene unidades, entonces recorremos lo que hay en la diagonal a la
casilla de arriba, manteniendo su nivel.
Puesto que en la primera casilla hay dos puntos y afuera hay una raya, colocamos un caracol sobre la primera
columna:
.

.
.

.. .

.
.

.
FIGURA 30. Para que la operación esté correcta, en la primera casilla debe haber un caracol.
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Quitamos los dos puntos y ponemos cuatro rayas, dos por cada punto. En el nivel inferior colocamos un caracol
en la casilla que queda vacía.
.

.
.

.

.

.
.

.
FIGURA 31. El caracol del resultado es un cero a la izquierda.

Colocamos una raya sobre la segunda columna, quitamos el punto que queda y colocamos dos rayas en el nivel inferior.
.

.
.

.

.

.
FIGURA32. Quitamos el caracol en la tercera columna, pues ya no hace falta.

Por último, colocamos dos puntos sobre la tercera columna y observamos que la operación está completa.

..

.
.
.

.

.

.
FIGURA 33. Leemos el resultado de manera horizontal fuera del tablero.

Entonces 260 ÷ 5 = 52.

VI. LA RAÍZ CUADRADA
La raíz cuadrada, que de la manera tradicional tiene un algoritmo complicado y difícil de recordar, surge naturalmente
con este método, basta con pensarla como una multiplicación de la cual conocemos el resultado y queremos encontrar
los dos factores, que deben ser iguales. La simetría, como veremos, juega un papel importante en esta operación.
Ejemplo
 Encontrar la raíz cuadrada de 961.
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Solución:
Colocamos los números en el tablero como resultado de una multiplicación.

....
.

.

.
FIGURA 34. Ambos factores deben ser iguales.

En la primera casilla cambiamos la raya por cinco puntos para colocar una figura que vista el mismo número de
veces que ella indica, sea lo más parecido posible a 9:

.

...
...
... ...

.

.
FIGURA 35. En la primera casilla tenemos tres veces tres, por lo que no hacemos cambios.

Cambiamos por puntos la raya que está en el cruce y repartimos simétricamente sin cambiar de nivel.

...
... ...
... ...
... .
.
FIGURA 36. Debemos encontrar la cifra de las unidades del resultado.
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Puesto que fuera del tablero hay tres puntos sobre la primera columna, entonces sobre la segunda columna y a la
izquierda del primer renglón, debemos colocar un punto.

... .
... ...
... ...
. ... .
.
FIGURA 37. Verificamos que la multiplicación está completa

Entonces la raíz cuadrada de 961 es 31.

VI. CONCLUSIONES
La aplicación de este método manual y visual permite la mecanización y favorece el proceso de abstracción. Utilizado
en niños que presentan problemas con la memorización permite a estos realizar las operaciones aritméticas, favoreciendo
la autoestima.
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ABSTRACT
In the context of Brazilian teaching, the textbook (TB), as instructional resource, still
occupies a prominent position. This is considered one of the main sources of knowledge and
accurate information, in addition to being associated with the transmission, consolidation
and evaluation of knowledge. Due to the importance socially conferred to the LD and the
relevance of the theme Immunology for the understanding of the organism’s homeostasis,
we proposed to examine the insertion of the immune system (IS) in the human body in 8
collections of LDs of Biology approved by the National Program of Textbook (PNLD) 2011 for distribution in public schools of Brazilian High Schools during the period of 20122014. We verify diversity of constitution, location and insertion of IS in the body. Four books
have information about IS in the context of the Lymphatic System, one book presented IS in
a section of the chapter about circulatory system, and only one book presented IS in a specific
chapter. Two books have addressed the components of IS in the context of blood cells. In
addition, we found out that different volumes of the same collection of LD gave descriptions
of different activities for the same component of SI. These results point to a presentation of
IS fragmented, limited, and heterogeneous within the collections of LD and, with no relation
between the parts of the body with all as a unit. We suggest that the presentation of IS shown
in the books analyzed corroborates for the institution of a confused view, limited and varied
from the Biology of IS that can affect the understanding of immunobiological phenomena
related to health and disease.
No contexto do ensino brasileiro o livro didático (LD) como recurso instrucional ainda hoje
ocupa posição de destaque. Esse é considerado uma das principais fontes de conhecimentos
e de informações precisas, além de estar associado à transmissão, à consolidação e à
avaliação de conhecimentos. Pela importância socialmente conferida ao LD e pela relevância
do tema Imunologia para compreensão da homeostase do organismo, nos propusemos a
analisar a inserção do sistema imune (SI) no organismo humano nas 8 coleções de LDs de
Biologia aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) – 2011 para
distribuição para as escolas públicas brasileiras de Ensino Médio no período de 2012-2014.
Verificamos haver diversidade de constituição, localização e de inserção do SI no
organismo. Quatro livros apresentam informações sobre o SI no contexto do Sistema
Linfático, um livro apresentou o SI em uma seção do capítulo destinado à circulação e,
somente um livro apresentou o SI em um capítulo específico. Dois livros trataram dos
componentes do SI no contexto de células sanguíneas. Ademais, verificamos que diferentes
volumes de uma mesma coleção de LD conferiram descrições de atuação distintas a um
mesmo componente do SI. Esses resultados apontam para uma apresentação do SI
fragmentada, limitada, heterogênea dentro das coleções de LD e, com pouca relação entre
as partes do organismo com o todo do mesmo. Sugerimos que a apresentação do SI presente
nos livros analisados corrobora para instituição de uma visão confusa, limitada e variada da
Biologia do SI que pode comprometer a compreensão dos fenômenos imunobiológicos
relacionados à saúde e à doença.
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I. INTRODUÇÃO
No contexto brasileiro, importantes programas desenvolvidos pelo Ministério da Educação (MEC) visam fornecer
recursos para atender às necessidades do ensino na Educação Básica (Brasil, 2011). Dentre esses, destaca-se o Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD), que tem como objetivo fornecer livros didáticos (LD), obras complementares e
dicionários aos alunos de escolas públicas de todo o país (Brasil, 2014a). Dessa forma, o governo brasileiro busca
subsidiar o trabalho pedagógico dos professores (Brasil, 2014b) e contribuir para universalização e para melhoria da
qualidade do ensino público oferecido no Brasil (Fracalanza et al., 2006).
Os livros didáticos fornecidos por esse programa são escolhidos a cada três anos pelos docentes de cada unidade
escolar. Entretanto, os livros disponibilizados para a escolha são inscritos pelas editoras e avaliados previamente pelo
Ministério da Educação brasileiro. Após a avaliação, algumas coleções de LD são referendadas. Com base nessa lista é
confeccionado um Guia de Livros Didáticos com as resenhas referentes às coleções de livros consideradas aprovadas.
Esse guia é encaminhado às escolas públicas e disponibilizado na rede mundial de computadores (internet) para
que, finalmente, os docentes façam a seleção democrática da coleção do LD (título/obra) que melhor atenda ao projeto
político pedagógico de cada unidade escolar pública do território brasileiro. Finalizada essa etapa, o LD escolhido é
adquirido pelo governo federal junto às editoras e em seguida é distribuído para as escolas. Por fim, os alunos recebem
os livros, quando não consumíveis, os utilizam por um ano e ao fim desse os devolvem para que o mesmo seja utilizado
por outro aluno no ano seguinte. Esse procedimento é realizado por dois anos subsequentes após a distribuição inicial
dos livros, totalizando, desse modo, a utilização dos mesmos por três anos seguidos (Brasil, 2014a; Brasil, 2014b).
Os LDs, como apontado por Gérard et al. (1998) e referendado pelo Guia de Livros Didáticos PNDL 2012 (Brasil
2011), desempenham dentre outras funções a transmissão de conhecimentos. Essa é uma função essencial e, em geral, é
a mais conhecida. Embora, muitas vezes é valorizada demasiadamente em detrimento de outras funções fundamentais
para o desenvolvimento cognitivo do aprendiz, como, por exemplo: o desenvolvimento de capacidades e competências.
Apesar disso, recomenda-se conferir atenção aos conteúdos e como esses se encontram distribuídos e organizados ao
longo das unidades e volumes das coleções de livros aprovadas pelo PNLD. Visto que, conforme a análise e a disposição
desses itens será possível identificar se o tratamento do conteúdo é coerente com o planejamento da escola e com as
propostas curriculares assumidas, pontos fundamentais para a realização da seleção adequada do LD a ser adotado.
Em qualquer disciplina, o LD é um recurso instrucional que oferece o acesso dos alunos à cultura e à leitura letrada.
Contudo, por meio desse o acesso ao corpus do conhecimento de uma determinada área é limitado. Assim, é míster
que o LD tenha qualidade, correção e atualização das informações científicas e gerais presentes em seu texto, pois
somente dessa forma poderá se configurar como uma fonte confiável, ou seja, como uma obra de referência de caráter
suplementar, seja para os estudos realizados nos contextos escolares, como fonte para o estudo individual ou para a
solução de dúvidas pontuais (Brasil, 2011).
Transformações e conquistas acadêmicas ocorrem com frequência, portanto, mudanças em relação ao ‘quê’ e ao
‘como’ ensinar são necessárias ao longo do tempo. Por essa razão, ao incorporar adequadamente esses avanços, o bom
LD contribui para o ensino de temas sob a perspectiva contemporânea e, também, para a formação continuada do
professor. Ademais, é esperado que os conteúdos presentes no LD sejam apresentados de maneira adequada ao nível de
ensino a que se destina, para que dessa maneira venha a colaborar para a aprendizagem de conhecimentos pertinentes
aos objetivos educacionais (Brasil, 2011).
Desde o ano de 2010, o governo brasileiro avalia e distribui os materiais didáticos para toda a Educação Básica,
conforme o Decreto 7.084, de 27.01.2010. Dessa forma, o governo garante a distribuição regular dos LDs por meio do
PNLD que contempla a Educação Básica, ou seja, tanto o Ensino Fundamental como o Ensino Médio (Brasil, 2011).
No caso do Ensino Médio os LDs reutilizáveis (não consumíveis) aprovados para seleção pelo último PNLD
(2012) referem-se aos componentes curriculares Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Física,
Química e Biologia. Já os LDs consumíveis referem-se aos componentes Inglês, Espanhol, Filosofia e Sociologia (Brasil,
2014).
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Em razão do amplo alcance do PNLD, o LD no contexto brasileiro se configura como um recurso instrucional de
fácil acesso aos alunos e sempre presente nas escolas públicas brasileiras. Por esses motivos, o LD exerce grande
influência no processo educacional e, consequentemente, na formação do cidadão brasileiro.
De maneira geral, o LD é utilizado no Brasil como um roteiro ou plano de aula (Brasil, 2011). Especialmente, no
ensino de Ciências, de acordo com Megid et al. (2003), os professores de Ciências das escolas públicas relatam fazer o
uso do LD para elaborar o planejamento anual e/ou para preparar as aulas que serão ministradas por eles, além de utilizálo como material de apoio às aulas e como fonte de pesquisa bibliográfica realizada tanto pelos professores como pelos
alunos.
Nascimento et al. (2006) salientam que temas contemporâneos e avanços produzidos pela ciência têm sido
incorporados aos LDs, porém, sem necessariamente serem observadas mudanças estruturais nos livros. De maneira geral,
as novidades são apresentadas em seções especiais, apêndices, quadros ou caixas de texto ao longo de um capítulo que
trata de um assunto já consolidado. Para esses autores, essa disposição de apresentação pode ser associada à
desvalorização e a não contextualização dos novos conhecimentos produzidos. Ou seja, não há uma sistematização para
que sejam estabelecidas explicitamente a relação destes com os conceitos básicos da área.
É notório que os conhecimentos científicos produzidos pela academia se modificam ao longo do tempo.
Ademais, os novos conhecimentos não são aceitos e incorporados imediatamente pela comunidade científica.
Assim, nota-se que áreas específicas, em que há produção de grande volume de conhecimentos, apresentam
dificuldades de inserção dos avanços no contexto escolar. Como mencionado por Nascimento e Alvetti (2006), para
suprir parte dessa demanda, há uma tendência entre os autores de LD de realização de adaptação e inserção dos textos
de divulgação científica (DC) nos livros, como a utilização destes pelos professores. Contudo, os textos de DC são
produzidos por jornalistas e/ou cientistas que têm como objetivo de divulgar informações científicas para um público de
não especialistas em Ciências em um contexto não formal. Por isso, como apontado por Megid et al. (2003), quando
utilizados como referências pelos autores dos LDs podem introduzir ou reforçar equívocos, estereótipos e mitificações a
respeito de concepções de ciência, de saúde, dentre outras, inerentes ao ensino e à aprendizagem das Ciências Naturais.
Destaca-se que dentre as áreas de conhecimentos relacionadas às ciências naturais a Imunologia e o sistema imune
apresentam-se em posições de destaque quanto ao volume de conhecimentos produzidos anualmente (ESI, 2014). Por
essa razão e pelo apresentado, espera-se que a chegada dos novos conhecimentos relacionados a essas temáticas sejam
incorporadas aos LDs pelos autores de formas variadas.
A Imunologia é uma subárea que estuda os componentes envolvidos nos processos imunológicos, as dinâmicas de
funcionamento e as suas relações. Ou seja, a Anatomia, a Fisiologia e a Biologia (Celular e Molecular) do sistema Imune
dos vertebrados mandibulados, com especial enfoque para o organismo humano (Levinson, 2010; Abbas et al., 2011).
A relevância do conhecimento da Imunologia e do sistema imune humano reside nos subsídios que esses assuntos
fornecem ao sujeito para compreensão da saúde e das relações estabelecidas entre o organismo e o ambiente e para a
tomada de decisão adequada à manutenção da saúde e do bem-estar físico, social e mental (Brasil, 2002).
O sistema imune humano é um conjunto constituído por órgãos, células e moléculas que integram o corpo e atuam
em prol da manutenção da vida por meio da homeostasia global do organismo humano (Abbas et. al., 2003).
O conhecimento de sua constituição e de sua atuação se faz relevante para formação do cidadão formação e para
a compreensão de uma parcela de um conjunto de ações que resultam na manutenção da homeostase. Este fenômeno é
entendido como a dinâmica fisiológica variável e relativamente constante de interação do organismo com ele mesmo e
com o ambiente, para a manutenção da vida do organismo humano (Tortora et. al., 2006).
Salientamos que o distanciamento do conhecimento científico referente à Imunologia Básica pode configura-se
como fator limitante para compreensão do organismo humano, da saúde, da doença e dos processos de manutenção da
vida. E gerar implicações para o exercício da cidadania, relacionado aos conhecimentos imunológicos necessários para
a tomada de decisão acerca do uso indiscriminado de medicamentos como, por exemplo, antiinflamatórios.
Assim, diante desse contexto e mediante ampla influência exercida pelos LD na formação do cidadão brasileiro,
pela sua posição de destaque, como uma das principais fontes de conhecimentos e de informações precisas, além de sua
associação à transmissão, à consolidação e à avaliação de conhecimentos e de sua utilização frequente, pelos professores,
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como um roteiro ou plano detalhado de aula nos dispomos a analisar a inserção do sistema imune no organismo humano
nas 8 coleções de LDs de Biologia (Apêndice 1) aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) – 2011
para distribuição para as escolas públicas brasileiras de Ensino Médio no período de 2012-2014.

II. METODOLOGIA
Este trabalho apresenta uma pesquisa exploratória, bibliográfica e de abordagem qualitativa (Costa et al., 2011), cujo
foco é analisar a inserção do sistema imune1 no organismo humano nas 8 coleções de LDs do componente curricular
Biologia (Quadro 1) aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2011 para distribuição para as escolas
públicas brasileiras de Ensino Médio no período de 2012-2014.
TABLA I. Livros Didáticos de Biologia aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) – 2011.
Identificação

Título da obra (Livro Didático)

A

Bio

B

Biologia

C

Biologia

D

Biologia para a
nova geração

E

Biologia

F

Biologia Hoje

G

Novas Bases da
Biologia

H

Ser
Protagonista
Biologia

Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 1

Editora
Saraiva

Autores
Sérgio Rosso
Sônia Lopes

Nova Geração

Cesar
Sezar
Caldini
Pezzi
Gowdak
Mattos
V. Mendonça
J. Laurence

Moderna

Gilberto Rodrigues Martho
José Mariano Amabis

Ática

Fernando Gewandsnajder
Sérgio de Vasconcellos Linhares

Saraiva

FTD

Nélio Bizzo
Ática

Volume 2
Edições SM
Volume 3

André Catani
Antonio Carlos Bandouk
Elisa Garcia Carvalho
Fernando Santiago dos Santos
João Batista Vicentin Aguilar
Juliano Viñas Salles
Maria Martha Argel de Oliveira
Tatiana Rodrigues Nahas
Silvia Helena de Arruda Campos
Virgínia Chacon

Fonte: Guia de Livros Didáticos PNLD 2012.

Para alcançar o objetivo deste estudo foram elencados previamente 5 elementos a serem analisados. Esses foram:
a abordagem conferida ao sistema Imune; o tipo de tratamento didático dado ao tema; constituição; atuação e localização
no organismo. Em seguida, foi realizada a leitura direta dos textos dos LDs selecionados. Valendo-se dessa, foi realizada
uma análise dos 5 elementos previamente selecionados por meio do método interpretativo hermenêutico, em consonância
com a abordagem qualitativa (Moreira et al., 2006).

1

A designação sistema imune foi adotada por este trabalho. Contudo, ressaltamos que esse mesmo sistema pode ser denominado sistema
imunológico e/ou sistema imunitário.
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Definimos como inserção do SI no organismo a menção e/ou da descrição explícita, presente no corpo do texto do
livro, da localização e/ou associação do conjunto de componentes relacionados a este sistema.
Salientamos que nesse trabalho a nossa preocupação com o ensino vai além do que ensinar. Contudo, como nos
propomos a analisar os livros didáticos e segundo Gérard et al. (1998) a principal função do LD é a transmissão CE
conhecimentos, entendemos que é importante verificar quais conteúdos relacionados ao SI foram selecionados e pelos
LDs, assim como a forma como esses foram apresentados, distribuídos e organizados ao longo das unidades e volumes
das coleções dos livros. Além disso, analisamos o tratamento do conteúdo com base nas propostas curriculares e as
recomendações fornecidas pelo governo brasileiro (Brasil, 1999, 2002, 2008).

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mediante a leitura e a análise dos textos dos livros verificamos que as 8 coleções de LD aprovadas pelo PNLD 2012
analisadas apresentam o SI de maneira distinta. Observamos que não há uniformidade referente à constituição do SI
(Quadro 2). Desse modo, todas as coleções de LD apresentam uma lista diferente de componentes (órgãos, tecidos e
células) relacionados ao SI. Observa-se a mesma situação relacionada à descrição da localização e inserção do SI no
contexto do organismo humano (Quadro 3). Somente a coleção B apresenta o SI com o mesmo status dos demais sistemas
que compõem o corpo humano, ou seja, no volume 2 da referida coleção há um capítulo destinado exclusivamente para
apresentar o SI anatomicamente e fisiologicamente. Contudo, nota-se a ausência do SI no capítulo de abertura da Unidade
que trata da Fisiologia humana. Nesse, há imagens de apresentação de todos os sistemas que constituem o organismo
humano exceto a imagem referente ao SI, contraditoriamente ao que é apresentado pelo livro na sequência de capítulos.
Observa-se, também a sua ausência no corpo do texto de introdução a menção de apresentação ao SI no contexto
da Fisiologia humana. Desse modo, julgamos esse fato como uma desatenção com relação à participação do SI na
constituição do organismo.
As demais coleções apresentam o SI como: um representante dos mecanismos específicos de defesa do corpo
(Coleção A); mecanismo de defesa dos vertebrados (Coleção C); um subitem do sistema linfático no contexto do sistema
circulatório (Coleção E); um tópico de histologia animal subsequente aos temas sangue e linfa (Coleção F); um subitem
do tecidos conjuntivos sanguíneos e glandular (Coleção G); um elemento do tecido conjuntivo relacionado ao sangue
(Coleção H) ou simplesmente é citado na página destinada ao sistema linfático sem receber destaque e descrição de sua
composição e fisiologia (diferente do que acontece com os demais sistemas que participam da formação do organismo
humano) em nenhuma seção dos 3 volumes que constituem a Coleção D.
Associamos as divergências observadas, quanto à localização do SI, a ausência da percepção global da constituição
e da atuação do sistema no organismo humano. Somente a coleção de livros B realizou o tratamento didático do tema
sob uma perspectiva mais ampla. Essa apontou em um trecho de seu texto a integração do SI com as demais partes
constituintes do corpo. A configuração dessa integração se deu por meio da apresentação da localização difusa de seus
órgãos constituintes e de suas células livres que transitam pelo organismo por meio de sua integração explícita no texto
com os sistemas circulatório e linfático e por sua capacidade de migração para os tecidos. Essas características específicas
foram destacadas como os elementos que possibilitam a ação do SI em qualquer parte do corpo.
Citações pontuais da relação de elementos do sangue com a atividade imunológica no contexto do tecido
conjuntivo foram observadas.
“... outra fração do sangue é formada por células [...] glóbulos brancos (leucócitos). Existem outros tipos de
leucócitos que também estão ligados à resposta imune...” (Coleção G, Volume 1, pág. 241).
“... Os linfócitos são responsáveis pela memória imunológica. Embora circulem pelo sangue, eles se acumulam nos órgãos
centrais do sistema imunológico, como o timo [...], os gânglios linfáticos e o baço.” (Coleção G, Volume 1, pág. 242).
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TABLA II. Composição do Sistema Imune segundo as obras (coleções de LD) aprovadas pelo PNLD 2012.
Componentes do Sistema
Imune e suas variações*
de denominações
Auxiliador
Linfócito T (CD4)
Citotóxico
(CD8)
Regulador
Linfócito B
Plasmócito
Monócito
Macrófago
Células de memória (Ly B
e T)
Baço
Timo
Linfonodos

A

B

C

x

x

x

x

x

x
(supressor)
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

Obras (LD) PNLD 2012
D
E
x

F

G

H

x

x

x

x

x

x

x

x
(supressor)
x
x

x

x
(supressor)
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
(gânglios
linfáticos)

Vasos linfáticos
Adenóides
Tonsilas palatinas
Apêndice vermiforme
Intestino (placa de Peyer)
Imunoglobulina
Histamina
Substâncias Piréticas
(pirogênicas)
Interleucina
Antígeno
Perforinas
Interferon
Proteínas complemento
Glóbulos brancos
Basófilo
Medula óssea vermelha
Mastócito
Neutrófilo
Pele
Mucosas
Eosinófilo
Anticorpo (para
Imunoglobulina)*
Leucócitos (para
Linfócitos)*
Leucócitos ou células
brancas*
Leucócitos ou glóbulos
brancos*
Linfócitos T*

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

Fonte: (coleções de LD) aprovadas pelo PNLD 2012.
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Porém, a retomada, o detalhamento ou a exploração dessas relações em diferentes unidades, capítulos e volumes
dos livros não foram observados.
Entendemos que o tratamento didático por meio da fragmentação das partes que constituem o corpo é uma opção
de apresentação didática do conhecimento. Porém, a ausência de relação entre as partes associadas a um sistema com
outros sistemas e com o organismo como um todo pode gerar apresentações limitadas. Ademais, conforme a opção de
fragmentação as apresentações podem ser muito variadas e desse modo, podem gerar confusões acerca da constituição
de um sistema, além de comprometer a compreensão global da estrutura e do funcionamento dos sistemas compõem o
corpo humano, e do próprio corpo humano de maneira integral.
O organismo humano apresenta componentes que atuam de maneira integrada. Assim, o conhecimento das
estruturas que constituem os tecidos subsidia o entendimento das propriedades que emergem em um nível de organização
mais amplo. Dessa maneira, com o conhecimento da interação e da atuação dos órgãos e sistemas viabiliza a compreensão
das demandas e dos limites do organismo de forma global como é preconizado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) (Brasil, 1999, Brasil, 2002) e pelas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 2008).
“... os conteúdos de Biologia devem propiciar condições para que o educando compreenda a vida como
manifestações de sistemas organizados e integrados...” (Brasil, 2008, pág. 20).

Não é esperado que o LD contemple todo o saber relacionado ao SI, contudo, espera-se dele a apresentação
organizada e atualizada das informações científicas. A omissão de informações sobre a constituição e funcionamento do
SI tem caráter relevante no processo de aprendizagem, em especial, do funcionamento e da manutenção da estrutura do
organismo humano, já que a atuação desse sistema exerce influência preponderante nos processos de saúde e de doença
(Vaz et al., 2011).
O conhecimento acerca do SI fornece explicações para diversos fenômenos que ocorrem no corpo, as relações de
equilíbrio que o corpo busca com seu entorno e consigo mesmo, além de ser campo essencial na saúde pública, quando
nos referimos à dinâmica da saúde, das patologias, da ação dos medicamentos como os soros, as vacinas, os antialérgicos,
etc. (Canto et al., 2011).
No entanto, reconhecemos que os conhecimentos científicos produzidos pela academia sobre um determinado
tema evoluem ao longo do tempo. Sabe-se, também, que esses não são incorporados imediatamente pela academia nem
pelos livros didáticos (Nascimento et al., 2006). Entretanto, destacamos que os conhecimentos selecionados para análise
neste estudo encontram-se estabelecidos de forma estável por um determinado tempo na academia e por essa razão
observa-se um consenso quanto à constituição do SI literatura clássica da área.
Assim, diante desses dados, inferimos que as distintas constituições do SI encontradas nos LDs analisados podem
vir a dificultar e a interferir na compreensão da constituição anatômica e, consequentemente, das ações fisiológicas
relacionadas ao Sistema Imune, além de sua inserção do corpo humano. Em especial, como apontado por Megid et al.
(2003), se as diferentes coleções de LDs forem utilizadas simultaneamente pelos docentes como as principais fontes
confiáveis de informações para complementar os seus conhecimentos sobre um tema, para elaborar o planejamento anual
e para a preparação das aulas e pelos alunos em suas pesquisas bibliográficas não orientadas.
Destaca-se que a oferta de LDs no Brasil emerge das orientações do Banco Mundial (BIRD) que apontam a
distribuição desse tipo de material como a expressão operativa do currículo e como forma compensatória de baixos níveis
de formação docente (Leão et al., 2006). Portanto, como salientado por Brasil (2001), o LD é um recurso auxiliar que
não pode prescindir do professor devidamente capacitado para promover o diálogo ativo e crítico e a interação entre os
conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos, os materiais instrucionais (LDs) e às propostas educativas. Por
isso, é míster a formação continuada do docente para que esse seja capaz de perceber as discrepâncias presentes nos
materiais instrucionais como, por exemplo, os LDs e de intervir para contornar as diferenças e trabalhar os conteúdos de
forma coerente com os conhecimentos acadêmicos contemporâneos.
Citamos como exemplo uma situação hipotética, relacionada à nossa preocupação quanto à apresentação do SI,
baseada nos dados encontrados nesse estudo. Quando um professor, que utiliza somente LDs como fontes de informações
confiáveis, faz uso de mais de uma coleção de LD para o seu estudo e para a preparação de aulas poderão surgir eventuais
dúvidas em razão das diferenças de constituição do SI apresentadas pelas obras. Por exemplo, caso o professor venha
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realizar consultas simultâneas às coleções A e D, esse perceberá que segundo a coleção A o SI é constituído pelos órgãos
linfóides, porém, segundo a coleção D os órgãos linfóides são constituintes somente do sistema linfático. Como já
anunciado, a coleção D não apresenta o SI em seus livros. Essa discordância e a ausência da visão integrada relacionadas
ao pertencimento de estruturas poderão influenciar na compreensão global do SI e do organismo. Destaca-se que os
órgãos linfóides (como: baço, timo, tonsilas, linfonodos...) podem ser entendidos e apresentados como estruturas que
realizam atividades relacionadas aos sistemas linfático e imune (Purves et al., 2006).
Assim, diante deste cenário, com apontado por Andrade em 2011, eventualmente os professores podem decidir
por não ministrarem um determinado assunto por não se sentirem com o domínio do conhecimento necessário para tratar
do tema em sala de aula. Essa decisão, se relacionada ao ensino do SI, culminará na abordagem incompleta do organismo
e de sua fisiologia para manutenção homeostática de sua estrutura e de seu funcionamento.
Notamos que as diferenças entre as coleções vão além desta mencionada acima. A coleção A apresenta o SI como
a 3ª linha de defesa do organismo. Assim, as atividades e as células fagocíticas, como a ação do interferon não são
inseridas no contexto do SI, ao contrário do que é visto nas coleções B, C, E, F e H. O timo é tido como órgão (glândula)
do sistema endócrino na coleção G. Já nas coleções D e H é tido como órgão do sistema linfático e nas coleções B, C e
E é considerado um componente do SI. Na coleção A, o timo é considerado um órgão linfóide membro dos sistemas
endócrino e imune. Na coleção H é considerado um órgão linfático e endócrino. E na coleção F é considerado um órgão
participante dos sistemas endócrino, linfático e imune.
Ademais, verificamos que diferentes volumes de uma mesma coleção de LD conferiram descrições de atuação
distintas a um mesmo componente do SI. Como exemplo, apontamos a atuação do macrófago na coleção E. No volume
1 da coleção a sua atuação resume a fagocitar, digerir e eliminar os invasores. Entretanto, no volume 2, dessa mesma
coleção, foram atribuídas as seguintes ações ao macrófago: combate direto aos invasores; emissão de alerta a outros
componentes do sistema imunitário de que há uma invasão em curso; fagocitose de substâncias estranhas,
microrganismos, e restos celulares presentes entre as células do corpo; exposição de partes importantes dos corpos
estranhos–antígenos; captura de invasores; liberação de interleucinas, substâncias que ativam os linfócitos T CD4.
Os anticorpos são apresentados como: proteínas produzidas por células do sistema imunitário (Coleção C,
volume1); substâncias produzidas pelos linfonodos, órgão do sistema linfático (Coleção C, volume 2); produtos dos
linfócitos B (Coleção C, volume 2; Coleção E, volume 1); produtos dos plasmócitos (Coleção B, volume 2), produtos
dos Linfócitos B e plasmócitos (Coleção A, volume 2); produtos do timo (Coleção F, volume 2).
Entretanto, não observamos a apresentação de perspectivas teóricas diferentes para tratar de um mesmo assunto
relacionado ao SI, como verificamos em uma caixa de texto destinada a apresentação de uma atividade crítica e reflexiva
sobre o sangue no capítulo sobre a Histologia animal apresentada na coleção D.
“O sangue historicamente vem sendo tratado como um tipo especial de tecido conjuntivo, no qual a substância
intercelular é líquida. No entanto, pesquisadores que discordam dessa abordagem não consideram o sangue como
tecido, baseando-se no argumento de que a substância intercelular, que é o plasma, não é produzida pelas células
do próprio tecido. Apontamos aqui mais uma discordância de abordagem que existe em nossa área das ciências
biológicas, o que é natural num processo de busca para entender a vida” (Coleção D, volume 1, pág. 285).

Pelas diferenças apresentadas pelas coleções e pelo tipo de utilização do LDs realizada em geral pelos professores
das escolas públicas brasileiras consideramos que tal estratégia de apresentação de conteúdos seria adequada ao tema SI,
como a qualquer tema da ciência.
“O aprendizado da Biologia deve permitir a compreensão [...] dos limites dos diferentes sistemas explicativos [...]
e a compreensão que a ciência não tem respostas definitivas [...]” (Brasil, 2002, pág. 19).

Em suma, o SI encontra-se inserido nas coleções de LDs do PNLD 2012 da seguinte maneira: nas coleções A, C, D e G
as informações gerais sobre o SI são apresentadas no contexto do Sistema Linfático; na coleção E o SI é apresentado em
uma seção do capítulo destinado à circulação e, somente na coleção B o SI é apresentado em um capítulo específico. As
coleções E e F tratam dos componentes do SI no contexto de células sanguíneas (sangue).
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QUADRO 3. Apresentação do Sistema Imune nas obras (coleções de LD) aprovadas pelo PNLD 2012.

A

Obra (LD)
analisada
Volume 1

Inserção no organismo conforme a
apresentação dos capítulos

Volume 2

Abordagem conferida

Tratamento didático

Mecanismos específicos de defesa.

Bélica. O SI é apresentado como um
mecanismo de defesa que promove o
reconhecimento e a eliminação de certos
microrganismos
ou
substâncias
estranhas.

Fragmentado. De forma pontual cita, por
exemplo, a relação da ação linfóide do
timo no capítulo destinado a o sistema
endócrino. Sem integração com as ideias
centrais e com os temas geradores do
ensino de Biologia sugeridos pelos PCN.

Sistema independente como os
demais que constituem o organismo
humano.

Bélica. O SI é associado a mecanismos
de defesa contra microrganismos
parasitas e agentes infecciosos e a
proteção contra a ação de células
anormais do próprio corpo.

Amplo e Integrado no capítulo
relacionado ao SI. A localização difusa
no organismo e a sua articulação com os
sistemas circulatório e linfático permitem
a sua ação em qualquer parte do corpo.

Volume 3
Volume 1
B

Volume 2

* O SI é visto como um sistema
difuso e peculiar, constituído por
órgãos dispersos pelo corpo, por
tecidos
(hematopoiético
e
conjuntivo) e células livres que
transitam e são distribuídas pelo
sangue e pela linfa.

Volume 3

Porém, há fragmentação e ausência de
relação explícita com a atividade
imunológica, apesar da descrição
detalhada de algumas ações como a
produção de anticorpos, a resposta
inflamatória e a ação de células
fagocíticas nos capítulos que tratam da
circulação sanguínea e linfática.
Integrado. Comenta sobre a vacina.
Descreve a resposta imunológica no
processo de imunização. Fornece um
exemplo que apresenta a participação do
sistema digestório e faz menção explícita
ao SI.

Vírus
Procariontes

Bélica. Combate a antígenos.

Mecanismos
de
defesa
dos
vertebrados apresentado após a
excreção.

Bélica. O SI é associado à conferência de
resistência à invasão de agentes e corpos
estranhos patogênicos ou não e a
fabricação de defesas.

Fragmentada. Quando trata da circulação
linfática no ser humano descreve os
processos relacionados à imunidade.
Porém, não menciona o sistema
imunitário. O mesmo acontece quando
aborda especificamente o sistema
imunitário. Não há menção da circulação
linfática apesar de citar vários
componentes associados a essa, como os
linfonodos e baço.

Volume 2

Vírus
Monera

Bélica. Defesa.

Volume 3

Cita o SI na página destinada ao
sistema linfático, porém, não o
apresenta como os demais sistemas
que compõem o organismo humano.

Bélica. Defesa do organismo contra
agentes estranhos.

Superficial. É citada somente a produção
de anticorpos pelo SI no processo de
imunização e a interação do HIV com os
linfócitos T CD4.
Superficial e fragmentado. Trata da ação
imunológica sem citá-la explicitamente
quando apresenta os temas sangue e
sistema linfático. Não é observado o
estabelecimento de relação dos eventos
imunológicos nos diferentes contextos do
organismo.

Sistema circulatório:
Sangue e defesas corporais

Bélica. A atividade imunológica é
relacionada com a ação defesa para

Volume 1
C

Volume 2

Volume 3
Volume 1
D

Volume 1
E

Volume 2
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*sistema linfático

proteção corporal contra a invasão de
agentes estranhos.

outros temas como biologia celular.
Apesar do SI estar inserido num capítulo
que aborda a circulação não faz ligação
com o sistema linfático, mesmo
apresentando
inúmeras
ações
imunológicas no texto relacionado aos
órgãos linfáticos*.

Bélica. O SI realiza um combate
individualizado contra cada tipo de
invasor.
A pele, a inflamação e a fagocitose são
apresentadas como estrutura e eventos
não inseridos no contexto do sistema
imunitário.

Fragmentado, apesar de anunciar os
temas geradores do ensino de Biologia,
conforme a recomendação dos PCN no
capítulo de apresentação do início do
livro. Descreve as ações dos glóbulos
brancos nos contextos do sangue, do
sistema linfático e do SI sem estabelecer
ligação explícita entre esses.

Predominantemente fisiológica. Associa
a fagocitose à digestão celular, fazendo
menção à atuação do macrófago sem
diferenciação da fagocitose em distintas
situações.
Bélica. Proteção.

Integrado. Aborda as células do sangue,
fazendo menção a atividade do sistema
imune conectando diferentes assuntos.

Volume 3
Volume 1
F

Histologia animal
*Sangue, linfa e sistema imunitário
* Destaca-se que é o único sistema
inserido no contexto dos tecidos. O
mesmo não acontece com os demais
sistemas.

Volume 2
Volume 3
Volume 1

Cita a inserção de componentes
celulares do sistema imune no
contexto do tecido conjuntivo
sanguíneo e glandular (timo)

Volume 2

Vírus

Volume 3

Sistema linfático.
O sistema imune não é tratado de
forma independente, ou seja, não
possui um subitem ou capítulo
destinado à sua apresentação apesar
de ser citado muitas vezes ao longo
da coleção.
Tecido conjuntivo
* Imunidade

G

Volume 1
H

Volume 2

A denominação SI, apesar de
mencionada em diferentes capítulos
do livro, não aparece
na
apresentação do sistema, o que
denota um tratamento diferenciado
conferido ao SI.
Faz citação do SI no contexto do
tema seres procarióticos, mas não o
apresenta.

Bélica. O SI atua na defesa do
organismo.

Bélica. O SI atua na defesa e na
destruição de agentes invasores, para
proteger o organismo

Bélica. Defesa do organismo.

Pontual. Citação de relação da interação
viral com o organismo e a possibilidade
de produção de resposta imune humoral.
Fragmentado, pois não faz relações entre
o sistema imune e os demais sistemas.
Cita a resposta imunológica, mas não
apresenta o sistema imune como um todo.
Confuso, pois lista as atividades
previamente mencionadas no volume 1
como atividades do sistema linfático.
Faz relação entre no sistema imunitário
com processos como endocitose,
reconhecimento celular.

Apesar de mencionar o SI no capítulo que
trata dos seres procariotos não o
apresenta na sequência do livro que trata
dos sistemas que constituem o organismo
humano (contradição).
Cita que a linfa é importante para a
resposta imune. Embute as ações
imunológicas no contexto desse sistema
sem mencionar o sistema imune.

Volume 3

Fonte: (coleções de LD) aprovadas pelo PNLD 2012

Os resultados deste estudo apontam para uma apresentação do SI fragmentada, limitada, heterogênea dentro das
coleções de LDs e, com pouca elação entre as partes do organismo com o todo do mesmo. Assim, sugerimos que a
apresentação do SI presente nos livros analisados corrobora para instituição de uma visão confusa, limitada e variada da
Biologia do SI que pode comprometer a compreensão dos fenômenos imunobiológicos relacionados à saúde e à doença.
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Quanto ao momento de abordagem do tema durante o curso de Ensino Médio (EM), cuja duração no contexto
brasileiro é de 3 anos, observamos a apresentação do SI em volumes diferentes dentre as coleções. Cada coleção de LD
é constituída por 3 volumes e cada um desses refere-se ao tratamento de conteúdos a serem trabalhados em uma respectiva
série do EM. As coleções A, B, C e E tratavam do tema no volume 2 de suas coleções. Já as coleções D e G apresentavam
as informações sobre o SI no volume 3, enquanto as coleções F e H tratavam do tema no volume 1 de suas coleções.
Associamos essa variação às possibilidades de organização do trato escolar dos conteúdos conforme as opções
de sequências de apresentação dos temas estruturadores do ensino de Biologia sugeridas pelos PCN+ (Brasil, 2002). Tal
variação é considerada interessante, pois dessa forma as diferentes coleções de LD oferecem opções de abordagens e de
sequências temáticas que podem atender a diversidade de planejamentos e currículos existentes no contexto das escolas
públicas brasileiras.
A abordagem conferida ao SI foi basicamente bélica. Essa está em consonância com a abordagem conferida aos
textos dos títulos clássicos da área que apresentam explicações, descrições e definições relacionadas à Imunologia
mostram-se, de maneira quase hegemônica, inscritos no paradigma metafórico marcial, belicoso e beligerante, inerente
e idêntico à concepção teórica da medicina ocidental (Siqueira-Batista et al., 2009).
Todavia, essa concepção é discordante das orientações curriculares brasileiras que recomendam para o ensino de
modelos de compreensão menos beligerantes e mais focados na compreensão da atuação do sistema imune dirigida à
restauração do equilíbrio perdido e/ou à manutenção do equilíbrio do organismo (Vaz et al., 1998, Brasil, 2002, SiqueiraBatista et al., 2008).
Assim, entendemos que a atribuição, quase que na sua totalidade, de ações bélicas ao sistema imune, como ataque
e defesa destinados à proteção do organismo e manutenção da saúde, essa como um estado de isenção (ausência) de
microrganismos no organismo, pareceu-nos limitada e presente em todas as coleções de LDs. Salientamos que o
conhecimento da atribuição de cunho bélico à atuação do sistema imune, conferida pelos textos dos LDs, somado ao
pouco reconhecimento da fisiologia do sistema imunológico na dinâmica de interações do organismo consigo mesmo e
com componentes do ambiente em que se encontra inserido pode vir a dificultar a aprendizagem futura de tópicos
relacionados ao SI.
Desse modo, diante do todo apresentado apontamos para a necessidade de uma revisão da apresentação e da
abordagem conferida ao Sistema Imune nos Livros didáticos distribuídos pelo governo federal brasileiro às escolas
públicas de Ensino Médio, em razão da importância do tema para a formação do cidadão e do livro didático para
sociedade brasileira como uma das principais fontes de informações atualizadas, precisas e confiáveis.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscamos com esse estudo apresentar subsídios para fomentar o aprofundamento das discussões sobre as qualidades,
deficiências, limitações e melhores formas de utilização dos LDs disponibilizados pelo governo brasileiro às escolas
públicas para ensino do Sistema Imune no Ensino Médio.
Por meio da análise dos LDs do PNLD 2012 verificamos a adoção predominante da abordagem bélica para
apresentação do SI. De maneira geral o tratamento didático conferido ao tema apresentou pouca integração com os
demais temas tratados pelo LD. Além disso, o SI foi inserido de quatro maneiras diferentes no organismo pelas distintas
coleções de livros.
Notamos que apesar das orientações curriculares nacionais e dos PCN, nem sempre os LDs seguem as
recomendações propostas, pois os nossos resultados apontaram para uma apresentação do SI fragmentada, limitada,
heterogênea dentro das coleções de LD e, com pouca relação entre as partes do organismo com o todo do mesmo. E por
essa razão, sugerimos que a apresentação do SI presente nos livros analisados corrobora para instituição de uma visão
confusa, limitada e variada da Biologia do SI que pode comprometer a compreensão dos fenômenos imunobiológicos
relacionados à saúde e à doença.
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Dessa forma, destacamos a importância do aprofundamento das investigações para subsidiar discussões e
reflexões sobre a influência da diferentes abordagens e apresentações do SI para e na compreensão da constituição
anatômica e fisiológica do Sistema Imune e de sua inserção do corpo humano. E sobre a atenção a ser dada a apresentação
destes conhecimentos aos alunos e leitores, nos diferentes eventos educativos que envolvem o uso do LD, uma vez que
esse, pela sua ampla distribuição e utilização nas escolas públicas, exerce grande influência no processo educacional e,
consequentemente, na formação do cidadão brasileiro.
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Neste artigo o objetivo é conscientizar sobre utilização das tecnologias digitais
computadorizadas como ferramenta pedagógica no ensino e aprendizagem das ciências. Para
isto, partimos de dois princípios: do rompimento da sua utilização assentada nos métodos
tradicionais e da promoção do ensino e a aprendizagem para a formação cidadã e crítica dos
estudantes. Elas são capazes de mediar à construção do conhecimento e despertar o interesse
para resolução de problemas, sobretudo é sábio utilizar as TDC como instrumento capaz de
colocar o educando em atividade e estimulá-lo a aprender significativamente os conteúdos
científicos e relaciona-los com suas vivências. Se elas são capazes de auxiliar a superação
dos paradigmas tradicionais de ensino e aprendizagem, enriquecem as possibilidades de
descobertas, estímulos, pesquisas e o relacionamento entre a ciência, tecnologias, sociedade
e meio ambiente.

I. INTRODUÇÃO
Este artigo é fruto de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) no ano de 2013
que teve como campo de estudo a educação em ciências e que as análises despertaram preocupações que a nosso ver todo
educador em ciências deve tê-la nos dias atuais: o uso das tecnologias digitais computadorizadas1 (TDC) na educação
em ciências. Estas tecnologias têm sido cada vez mais utilizadas no ensino e aprendizagem de ciências sem reflexões
sobre a sua utilização, seja do computador aliado a um projetor de slides em aulas expositivas, seja para utilização de
seus recursos de multimídia como o áudio e vídeo, seja a internet ou uso de softwares nos laboratórios de informática,
seja para manipulação de dados, seja na inovação de métodos de ensino e práticas pedagógicas dentre outros. Neste

1As

tecnologias digitais computadorizadas (TDC) referidas neste trabalho são os dispositivos computadorizados que sozinho ou em conjunto são
capazes de processar, armazenar e transmitir informações digitais. São os computadores, a internet, aparelhos celulares, tablets, impressoras, dentre
outros.
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sentido, neste trabalho discutimos alguns aspectos que consideramos relevantes e necessários para a utilização das TDC
na educação em ciências.

II. O PERCURSO METODOLÓGICO
O estudo é qualitativo e está no contexto dos fenômenos sociais considerando o contexto educacional e particularmente
a educação em ciências. Quanto à forma de abordagem do problema é de natureza básica (Minayo, 2010). O estudo
envolveu uma abordagem inicial a partir de análises dos resultados de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida
no âmbito do programa de iniciação científica do Instituto Federal do Maranhão em que apontou que devemos evitar que
o ensino das ciências com o uso das tecnologias digitais computadorizadas seja um recurso didático simbólico. A partir
deste entendimento realizamos uma investigação bibliográfica em materiais publicados por pesquisadores nacionais e
internacionais como livros, capítulos de livros, artigos, teses, dissertações e outros textos de cunho científico, onde os
pesquisadores rigorosamente estudaram e coletaram dados da literatura envolvida. A pesquisa bibliográfica nos garantiu
“uma visão muito mais ampla do que aquela que poderia se pesquisar diretamente”. O resultado das análises ocorreu por
meio de discussão teórica com a literatura da área (Macêdo, 2011; Gil, 2012).

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO
III.1 O ensino e a aprendizagem de ciências com as tecnologias digitais computadorizadas
A pesquisa nos apontou que as utilizações dos recursos tecnológicos não representam nenhuma inovação nos métodos
de ensino e aprendizagem ou novas práticas pedagógicas apenas pela sua utilização como recursos instrucionais em
práticas tradicionais como muitos educadores acreditam. Segundo Ramos et al. (2009), não é o material que determina
a prática pedagógica, mas a forma como ele é utilizada em determinado contexto, podendo ser um elemento de inovação
pedagógica ou apenas uma nova roupagem as ‘velhas práticas’.
Um aspecto que possivelmente contribui para que educadores utilizem as TDC na educação em ciências sem
reflexões sobre os aspectos educacionais necessários para a utilização na educação em ciências encontra-se na formação
inicial de professores de ciências. De acordo com Oliveira et al. (2011), existe uma tradição histórica para formar
cientistas na formação inicial de professores e esses valores são repassados e perpetuados ao longo dos anos. Esta tradição
de acordo com Aydeniz et al. (2010), resulta numa ‘cultura universitária’ em que os professores universitários se utilizam
de práticas rígidas de ensino e aprendizagem e apenas aqueles que conseguem atingir resultados pelo esforço do
conteudismo transmitido e empenho do trabalho duro, da memorização dos conteúdos e 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/especialistas. A tradição universitária apontada pelos autores nos mostra que os cursos de formação inicial de
professores de ciências conservam métodos de ensino e aprendizagem na cultura de formar bacharéis.
Para Boudieu (2010, p.53), a universidade é conservadora porque os educadores inclinam-se a cultura aristocrática,
“e devem o sucesso universitário social às classes privilegiadas”. No Brasil frequentar a universidade ainda é privilegio
de poucos, historicamente em aproximados dois terços do século XX apenas pelos filhos das elites dominantes e estes
não se formavam professores. Desta forma, com o advento dos cursos de licenciatura nas áreas de ciências, os professores
formadores continuaram a ensinar os futuros professores numa cultura bacharelesca, desconsiderando as discussões e
pesquisas sobre as teorias da educação, acabando por conservar práticas atualmente consideradas obsoletas e estáticas
numa sociedade demasiadamente dinâmica. Em recente trabalho apresentado na Latin American Science Education
Research Association (LASERA) ocorrida em outubro de 2013 no Brasil, Cavalcanti, Macêdo et al. (2013), apontaram
- numa pesquisa realizada numa instituição pública de nível superior - que nos cursos de licenciatura nas áreas de ciências
a quantidade de pesquisas sobre educação em ciências desenvolvidas pelos professores formadores são tênues e destas
22027-2

Francisco Cristiano da Silva Macêdo et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22027 (2014)
as que trazem discussões sobre a educação em ciências são praticamente inexistentes, embora estes educadores tenham
uma considerada produção em outras áreas, geralmente áreas afins de suas formações específicas ‘áreas duras’.
Acrescente-se que no Brasil atualmente há uma considerada produção acadêmica na área de educação em ciências
na atualidade o que se configura um aspecto positivo. Entretanto, pesquisas como a de Cavalcanti, Macêdo e Silva (2013)
devem ser realizadas em outras instituições na perspectiva de promover discussões sobre a relevância da educação em
ciências na formação inicial e continuada dos professores de ciências. Contudo, muitos professores formaram-se na
cultura universitária como já mencionado e continuam a formar outros na mesma cultura. Embora estas situações sejam
as mais recorrentes outras situações coexistem e neste sentido, de maneira geral, a opção de utilização das TDC na
educação em ciências requer reflexões sobre os aspectos relacionados à educação e a educação científica. As TDC podem
ser ferramentas poderosas capazes de auxiliar/mediar o ensino e a aprendizagem das ciências, mas antes de utiliza-las, é
necessário refletir sobre duas questões primeiras: Como se concebe que o educando aprende? Para que ensinar ciências
aos educandos? Após resolver estas questões se poderá iniciar o processo de utilização adequando-as a teoria da
aprendizagem eleita e aos objetivos da educação científica às práticas educacionais.
III.1.1 - Para que ensinar ciências aos educandos?
Segundo Cachapuz, et al. (2012, p. 370), “o conceito tradicional de ciência como uma natureza autônoma (internalista)
e com uma legalidade que se impõe de forma absoluta, do exterior aos seres e às coisas, de sentido autoritário,
reducionista e determinista, não tem mais sentido”. Não tem mais sentido, pela relatividade das verdades, pelo surgimento
de novas teorias epistemológicas, a subjetividade, a complexidade, as mudanças da sociedade contemporânea da
informação e comunicação e do esgotamento dos recursos naturais, questões estas e outras que não coadunam com a
ideia de ciência do inicio da modernidade, introduzida na educação positivista com as teorias filosóficas e
epistemológicas da educação tradicional que ainda se conservam na educação científica dos dias atuais. É neste contexto
que Krasilchik (1987), nos aponta que os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem iniciaram seu processo de
esgotamento nos meados do século XX, ao surgirem discussões sobre a inovação curricular e a forma ver e de ensinar os
conteúdos de Ciências.
Gil-Perez, et al. (2011), tem investigado a relevância de ressignificar o ensino e a aprendizagem de ciências de
forma que supere a formação de especialistas, em detrimento de uma formação para cidadãos. Uma formação que articule
os conhecimentos científicos às tecnologias, a sociedade e ao meio ambiente (CTSA), assim poderá desenvolver ciência
reconhecendo o caráter social, engajando os educandos na luta por um mundo melhor e sustentável.
Para os autores acima citados, é preciso reconhecer que em qualquer nível educacional, a formação científica não
garante a adoção de decisões adequadas para resolução de problemas a serem enfrentados na sociedade. Não somente os
especialistas em determinada área do saber podem contribuir para transformar a sociedade e o ambiente, mas todos os
cidadãos. Não se nega a formação de cientistas/especialistas, contudo é necessária uma efetiva formação científica para
que todos sejam partícipes das decisões a serem tomadas na sociedade, uma educação em ciência com consciência, de
verdades transitórias e que não departamentalize o saber desligando-os da realidade e totalidade (Chassot, 2010; Morin,
2004).
É necessária consciência cidadã para intervir nos fenômenos sociais, e podemos contextualizar com o caso da
indústria do amianto, em que num primeiro momento da história, cientistas apontaram-no como um material de grande
potencial para fabricação de telhados, caixas d’água, estruturas de paredes dentre outros. O amianto foi reconhecido por
possuir “grande resistência mecânica, a altas temperaturas, ao ataque ácido, ataque alcalino e de bactérias. É
incombustível, durável, flexível, resistente, sedoso, facilmente tecido e tem boa qualidade isolante” (INCA, 2014). Em
pouco tempo a indústria do amianto cresceu assustadoramente nos países ricos e emergentes. Passados alguns anos
surgiram casos de doenças e mortes relacionadas ao amianto, o que gerou uma série de questionamentos com relação aos
riscos que o pó do amianto causa a saúde. Dentre as doenças relacionadas citou-se “o câncer de pulmão, de laringe, do
trato digestivo e de ovário, ainda o mesotelioma de pleura, uma forma rara de tumor maligno” (INCA, 2014).
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Foi “proibida à fabricação do amianto em 52 países” atualmente, sendo fabricado e comercializado em vários
países emergentes, dentre eles o Brasil. (INCA, 2014, Wünsch et al., 2001 e Mendes, 2001).
O conhecimento de cientistas/especialistas foi suficiente para a fantástica descoberta dos benefícios do amianto,
mas insuficiente para pressionar governos, indústrias e fazer a maioria da população compreender os riscos com
consciência se envolver na luta para a erradicação do uso do amianto nos países emergentes. Situações como esta nos
mostra a relevância da formação científica cidadã.
Pesquisas como de Gil-Pérez et al. (2011, p.24), abordam sobre a temática e apontam outras situações de grande
repercussão no contexto mundial como problemas criados pelos fertilizantes químicos e pesticidas na década de 1930,
que produziram uma verdadeira revolução agrícola, a construção das centrais nucleares e do armazenamento dos resíduos
radioativos, dos gases destruidores da camada de ozônio CFC´s, do efeito estufa, do aquecimento global, dentre outros.
Acrescente-se a estes os impactos sociais ocasionados pela revolução tecnológica do século XX, como a
substituição da mão de obra humana pela máquina ampliando o desemprego, a violência, a pobreza dentre outras sequelas
sociais.
III.1.2 - Como se concebe que o educando aprende?
Na escola o ensino de ciências necessita de teorias e práticas que coadunem com a sociedade atual. Reconhece-se que a
transmissão e a memorização de conteúdos tem sua relevância em contextos pontuais não complexos, como por exemplo,
na apresentação de um novo conceito de ciências em sala de aula em que o professor apresenta aos educandos os conceitos
mais gerais e o que já se conhece sobre ele, o estudante memoriza pontualmente e dar-se-á o ‘saber da existência’ de um
fato, lei, lugar, fórmula ou fenômeno envolvido, uma aprendizagem mecanizada que logo se apagará da memoria num
curto período de tempo. Entretanto, para uma aprendizagem mais duradoura que seja capaz de proporcionar ao
aprendente o saber elucidar problemas complexos em diversas situações problema é necessário que o educando consiga
ancorar o conhecimento novo a ser aprendido a alguma construção anterior presente em suas estruturas mentais e, ao
assemelhar o conhecimento âncora/prévio ao novo estará dando ao novo conhecimento um significado e assemelhandoo a ele. Neste constructo se dará a aprendizagem significativa (Moreira, 2012).
Nesta senda, é relevante que educadores reflitam sobre as teorias de aprendizagem e da formação escolar para
tratar das TDC no ensino e na aprendizagem porque a utilização destas tecnologias na educação em ciências sem reflexão
de como o sujeito aprende, para que e como ensinar e aprender os conhecimentos científicos na atualidade não trarãoestas potenciais tecnologias somente pela sua utilização - nenhuma contribuição, nem inovação, elas serão apenas um
instrumento que propicia a aprendizagem mecânica, a memorização e a transmissão de informações que dificilmente
permitem aos estudantes criarem seus próprios conceitos, relacionar os conteúdos científicos as vivências e resolver
problemas de natureza complexa.
Assim sendo, a utilização das TDC no ensino de ciências deve estar calçada numa teoria filosófica, epistemológica
e pedagógica, alinhadas que superem o ensino transmissivo e a aprendizagem memorística e os recursos utilizados devem
auxiliar na formação dos sujeitos objetivando a criticidade, o respeito à vida, a sociedade e ao meio ambiente.
III.2 - A relação cts no ensino de Ciências
São oportunas as discussões entre Ciência-Tecnologia-Sociedade CTS/CTSA na educação em ciências em detrimento
dos direcionamentos e impactos sociais e ambientais ocasionados pela revolução tecnológica, como também pela crise
da educação científica na atual sociedade. As primeiras discussões sobre CTS surgem nos meados de 1970 ampliandose na medida em que os avanços da ciência e da tecnologia provocavam mudanças na sociedade. Ocorreram também
neste período modificações na visão sobre a natureza da ciência e do seu papel social (Santos & Schnetzler, 2000).
O desenvolvimento científico e tecnológico a partir de então interferiu consideravelmente na sociedade e no
ambiente trazendo benefícios e malefícios a curto, médio ou longo prazo para ambas.
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Para Angotti et al. (2001, p.16):
Está cada vez mais evidente que a exploração desenfreada da natureza e os avanços científicos e tecnológicos obtidos
não beneficiaram a todos. Enquanto poucos ampliaram potencialmente seus domínios, camuflados no discurso sobre
a neutralidade da C&T e sobre a necessidade do progresso para beneficiar as maiorias, muitos acabaram com os seus
domínios reduzidos e outros continuam marginalizados, na miséria material e cognitiva.

Com efeito, o sistema capitalista remodelou-se com a revolução tecnológica transformando a ciência e a tecnologia
em matérias primas por excelência ampliando na sociedade os aspectos excludentes que segundo Libâneo, Oliveira e
Toschi (2011), esta revolução tem seus pilares na tríade: energia termonuclear, microbiologia e microeletrônica. Dentre
elas a mais facilmente percebida é a microeletrônica por suas manifestações no cotidiano, o que provocou alterações nas
necessidades, hábitos, costumes, na formação de habilidades - em destaque as habilidades cognitivas. Para este pilar a
vedete é o computador que possui potencialidades infindáveis que tornam as pessoas fascinadas ou pressionadas a utilizálas, de modo que já se estabeleceu uma cultura digital.
A revolução da microeletrônica trouxe reflexos econômicos, sociais e culturais consideráveis, pela depreciação e
substituição do trabalho humano pela máquina, em destaque na agricultura, na indústria e no comércio, ampliando a
exclusão, a miséria, o desemprego, a banalização da violência, a prostituição o suicídio, dentre outras anomalias
(Libâneo, Oliveira e Toschi, 2011).
Para Bazzo (1998), não podemos negar e nem confiar em excesso nas contribuições científico-tecnológicas, sob o
risco de nos alienarmos e esquecer de que a ciência e a tecnologia incorporam questões sociais, éticas e políticas. Diante
das questões abordadas a escola necessita incorporar estes novos valores da revolução tecnológica, perceber suas
potencialidades e engajar-se na luta para a transformação social promovendo ciência e tecnologia, formação para a vida
e para o processo produtivo, para a cidadania crítica, participativa e ética (Libâneo, Oliveira e Toschi, 2011).
Diante deste quadro a perspectiva CTS nos parece uma alternativa para a educação científica, capaz de promover
ciência e tecnologia, sobretudo desenvolver no educando a capacidade de tomar de decisões, bem como a compreensão
sobre a natureza da ciência e do papel que esta desempenha na sociedade.
A educação tradicional tem ênfase nos conteúdos específicos, na transmissão e na memorização de conceitos, leis,
fórmulas e fatos das Ciências, entretanto as concepções para a educação da CTS dá ênfase aos temas sociais promovendo
a participação ativa dos educandos e suas realidades sociais e culturais abordando diferentes temáticas multidisciplinares
nas suas mais variadas dimensões para uma formação crítica e cidadã (Linsingen, 2007).
De acordo com Gil- Perez e Vilches (2011, p.28),
A recuperação dos aspectos históricos e de relações Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), sem deixar
de lado os problemas que protagonizam um papel central no questionar de dogmatismos e na defesa da liberdade de
investigação e pensamento, pode contribuir para devolver à aprendizagem das ciências a vitalidade e relevância do
próprio desenvolvimento científico.

Não é novidade que não se tem conseguido vitalizar a educação científica. É neste sentido que os aspectos
históricos de relação da CTSA podem contribuir com a formação dos educandos como apontam os autores supracitados
[14] em prol de uma sociedade mais justa e sustentável. Nestes termos a abordagem CTS permite o rompimento de uma
ciência neutra e contribui para melhorar a criticidade e “possíveis soluções de problemas sociais, econômicos, ambientais,
permitindo maior contribuição social das interações entre ciência, tecnologia e sociedade” (Ferreira, 2012). A abordagem
CTS tem ganhado considerada aceitação e reconhecimento no cenário brasileiro havendo ampliado às discussões e
preocupações emergentes das questões ambientais, acrescentamos a existência de coadunações e divergências sobre as
acepções teóricas das nomenclaturas ao discutirem a inserção do ‘A’ para as questões ambientais e outras concepções,
que não abordaremos neste texto.
Trabalhos recentes apontam que um prospecto curricular no contexto CTS/CTSA, precisa de uma organização
bem estruturada devendo se utilizar de mecanismos coerentes que possam promover um ensino que resulte numa
aprendizagem crítica e reflexiva por parte dos educandos no trinômio ciência-tecnologia-sociedade.
No contexto internacional, de acordo com Linsingen (2007) apud Ferreira (2012), a abordagem CTS norte
americana originou-se de preocupações mais pragmáticas e está preocupada com as consequências sociais e ambientais
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da ciência e tecnologia na sociedade. Já na Europa está centrada na pesquisa acadêmica, tendo como base as ciências
sociais – sociologia, psicologia e antropologia. Ela dá ênfase a estas dimensões precedente ao desenvolvimento científico
e tecnológico (Garcia, 1996 Apud, 2012; Bazzo, 2009).
Outros pesquisadores, como: Aikenhead (1994), Rubba et al. (1988), Zimmermann et al. (2005), Acevedo (1995,
1996), Vilches (1993), Linsingen (2007), Cachapuz (2008, 2011), Auler et al. (2006) também conferem grandes
contribuições para o movimento CTS no contexto nacional e internacional.
A perspectiva CTS particularmente na educação em ciências não implica desvalorizar outras dimensões
igualmente importantes, e que devem estar incluídas no processo formativo dos educandos, tais como, a questão dos
conteúdos específicos, a formação científica, a formação de habilidades e diversos outros requisitos necessários à vida
individual e social.
III. 3 As TDC na perspectiva da CTS para o ensino e aprendizagem das Ciências
No século XXI o desafio escolar da educação em ciências é educar propiciando aos estudantes “o desenvolvimento
humano, cultural, científico e tecnológico de modo que adquiram condições para enfrentar e transformar o mundo
contemporâneo” (Angotti, et al., 2011, p.12)
Neste contexto, este trabalho defende que as TDC devem ser utilizadas na educação em ciências tendo previamente
havido uma reflexão e escolha sobre uma teoria do conhecimento e um objetivo para a educação em ciências que
respondam as questões da atualidade. As TDC podem ser ferramentas de aproximação/mediação em beneficio da
perspectiva CTS enriquecendo as possibilidades de pesquisa, descobertas e estímulos respondendo ao individual, ao
social e ao ambiental. É tarefa da educação e da escola refletir sobre o uso dessas tecnologias evitando que seja apenas
um recurso didático praticamente simbólico (Cachapuz, et al., 2012, p.379).
Um aspecto importante é que tecnologia não está resumida ao contexto das ferramentas/máquinas, ideia simplista
sob o risco de cair numa tecnocracia, ela possui uma dimensão mais ampla e teórica de ciência, técnica, aspectos sociais,
econômicos e políticos, iniciada no movimento da revolução industrial. Entretanto, neste trabalho se discute as TDC
como ferramentas pedagógicas. Outro aspecto não menos relevante que se deve atentar é que as indústrias de softwares
introduziram e introduzem nas sociedades, produtos de TDC que propiciavam seu maior interesse, o econômico, o que
levou as pessoas e a escola a consumirem tecnologias de computador que se adequaram a transmissão e aos métodos
tradicionais de aprendizagem (Papert, 1996).
Seymour Papert é um teórico precursor a perceber o computador como uma ferramenta educacional, para ele o
computador não é uma simples ferramenta instrucional, ela é capaz de mediar à construção do conhecimento
oportunizando o sujeito a aprender fazendo com ações reflexivas do fazer do pensamento (Campos, 2008).
A concepção de Papert sobre o computador na educação desloca as TDC da concepção de uma mera ferramenta
de instrução e transmissão para uma potencial ferramenta educacional de construção que proporciona ao estudante entrar
em atividade e permitindo-o refletir sobre sua própria aprendizagem, a envolver-se em atividades de resolução de
problemas não apenas de nível conceitual, mas temas geradores/transversais - da vivência cotidiana do estudante,
questões sociais, ambientais, tecnológicas e educacionais – a valorizar a reflexão, a motivação, o erro, dentre outras
situações. Nesta perspectiva as TDC podem ser utilizadas em diversas situações de ensino e de aprendizagem que
superam o ensino transmissivo, a instrução e a aprendizagem memorística/mecânica. Nesta senda, cabe ao professor
articular a teoria eleita à correta utilização da(s) ferramenta(s) (Costa et al., 2005).
Embora a ideia de ferramenta de construção de Papert tenha base no construtivismo psicogenético, a utilização
das TDC como instrumentos pedagógicos para a educação em ciências não se resume a teoria construtivista na
perspectiva Piagetiana, podendo ser utilizadas efetivamente na perspectiva de outras teorias da aprendizagem como a
teoria da aprendizagem significativa de Ausubel ou a teoria sociointeracionista de Vygotsky ou outra que dê significado
aos conhecimentos científicos na construção de um ser humano que valorize a cultura, a ciência, a tecnologia e o ambiente
que enfrente os desafios do mundo contemporâneo transformando-o num lugar melhor.
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IV. CONSIDERAÇÕES EMERGENTES
O uso das TDC como ferramentas pedagógicas na educação em ciências cresce mesmo a educação sendo a área que
possivelmente ocorra: maiores resistências, tênues reflexões e considerado despreparo dos atores escolares quanto à sua
utilização. Não defendemos a escola como reprodutora da sociedade, mas para transformar esta última, é necessário a
escola refletir e pesquisar sobre os desafios que lhe são impostos. A utilização das TDC como recurso pedagógico é um
desafio para a educação em ciências. A utilização de simuladores, internet, softwares educacionais, programação,
aplicativos, utilitários dentre outros necessitam de reflexões prementes sobre o papel da educação científica no século
XXI e sobre a(s) teoria(s) da aprendizagem que sustenta(m) as práticas educativas. Refletir sobre estas questões é uma
prioridade numa sociedade complexa repleta de tecnologias que exige cada vez mais habilidades das pessoas para lidar
com o mundo da informação e comunicação, da exclusão humana pela máquina e dos esgotamentos dos recursos naturais.
Estas reflexões não devem ocorrer em ações educativas isoladas nas salas de aulas pelos docentes, mas conjunta,
nos encontros pedagógicos, grupos de estudos, desenvolvimento de projetos, pesquisas educacionais envolvendo
gestores, professores, técnicos, estudantes e comunidade.
Não nos arriscarmos neste trabalho a aconselhar como utilizar as TDC como instrumentos pedagógicos,
considerando que apenas aqueles que vivenciam e pesquisam em cada contexto escolar conhecendo seus aspectos sociais
e culturais tem autoridade para depor sobre suas experiências com as TDC, mas nos detemos a discutir o que é necessário
para que se comece a utilizá-las com consciência, na perspectiva de superar concepções e práticas obsoletas de ensino e
aprendizagem e refletir sobre os objetivos da educação científica para este século.
Em respostas às inquietações levantadas neste trabalho, sugerimos em breves linhas a teoria da aprendizagem
significativa como epistemologia e a perspectiva CTS/CTSA como um objetivo da educação científica, contudo, não se
fecham nestas concepções. Mas temos uma certeza: que não devemos utilizar as TDC como ferramentas pedagógicas na
educação em ciências sem discutir as questões aqui levantadas.
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El presente artículo tiene como objetivo principal el diseño microcurricular de una estrategia
didáctica para la enseñanza del proceso de adsorción de níquel en solución acuosa sobre
xerogeles de carbón, fundamentada en el marco didáctico de la Enseñanza para la
Comprensión (EpC), en estudiantes de séptimo semestre de Licenciatura en Química de la
Universidad Pedagógica Nacional. La estrategia didáctica, cuenta con una serie de
desempeños relacionados con las metas y dimensiones de la EpC y hetero, auto y
coevaluaciones tipo rúbrica que permiten hacer un seguimiento continuo en la progresión de
la comprensión del proceso de adsorción. El proyecto contribuye en primer lugar, a la
cuestión de que la educación superior en ciencias, debe facilitar la apropiación de
conocimientos de índole científico, así mismo debe propiciar la comprensión de la
complejidad de la realidad, con el objetivo de adquirir habilidades que le permitan al
estudiante comprender fenómenos cotidianos. Sin embargo Salgado, E. (2012) resalta que,
en diferentes foros internacionales sobre educación superior se ha insistido en una formación
que supere los modelos tradicionales de enseñanza basados en la transmisión-acumulación
de conocimientos vigentes en la mayoría de los sistemas educativos.
Del mismo modo cabe mencionar que, la implementación del marco didáctico de la EpC en
educación superior, constituye una alternativa metodológica innovadora que posibilita el
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desarrollo de desempeños que permiten la comprensión de diferentes tópicos tratados en una
disciplina particular. No obstante, las investigaciones en torno a la aplicación de la EpC en
la educación superior no son abundantes, ya que el modelo fue inicialmente diseñado para
la enseñanza primaria y secundaria. Finalmente, las tecnologías emergentes, como lo es la
síntesis de materiales carbonosos porosos debe trasladarse al ambiente educativo con el fin
de fomentar el establecimiento de relaciones significativas entre los aspectos científicotecnológicos y sus implicaciones sociales y ambientales; lo cual implica que, durante la
formación de profesionales de la educación en química se implementen estrategias
didácticas que favorezcan la compresión de dichas tecnologías y de todos los conceptos que
las enmarcan, como es en este caso la síntesis, caracterización y aplicación de xerogeles de
carbón en la remoción de níquel, con el propósito de generar en los estudiantes una postura
crítica y reflexiva frente a estas nuevas tecnologías para la remediación de los diferentes
sistemas terrestres.

I. INTRODUCCIÓN
Gardner (1999) citado en: Salgado, E. (2012) ha enfatizado en la importancia de desarrollar una mente disciplinada, es
decir, una comprensión de las formas de pensamiento humano indispensables para ejercer una ciudadanía responsable,
crítica y fundamentada, como las ciencias, las artes y la ética. Afirma Gardner que, habiendo evaluado la comprensión
de estudiantes universitarios que habían obtenido grados avanzados, como maestrías y doctorados, en prestigiosas
universidades de su país, se encontró con que muchos de ellos no lograban superar las explicaciones que personas sin
tal formación darían de los fenómenos que se estudian en sus carreras.
Así pues, la implementación del marco didáctico de la Enseñanza para la Comprensión (EpC) en la educación
superior, constituye como una alternativa metodológica innovadora que posibilita el desarrollo de desempeños que
permiten la comprensión de diferentes tópicos tratados en una disciplina particular. Salgado E, (2012) menciona que el
marco didáctico de la EpC ha sido ampliamente empleado en la educación básica y secundaria, ya que, desde sus inicios,
en 1988, Perkins, Gardner y Perrone orientaron esta metodología a dichos niveles educativos; igualmente, Stone y
Blythe, integrantes del proyecto Zero, construyeron textos y guías para la implementación en educación primaria y
media. No obstante, las investigaciones en torno a la aplicación de la EpC en la educación superior no son abundantes.
Las búsquedas en bases de datos, como EBSCO, ProQuest, ERIC, así como Google Scholar, Scopus e índices de
revistas académicas internacionales, dan como resultado numerosas referencias sobre el modelo EpC, generalmente
referidas a su implementación en centros educativos primarios o secundarios.
No obstante, existen algunos antecedentes que han incorporado la EpC a nivel universitario, como en el caso del
proyecto de grado desarrollado en la Universidad Pedagógica Nacional por García, J. (2013) denominado: “Estrategia
de enseñanza para la compresión del proceso de adsorción sobre carbón activado, en el marco conceptual de la enseñanza
para la comprensión (EpC)”, en dicho trabajo se diseñó una estrategia de enseñanza basada en el modelo de EpC para la
comprensión del tópico generativo adsorción, y se evaluó los alcances de la estrategia de enseñanza centrada en la
comprensión en la institución educativa Champagnat; igualmente se analizó la influencia de la fuerza iónica en el proceso
de adsorción de compuestos tóxicos.
También se resalta el trabajo desarrollado en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT)
de San José, Costa Rica por Salgado, E. (2012) que se titula “Enseñanza para la comprensión en la educación superior:
la experiencia de una universidad costarricense”, dicho trabajo desarrolló la adaptación del modelo de la EpC al enfoque
curricular de la universidad, generando prácticas innovadoras con respecto a cada componente del modelo; así mismo
se realizó una sensibilización de la EpC con la comunidad educativa y una capacitación al personal docente (80 docentes)
de diferentes carreras, cuyo objetivo final fue la elaboración de un espacio académico desde el modelo mencionado.
Finalmente, se menciona el trabajo desarrollado en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina por Jubert, A.,
Pogliani, C., Tocci, A., Vallejo, A. (2011) que se denomina: “Enseñanza para la comprensión en un curso de química a
distancia de nivel básico universitario. El blog como herramienta de trabajo”, en este artículo se diseñó una secuencia
didáctica basada en los elementos de la EpC y se complementó con el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) con el empleo de un blog. Dicha investigación, tomó como hilo conductor las “energías
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alternativas” y como tópico generativo el concepto de reacción química, inicialmente se plantearon preguntas alrededor
del tópico; el trabajo se apoyó con un foro tutorial on-line y en las respuestas de las preguntas se visualizó el avance en
el nivel de comprensión alcanzado por los estudiantes.
Estos trabajos de investigación constituyeron el referente en el proceso del diseño de los desempeños e
instrumentos de evaluación diagnóstica continua planteada en el marco didáctico de la EpC, con el fin de favorecer la
comprensión del proceso de adsorción de níquel en solución acuosa sobre xerogeles de carbón.

II. MARCO DE REFERENCIA
La cuestión en torno a qué es lo que los estudiantes deben comprender en realidad ha sido el punto de partida de diversas
investigaciones en la enseñanza de las ciencias, dicha comprensión puede construirse de diferentes formas y contempla
el hecho de que no todos aprenden del mismo modo, ni que una sola persona aprende todas las cosas con un determinado
proceso y que por tanto, comprender no es sólo tener conocimientos, sino la habilidad de utilizar ese conocimiento en
forma activa y en diferentes contextos. Cuando se comprende realmente algo, el sujeto tiene la posibilidad de producir,
representar o hacer múltiples usos e interpretaciones de lo que comprende al mismo tiempo que recibe retroalimentación
constructiva para hacer más fructífero el proceso de comprensión (Mejía, C. 2011).
El marco didáctico de la EpC se desarrolló en la Universidad de Harvard por un grupo de investigadores del
Proyecto Zero El trabajo fue el producto de un proyecto colaborativo entre investigadores y docentes que tomó bases
teóricas desarrolladas por investigadores del mismo Proyecto como David Perkins, Howard Gardner, Vito Perrone, entre
otros. Este marco conceptual brinda una propuesta de diseño para el trabajo en el aula y en las escuelas que, si bien
propone un modelo de planificación, encierra en él una lógica de concepción acerca de la enseñanza, el aprendizaje y
una postura ética sobre la certeza de que todos son capaces de comprender y que, además, se puede ayudar a que esto
sea posible a través de una enseñanza pertinente (Pogré, 2001).
II.1 Elementos de la Enseñanza para la Comprensión
Según, Stone, M. (1999) Una pedagogía de la comprensión necesita más que una idea acerca de la naturaleza de la
comprensión y su desarrollo. Un marco conceptual guía debe abordar cuatro preguntas clave, que son respondidas con
la estructuración de un elemento particular dentro del modelo:
1. ¿Qué tópicos vale la pena comprender?, para este caso se tienen los tópicos generativos, son temas que pueden
suscitar interés tanto en los estudiantes como en el docente, deben permitir la interconexión de múltiples saberes o
disciplinas, así como deben tener implicaciones sociales, culturales, políticas, económicas o ambientales, su
selección debe tener en cuenta las preferencias de los estudiantes y suelen estar relacionados con temáticas o tópicos
anteriores.
2. ¿Qué aspectos de esos tópicos deben ser comprendidos?, debido a las características que deben presentar los tópicos
generativos, a partir de estos pueden desarrollarse diferentes comprensiones, es por ello que dicha comprensión
debe delimitarse a través de metas de comprensión que definen claramente, las ideas, procesos, reflexiones,
conceptos que estudiantes comprenderán a lo largo de la estrategia. Deben ser metas explicitas y sometidas a
discusión por parte de todos los miembros de la clase.
3. ¿Cómo podemos promover la comprensión? A partir de esta pregunta y de la concepción de la comprensión como
un desempeño y no como un estado mental (Stone, M. 1999) surge el elemento de desempeños de comprensión,
como actividades claramente organizadas que fomentan la comprensión con respecto a las metas y al tópico,
posibilitan de diversas maneras que el estudiante use todo lo que ha aprendido y lo aplique de maneras diferentes.
Existen tres categorías progresivas de estos desempeños, en primer lugar, se tienen los desempeños iniciales o de
exploración, donde el estudiante se involucra con el tópico y establece relaciones entre este y sus intereses; por otro
lado, están los desempeños de investigación guiada que fortalecen la comprensión del tópico y las metas con el
establecimiento de actividades que permitan la investigación, la argumentación y el debate; finalmente, se
22028-3

L. Gómez Castillo et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22028 (2014)
estructuran los desempeños finales de síntesis, se definen como un proyecto final de la estrategia, secuencia o
unidad en el cual los estudiantes demuestran la comprensión y el dominio que tienen de las metas y el tópico
generativo.
4. ¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los alumnos? Sin lugar a dudas, la evaluación es un elemento
imprescindible en el acto educativo, en este sentido la EpC plantea la necesidad de una evaluación diagnóstica y
continua cuyos criterios sean explícitos, públicos y sometidos a debate, que permita saber que comprenden y que
no comprenden los estudiantes, que posibilite la reorientación de la estrategia en cualquiera de sus fases, que
involucre diversos procesos evaluativos, que permita a los actores en el aula ejercer ese dichos procesos a través de
hetero, auto y coevaluación.
II.2 Dimensiones de la Enseñanza para la Comprensión
Así como existen cuatro elementos que le otorgan una estructura organizada al marco de la EpC, también existen cuatro
dimensiones que delimitan el alcance de la comprensión en cualquier disciplina: contenido, métodos, propósitos y
formas de comunicación (Stone, M. 1999).
En la dimensión de contenido, se contemplan las versiones intuitivas de los estudiantes con respecto al tópico de
trabajo y por tanto el objetivo de esta dimensión es fomentar lo que denominó Mejía, C (2011) como creencias intuitivas
transformadas, es decir, mediante componentes de contenido en la estrategia se pretende refinar o transformar estas
explicaciones intuitivas en comprensiones profundas.
A partir de la dimensión de los métodos, se debe llevar al estudiante a reflexionar acerca de cómo saber que lo
que se aprende es verdadero, ya que los métodos y los criterios de validación de las diferentes disciplinas se han debatido
y se debaten actual y públicamente, permitiendo que la comprensión que se construye vaya más allá del sentido común;
esta dimensión posibilita que los estudiantes usen críticamente estrategias y técnicas de la disciplina para construir su
comprensión.
La dimensión de propósitos, se fundamenta en concebir el conocimiento como una herramienta que sirve para
explicar, reinterpretar, operar y reflexionar acerca de la realidad que cada uno interpreta, a partir de esta dimensión los
estudiantes conectan lo que comprenden con su contexto, al mismo tiempo que generan una posición personal sobre lo
que aprenden.
Por su parte, la dimensión de formas de comunicación, contempla y evalúa el uso de los sistemas simbólicos por
parte de los estudiantes, para expresar efectivamente lo que comprenden o no.
II.3 Niveles de la Enseñanza para la Comprensión
En el marco de la enseñanza para la comprensión se plantea que, durante el desarrollo de este modelo algunas
dimensiones pueden desarrollarse más que otras en un mismo sujeto o en sujetos diferentes, dicha variabilidad generó
la necesidad de establecer niveles de comprensión por dimensión, los niveles son: ingenuo, de novato, de aprendiz y de
maestría, cada uno de estos se caracterizan en la Figura 1.
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Ingenuo

• Este nivel se basa en el conocimiento intuitivo. Los estudiantes
suelen describir el conocimiento como no problemático, no ven
la relación entre lo que aprenden y su cotidianidad, son poco
reflexivos y describen incorrectamente.

• En este nivel los estudiantes destancan someramente conceptos

de la disciplina con débiles conexiones entre estos, demuestran
un conocimiento mecánico y muestran especial preocupación
por sus calificaciones y evaluaciones estandarizadas.

Principiante

•

Aprendiz

En este nivel los estudiantes demuestran un uso flexible de los
conceptos de la disciplina, reflexionan en el conocimiento
como una tarea compleja , pero aún siguen procedimientos y
criterios estandarizados . En este nivel demuestran un
conocimiento flexible y adecuado.

Maestria

• En este nivel los estudiantes demuestran un uso flexible de los
conceptos de la disciplina, adquieren un caracter creativo y
crítico con respecto a la misma, se emplea el conocimiento para
reinterpretar y actuar sobre el mundo que los rodea.

FIGURA 1: Se describen las características de cada nivel de comprensión en el marco de la EpC. Adaptado de Mejía, C (2011).

III. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA FUNDAMENTADA EN EL MARCO DE LA EpC
Contemplando todos los elementos, dimensiones y niveles del marco didáctico de la enseñanza para la comprensión, se
diseña la estrategia didáctica, esto se realizó teniendo en cuenta el método de “torbellino de ideas”, este constituye una
herramienta fundamental de la EpC que orienta el diseño metodológico (García, 2012) y a partir de la cual se contemplan
los intereses de los estudiantes a través de una red de ideas que, posteriormente se organiza teniendo en cuanta los
elementos que estructuran el marco de la EpC.
III.1 Tópico Generativo
La temática generativa seleccionada para esta estrategia es la adsorción, al respecto de la cual es importante mencionar
que es un fenómeno fisicoquímico que, por un lado tiene carácter superficial y por otro efectúa una operación de
separación de dos componentes, uno adsorbible (que al ser retenido pasa a llamarse adsorbato) sobre un adsorbente.
Teniendo en cuenta que, es un fenómeno superficial, según Mestanza, M (2012) implica que debe existir a lo
largo del proceso un aumento de la concentración del adsorbato sobre la superficie del sólido adsorbente.
Este fenómeno, se conoce desde 1773, cuando C.W Scheele, observó que el carbón de madera era capaz de retener
varias veces su volumen de aire y cerca de 1785 se inician los estudios de adsorción en fase líquida con las contribuciones
de T. Lowitz, quien evidenció que el carbón podía decolorar sustancias líquidas (Tubert et al., 1997). De esta manera,
con su continuo desarrollo, la adsorción, actualmente es un proceso de gran importancia a nivel industrial, biológico y
cotidiano. Así pues, existen numerosas investigaciones sobre adsorción de contaminantes prioritarios como el fenol o
diferentes metales pesados en fuentes acuosas; a nivel biológico, en Atkins et al., 1991, se tiene que el primer paso en
el proceso de catálisis enzimática es la adsorción del sustrato sobre la superficie de la enzima que se encuentra en
suspensión coloidal; con respecto a situaciones de índole cotidiana, cabe resaltar que las mascarillas antigases empleadas
en diferentes contextos, emplean un filtro adsorbente que retiene las partículas de gas irritante o nocivo (Tubert, et al.,
1997).
Es debido a tan diversas implicaciones ambientales y cotidianas que tiene el proceso de la adsorción; a su conexión
con la disciplina química y la disciplina física que se selecciona como el tópico generativo para esta estrategia didáctica.
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III.2 Metas de Comprensión
Teniendo en cuenta que, a partir del fenómeno de la adsorción se pueden desarrollar múltiples comprensiones alrededor
de todos los conceptos asociados a este, todos los procesos que involucra, todos los medios en los cuales se desarrolla y
todas las implicaciones ambientales que tiene, se delimitan las siguientes metas de comprensión:
 ¿Qué es la adsorción?
“Los estudiantes comprenderán el proceso de adsorción, los tipos de adsorción, las variables que lo modifican y su
relación con los xerogeles de carbón”
 ¿Cuáles son las características de los xerogeles de carbón?
"Los estudiantes se aproximarán al proceso de síntesis y a partir de ello las características de los xerogeles de carbón"
 ¿Por qué el proceso de adsorción sobre xerogeles de carbón es una alternativa sostenible en la remediación de los
sistemas acuosos?
“Los estudiantes comprenderán la importancia de la adsorción como alternativa para la descontaminación de los sistemas
acuosos”
La construcción de estas metas, por un lado promueve la comprensión de los conceptos asociados al proceso de
la adsorción y la implicación ambiental de este y por otro lado, vincula la adsorción a un sólido poroso carbonoso y
sintético que actualmente tiene gran cantidad de aplicaciones no solo como potencial adsorbente sino como
superconductor, soporte catalítico y aislante térmico, teniendo en cuenta también que su producción es económica y
sencilla.
III.3 Desempeños de Comprensión
TABLA I: Diseño de la estrategia didáctica fundamentada en la EpC.
Tipo de
desempeño

Desempeños
Preliminares

Desempeño

Dimensión

Meta de
comprensión

Elementos para realizar la Evaluación
Diagnóstica Continua.

a) De forma individual los
estudiantes desarrollan un
instrumento diagnóstico (Ver
Anexo N°1) diseñado para
esta estrategia, teniendo
como punto de partida cuánto
saben sobre el tópico
generativo de adsorción.

-Contenidos
-Métodos
-Propósitos
-Formas de
Comunicación
.

N°1,2,3

Para evaluar el desarrollo del instrumento, los
docentes explicitan los parámetros de la
actividad. Se motiva a los estudiantes a ser
honestos con respecto a lo que conocen y
desconocen.

b) En grupos, los estudiantes
socializan
una
lectura
denominada: La alternativa
de
la
adsorción:
Aplicaciones
e
Implicaciones, en donde se
presentan
diferentes
explicaciones
sobre
el
proceso de adsorción, su
importancia,
ventajas,
aplicaciones industriales e
importancia
ambiental,
posteriormente
los
estudiantes
responderán
oralmente a las preguntas
orientadoras y expresarán su

Durante el trabajo en grupo, los docentes
motivan a los estudiantes a realizar una
lectura detallada y a debatir abiertamente.
En la presentación oral de las preguntas
orientadoras, los miembros de la clase
realizan un ejercicio de evaluación teniendo
en cuenta los parámetros dados en la rúbrica
de hetero y co-evaluación (Ver anexo N° 3).

N°1
-Contenidos
-Propósitos
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posición
personal
con
respecto a la situación allí
tratada. (Ver anexo N°2)
c) Club de Revista inicial en
grupos
los
estudiantes
previamente a la sesión
consultan
un
artículo
científico
de
revista
especializada en donde se
exponga un caso de remoción
de contaminantes (cualquier
tipo) por medio de sólidos
porosos. Cada grupo expone
las ideas principales del
artículo y se debaten las
preguntas
orientadoras
preparadas para la sesión
(Ver Anexo N°5)

Desempe
ños de
investígación
guiada

-Contenidos
-Propósitos
-Métodos
-Formas de
Comunicación

N°1

N°1

d) Individualmente los
estudiantes estudiarán una
guía de estudio (Ver Anexo
N°6) donde se incluye la
temática de química de
superficies y se aclaran los
conceptos de: interfase,
adsorción, adsorbente, adsorbato, quimisorción, fisisorción, variables que afectan el proceso e isotermas de
adsorción.

En el desarrollo del club de revista, los
miembros de la clase realizan evaluación de
la actividad teniendo en cuenta los
parámetros dados en la rúbrica de hetero y coevalucación (Ver anexo N°3)

Durante el trabajo individual los docentes
incentivan a los estudiantes a consultar más
sobre las temáticas expuestas en la guía de
estudio.
Los docentes evalúan el desempeño en el quiz
virtual.

En una página web, se
organizará el contenido de la
guía de estudio de forma más
amplia incluyendo videos e
imágenes de apoyo; además
se incluye un quiz virtual en
el que se debe dar respuesta a
una pregunta problema.
e)
Se
realiza
una
intervención didáctica a
cargo de los docentes
investigadores sobre el
proceso de síntesis y
caracterización
de
los
xerogeles, así como su
relación con el proceso de
adsorción (soportado en
videos
insitu
de
la
experimentación).

-Contenidos
-Métodos
-Propósitos
-Formas de
Comunicación

N°1, 2 y
3
Cada grupo en compañía de los docentes
recibe retroalimentación del proceso de su
trabajo, se realiza el proceso de
heteroevaluación según el formato propuesto
a (Ver Anexo N°8)
Cada estudiante evalúa su trabajo en grupo
según el formato propuesto. (Ver Anexo N°4)

f) A partir de la anterior
contextualización a los
estudiantes se les entregará
por grupos una guía
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Desempe
ños
finales
de
síntesis

experimental (Anexo N°7)
denominada: Remoción de
Ni 2+ en solución acuosa con
diferentes
muestras
de
xerogeles. Los estudiantes
tendrán que completar con
base en sus hipótesis,
resultados y análisis el
formato dado. Al finalizar la
práctica experimental, todos
los grupos compartirán sus
resultados y complementarán sus formatos para
finalmente reportar sus datos
y análisis a modo de artículo
científico (Criterios establecidos en el Anexo N°7).
g) Club de revista final:
Por grupos, los estudiantes
realizan la presentación y
debate (cuyos criterios son
especificados en el Anexo
N°8) del artículo científico
que construyeron y donde
basados en los desempeños
anteriores den respuesta a la
pregunta propuesta para la
meta de comprensión N°3,
generando
explicaciones
basadas en el conocimiento
disciplinar, así como en los
resultados obtenidos en la
práctica y construyendo una
posición propia respecto al
tema.
Finalización de la estrategia
didáctica, sugerencias y
recomendaciones.

-Contenidos
-Propósitos
-Formas de
Comunicación

N°1, 2 y
3

Los docentes evalúan el proceso de cada
grupo, según el formato y los criterios
presentados en el anexo N°3.
Cada grupo coevalua a sus compañeros,
según el formato y los criterios presentados
en el anexo N°3.
Cada estudiante evalúa su trabajo en grupo
según el formato propuesto en el anexo N°4.

IV RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Para la efectiva estructuración de una estrategia fundamentada en la enseñanza para la comprensión y para que esta sea
más allá de un marco organizativo eficaz para la enseñanza de algún tópico, es de resaltar que los desempeños diseñados
y seleccionados para promover la comprensión deben ser diversos, cada uno debe estar relacionado con alguna o todas
las metas de comprensión de la estrategia, así como cada uno debe posibilitar el desarrollo de una o más dimensiones de
comprensión, del mismo modo en la implementación de la estrategia y empleando los elementos de la evaluación
diagnóstica continua, el docente debe estar en disposición de establecer un diálogo constructivo que permita la
reorientación de la estrategia teniendo en cuenta los intereses y habilidades de los estudiantes, razón por la cual, la
estrategia aquí propuesta no es más que un modelo que puede ser implementado y modificado según las necesidades del
contexto.
La estrategia didáctica cuenta con actividades que promueven el interés y suscitan la necesidad de los estudiantes
por conocer más acerca del tópico generativo; también incluye actividades que, como en el caso de los clubes de revista,
permiten interactuar y discutir el tópico generativo a partir de los avances que ha generado en los últimos años y que se
encuentran registrados en las revistas indexadas, también según Dadabhai, et al. (2005) permiten difundir la información
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científica, estimulan la lectura y generan nuevas ideas de investigación. De otra parte, también se incluye una actividad
experimental que permite ver y analizar el efecto e importancia de los xerogeles en la adsorción de cationes metálicos
como el ión niqueloso, en este sentido, las actividades experimentales permiten correlacionar y considerar los aspectos
conceptuales con los prácticos a través de la generación de hipótesis, el análisis y procesamiento de datos y la producción
de conclusiones.
Esta propuesta pretende articular un proceso y una tecnología emergente (Adsorción sobre Xerogeles de carbón)
a la enseñanza de las ciencias, esto es particularmente importante, ya que la interacción entre la ciencia y la tecnología
y su vinculación con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula posibilita la formación de ciudadanos responsables
de los avances tanto tecnológicos como científicos y su impacto a nivel social y ambiental.
Es necesario que la EpC sea inicialmente comprendida y empleada en el marco de las clases de ciencias no como
una secuencia recetario de pasos, sino como una propuesta innovadora que posibilita la motivación de los estudiantes
por las ciencias y por las habilidades intrínsecas en la misma como la investigación, el debate y el trabajo en equipo
(Gómez, L., Suarez, J. 2013)
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ANEXOS
1)
Universidad Pedagógica Nacional
Facultad de Ciencia y Tecnología
Departamento de Química
Instrumento Diagnóstico
Investigadores: Diego Alejandro Herrera Soto – Lynda Lucía Gómez Castillo

Fecha: _____________

Objetivo: Caracterizar e indagar el nivel de comprensión de los estudiantes con respecto al tópico generativo por
medio de una prueba diagnóstica.
La información que usted sumistrará en esta prueba diagnóstica se empleará en el desarrollo del trabajo de grado
titulado: “Estrategia didáctica para la comprensión del proceso de adsorción de níquel en solución acuosa sobre
xerogeles de Carbón” Para ello, agradecemos contestar las siguientes preguntas relacionadas con el proceso de adsorción
sobre xerogeles de carbón y sus implicaciones ambientales, de manera precisa y clara. Por favor, no utilizar ninguna
ayuda virtual para su realización.
1. ¿Qué entiende por adsorción? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la absorción?
2. ¿En qué cree que se diferencian la adsorción física y la adsorción química?
3. Las variables que afectan el proceso de adsorción son: las propiedades texturales del adsorbato, las propiedades
físicas y químicas del adsorbato y del adsorbente, el pH y la cantidad de energía presente en el proceso. ¿Cómo
modifican estas variables el proceso de adsorción?
4. De las actividades cotidianas que usted realiza, ¿Cuáles cree que implican el proceso de adsorción?
5. ¿Qué son los xerogeles de carbón y cuáles son sus beneficios a nivel ambiental?
6. Estructure un párrafo que forme una idea coherente, según su criterio, empleando los conceptos usados en la
resolución de las anteriores preguntas.
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2)
Universidad Pedagógica Nacional
Facultad de Ciencia y Tecnología
Departamento de Química
Docentes Investigadores: Diego Alejandro Herrera Soto – Lynda Lucía Gómez Castillo
Sesión de lectura y debate
Objetivo: Estructurar e implementar actividades para fomentar la comprensión con respecto al tópico generativo de
adsorción, en el marco didáctico de la Enseñanza para la Comprensión.

LA ALTERNATIVA DE LA ADSORCIÓN: APLICACIONES E IMPLICACIONES
La contaminación de fuentes hídricas se ha convertido en una situación altamente problemática en los últimos años, ya
que el agua es un recurso imprescindible para la vida y el sostenimiento de todos los seres vivos del planeta tierra,
además, su uso tiene importantes implicaciones en el desarrollo de diferentes actividades productivas como la
agricultura, la ganadería, la industria, entre otras.
Paradójicamente, dichas actividades son las que más suministran contaminantes de diverso tipo a las fuentes de
agua, entre estos contaminantes se encuentran:

Tabla I. Principales sustancias contaminantes en el agua. Adaptada de Echarri, L (1998).
Tipo
Microorganismos Patógenos
Desechos Orgánicos
Compuestos Orgánicos
Sedimentos
Sustancias Radiactivas
Sustancias Químicas Inorgánicas

Ejemplos
Bacterias, virus y protozoos portadores de
enfermedades como el cólera y el tifus.
Producidos en la actividad ganadera o en diferentes
actividades humanas (estiércol).
Producidos en la industria del petróleo, los plásticos,
los plaguicidas y los detergentes.
Materiales suspendidos de carácter diverso.
Como isótopos radiactivos solubles que se pueden ir
acumulando a los largo de las cadenas tróficas.
Como ácidos, sales e iones metálicos tóxicos como el
Ni2+.

Este último, es amplia e indiscriminadamente vertido a los efluentes y es potencialmente peligroso para la salud humana
y para la vida animal y vegetal en general, ya que es empleado en diversas industrias como: en la elaboración de
pigmentos, la fabricación de aceros y los procesos de galvanoplastia. Sus efectos sobre la salud van desde fallas
respiratorias, asma y bronquitis hasta posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón, laringe y próstata; del mismo modo,
el níquel en el ambiente disminuye significativamente el crecimiento de algas y plantas (ATSDR, 2005).
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario diseñar e implementar diferentes protocolos que controlen la presencia de
este catión metálico en efluentes hídricos y para ello, ejecutar procesos de remoción del mismo. Sin embargo, la mayoría
de estos poseen elevados costos o generan contaminantes secundarios durante su utilización (Araya, J., Recalde, P.,
2006) como la precipitación química, la ósmosis inversa y la electrodeposición, cuyas principales características se
resumen la siguiente tabla:
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Tabla II. Características y desventajas de los métodos más comunes de remoción de contaminantes del agua.
Método
Precipitación Química

Ósmosis Inversa

Electrodeposición

Características
Por acción de los reactivos
apropiados las especies indeseadas
en el agua forman compuestos
insolubles.
Es el proceso contrario a la
osmosis, se genera por medio de la
aplicación de una alta presión al
lado de la membrana con mayor
concentración
de
sales
e
impurezas, para que el agua pase al
otro lado de la membrana lo haga
más descontaminada.
Proceso electroquímico, que se
basa en el paso de corriente
eléctrica entre dos electrodos
sumergidos en un eléctrolito (para
este caso, agua). En uno de los dos
electrodos, se deposita el metal a
remover.

Desventajas
Pueden quedar trazas de los
reactivos empleados como el
NaOH.
Equipos altamente costosos

Exposición a sustancias altamente
corrosivas

Por su parte la adsorción es una operación de separación, basada en un fenómeno de superficie generalmente rápido y
reversible (Ayora, C. 2004) con gran capacidad de remoción, fácil de operar y mantener. Implica, que ciertos
componentes de una fase fluida, generalmente los contaminantes, establezcan interacciones de tipo físico o químico con
la superficie de un sólido, separándose así los contaminantes de la fase fluida.
Las aplicaciones de este proceso abarcan diversos campos: decoloración de aceites en la refinación; decoloración
en la industria azucarera; eliminación del sulfuro de hidrógeno en el gas natural; eliminación de olores, impurezas y
gases contaminantes del aire; potabilización del agua, en términos de eliminación de olores y exceso de desinfectantes;
y tratamiento de aguas residuales, depurando directamente contaminantes como la materia orgánica, hidrocarburos,
fenol, trihalometanos y la presencia de iones metálicos como el Ni2+.
De este modo, la adsorción es una alternativa que en los últimos 30 años se ha usado extensa y exitosamente en
el tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales y de aguas potables, y es considerada la mejor tecnología
disponible para eliminar compuestos recalcitrantes y tóxicos presentes en solución acuosa (Leyva, R. 2007).

Preguntas Orientadoras
¿Considera que es pertinente conocer el tipo, cantidades e implicaciones de los diferentes contaminantes que son vertidos
al agua; además de la forma como se pueden remover? ¿Por qué?
En relación con la anterior pregunta, considera que la adsorción es una opción alternativa en la descontaminación de
aguas? ¿Por qué?
Considerando las ventajas que tiene el empleo de la adsorción en la depuración de aguas y en otros procesos industriales
y ambientales, conoce usted algún caso en donde se utilice este proceso? Descríbalo.
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3)
FORMATO DE HETERO Y COEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Grupo que evalúa:
___________________________________________________________________________________________
Fecha: ___/____/___
CATEGORÍA

MAESTRÍA
100-90 PUNTOS

INDICADORES DE RENDIMIENTO
APRENDIZ
NOVATO
89-80 PUNTOS
79-70 PUNTOS

INGENUO
69-20 PUNTOS
Explicación
desacertada,
poco
clara y basada en
creencias, mas no de
lo que expone la
lectura y de lo que
plantea la pregunta y
sin la capacidad de
proponer
y
reflexionar sobre los
conceptos tratados.

Explicación acertada
y clara basada en lo
que expone la lectura
y de lo que plantea la
pregunta, se observa
la
capacidad
de
proponer y reflexionar
sobre los conceptos
tratados.

Explicación acertada y
clara basada en lo que
expone la lectura y de lo
que plantea la pregunta,
pero sin la capacidad de
proponer y reflexionar
sobre los conceptos
tratados.

Explicación acertada,
pero sin mucha claridad,
basada en su mayoría en
creencias, mas no de lo
que expone la lectura y
de lo que plantea la
pregunta y sin la
capacidad de proponer y
reflexionar sobre los
conceptos tratados.

USO DE LENGUAJE
ADECUADO

Se
emplea
adecuadamente
el
lenguaje disciplinar
propuesto
en
la
lectura, por tanto en la
respuesta planteada se
evidencia
dicho
lenguaje; se emplean
ejemplos
contextualizados en la
vida cotidiana.

Se
emplea
adecuadamente
el
lenguaje
disciplinar
propuesto en la lectura,
por tanto en la respuesta
planteada se evidencia
dicho lenguaje; se
emplean ejemplos pero
están
descontextualizados de
la vida cotidiana.

No
se
emplea
adecuadamente
el
lenguaje
disciplinar
propuesto en la lectura,
por tanto en la respuesta
planteada
no
se
evidencia
dicho
lenguaje; se emplean
ejemplos pero están
descontextualizados en
la vida cotidiana.

No
se
emplea
adecuadamente
el
lenguaje disciplinar
propuesto
en
la
lectura, por tanto en
la respuesta planteada
no se evidencia dicho
lenguaje.
No
se
emplean ejemplos ni
se relaciona con la
vida cotidiana.

POSICIÓN
PERSONAL

Exposición clara de la
posición personal con
respecto a la temática;
hay vinculación entre
la posición y la
explicación que se le
dio a la pregunta
propuesta;
se
evidencian otros tipos
de asociaciones e
interpretaciones con
respecto a la posición
asumida.

Exposición clara de la
posición personal con
respecto a la temática;
hay vinculación entre la
posición
y
la
explicación que se le dio
a la pregunta propuesta;
no se evidencian otro
tipo de asociaciones e
interpretaciones
con
respecto a la posición
asumida.

Exposición poco clara
de la posición personal
con respecto a la
temática; sin embargo,
hay vinculación entre la
posición
y
la
explicación que se le dio
a la pregunta propuesta;
no se evidencian otro
tipo de asociaciones e
interpretaciones
con
respecto a la posición
asumida.

Exposición
poco
clara de la posición
personal con respecto
a la temática; no hay
vinculación entre la
posición
y
la
explicación que se le
dio a la pregunta
propuesta; no se
evidencian otro tipo
de asociaciones e
interpretaciones con
respecto a la posición
asumida.

TRABAJO EN
GRUPO

Se
observa
participación
cohesionada de todos
los estudiantes e
interés de estos por
responder la pregunta
y por emitir su
posición personal con
respecto a la misma.

Se
observa
participación
cohesionada
de
la
mayoría
de
los
estudiantes e interés de
estos por responder la
pregunta y por emitir su
posición personal con
respecto a la misma.

Se
observa
participación
cohesionada de algunos
de los estudiantes e
interés de estos por
responder la pregunta y
por emitir su posición
personal con respecto a
la misma.

No
se
observa
participación
cohesionada e interés
de los estudiantes por
responder la pregunta
ni por emitir su
posición personal con
respecto a la misma.

SUSTENTACIÓN DE
CADA UNA DE LAS
PREGUNTAS
ORIENTADORAS
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4)
FORMATO DE AUTO EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nombre: ______________________________________
CATEGORÍA

INDICADORES DE RENDIMIENTO
MAESTRÍA
APRENDIZ
100-90 PUNTOS
89-80 PUNTOS

CALIDAD
DE
LOS
APORTES DE TIPO
CONCEPTUALES
Y
PROCEDIMENTALES
EN EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD

Genero
diversos
aportes
adecuados
que
construyen el
trabajo en términos
conceptuales
y
procedimentales
y
expreso mi opinión
acerca del tema.

Genero
algunos
aportes
adecuados
que
construyen el
trabajo en términos
conceptuales
y
procedimentales
y
expreso mi opinión
acerca del tema.

Tuve
actitud
colaborativa en la
actividad con todos
mis
compañeros,
desarrollé y resolví
problemas individual
y
colectivamente;
presté
suficiente
atención a lo que
decían
mis
compañeros.

Tuve
actitud
colaborativa en la
actividad con todos
mis
compañeros,
desarrollé y resolví
problemas
individualmente pero
no los comuniqué
efectivamente;
sin
embargo,
presté
suficiente atención a
lo que decían mis
compañeros.

ACTITUD
COLABORATIVA
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NOVATO
79-70 PUNTOS
Genero
algunos
aportes
para
la
construcción
del
trabajo, pero no son
los más adecuados en
términos conceptuales
y procedimentales; sin
embargo, expreso mi
opinión acerca del
tema.
Tuve
actitud
colaborativa en la
actividad con algunos
de mis compañeros,
sin
embargo,
desarrollé y resolví
problemas
individualmente y no
los
comuniqué
efectivamente;
tampoco
presté
suficiente atención a
lo que decían mis
compañeros.

INGENUO
69-20 PUNTOS
No genero aportes
adecuados
que
construyan el trabajo
en
términos
conceptuales
y
procedimentales;
tampoco expreso mi
opinión acerca del
tema
No
tuve
actitud
colaborativa en la
actividad, desarrollé y
resolví
problemas
individualmente y no
los
comuniqué
efectivamente;
tampoco
presté
atención a lo que
decían
mis
compañeros.
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Universidad Pedagógica Nacional
Facultad de Ciencia y Tecnología
Departamento de Química
Docentes Investigadores: Diego Alejandro Herrera Soto – Lynda Lucía Gómez Castillo

Objetivo: Estructurar e implementar actividades para fomentar la comprensión con respecto al tópico generativo de
adsorción, en el marco didáctico de la Enseñanza para la Comprensión.

Club de Revista Inicial
1. Insumos
 Un artículo científico de revista especializada donde se exponga un caso de remoción de
contaminantes en agua (cualquier tipo) por medio de adsorción.
 Evidencia del estudio previo del artículo por cada uno de los miembros del grupo (Lista de ideas
principales o resumen corto)
2. Orientaciones para el desarrollo de la actividad
 El grupo se ubicará en forma de mesa redonda y el debate se desarrollará por los grupos
previamente conformados en la sesión anterior.
 Todos los estudiantes deberán participar activamente durante la actividad.
 Todos los estudiantes deben estar preparados para argumentar la temática tratada en el artículo
seleccionado y para construir una opinión propia sobre las implicaciones y aportes del trabajo
desarrollado en la investigación estudiada con respecto a la descontaminación del agua.
3. Preguntas Orientadoras
 ¿Qué importancia se le otorga al proceso de adsorción en el desarrollo del artículo?
 ¿Qué tipo de contaminantes son removidos? ¿Cuál es su impacto en el ambiente?
 ¿Qué tipo de sólido poroso es empleado para ejecutar el proceso de adsorción en el caso
expuesto en el artículo?
 ¿En el artículo se indica la modificación o funcionalización del sólido para que adsorba
específicamente el contaminante señalado?
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Universidad Pedagógica Nacional
Facultad de Ciencia y Tecnología
Departamento de Química
Docentes Investigadores: Diego Alejandro Herrera Soto – Lynda Lucía Gómez Castillo
Objetivo: Estructurar e implementar actividades para fomentar la comprensión con respecto al tópico generativo de
adsorción, en el marco didáctico de la Enseñanza para la Comprensión.
Guía de Estudio
Conceptos implicados en el fenómeno de adsorción
1.

FISICOQUÍMICA DE LAS SUPERFICIES

La fisicoquímica de las superficies, estudia los fenómenos físicos y químicos que ocurren en las interfases (Yapu, W.
2008) de los sistemas heterogéneos, en donde las diferentes fases que los componen están en contacto; en medio de
dicho contacto, en la frontera que las separa ocurren fenómenos como el que se presenta en un proceso de adsorción. El
límite entre las dos fases de un sistema heterogéneo se le denomina interfase. Estas, son generalmente clasificadas según
el estado de agregación de las fases que componen el sistema, es decir existen interfaces líquido-vapor, líquido-líquido,
líquido-sólido, sólido-gas y sólido-sólido.

FIGURA 1. Interfases comunes de los sistemas fisicoquímicos heterogéneos.

Interfase
Líquido-Gas

Interfase
Líquido-Líquido

Interfase
Sólido-Líquido

Interfase
Sólido-Gas

Interfase
Sólido-Sólido

2. ADSORCIÓN
Según Leyva, R (2007, pág 155) “la adsorción es un fenómeno superficial que involucra la acumulación de una
sustancia en una superficie o interfase” correspondiente al sólido poroso adsorbente; por su parte la sustancia,
compuesto, ión o especie que se acumula, se separa o se adsorbe se conoce como adsorbato.
En el caso particular de esta investigación (adsorción de níquel en solución acuosa) se tiene un sistema líquido-sólido
en donde el fenómeno de la adsorción, es posible debido a las fuerzas intermoleculares desequilibradas que presenta la
superficie de un sólido con alta porosidad que atraen o repelen las moléculas que se encuentran en la fase líquida. De
esta forma, las moléculas que tienen afinidad por el sólido se acumulan en la superficie de este, separándose así de la
fase líquida.
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3. TIPOS DE ADSORCIÓN
El proceso de adsorción se clasifica según el tipo de interacción entre el adsorbato y el adsorbente en:
TABLA 1. Características principales de cada tipo de adsorción.
ADSORCIÓN FÍSICA O FISISORCIÓN
Reversible
Se establecen interacciones moleculares débiles
(de tipo van der Waals) entre la estructura química
de la superficie del sólido y las moléculas que se
adsorben.
Las moléculas no se adsorben en un sitio
específico, es decir, se mueven libremente en la
estructura del sólido.
Ocurre a bajas temperaturas.
Exotérmico
La especie (compuesto, ión, molécula) adsorbida
conserva su identidad química
Fenómeno de multicapa

ADSORCIÓN QUÍMICA O QUIMISORCIÓN
Irreversible
Se establecen interacciones químicas, es decir, ocurre
una reacción química entre la estructura química de la
superficie del adsorbente y las moléculas del adsorbato.
Las moléculas se adsorben en un sitio específico.

Ocurre a altas temperaturas (>200°C)
Endotérmico
La especie (compuesto, ión, molécula) adsorbida no
conserva su identidad química.
Fenómeno de monocapa

2. FACTORES O VARIABLES QUE AFECTAN EL PROCESO DE ADSORCIÓN

Los principales factores que afectan la adsorción en fase líquida se dividen en: las propiedades del adsorbente, las
características físicas y químicas del adsorbato y las características de la fase líquida.
2.1 Las propiedades del adsorbente
El adsorbente, es un sólido con propiedades texturales particulares que son las que modifican el proceso de adsorción
que se lleve a cabo, entre estas propiedades se encuentran:
-

Área Específica: Es el área total disponible para la adsorción, razón por la cual el grado de adsorción de un
sólido es proporcional a su área específica, esta aumenta cuanto más finamente dividido y poroso sea el material.
Volumen, diámetro y distribución de los poros.

La porosidad de los materiales adsorbentes se clasifica según sugerido por la IUPAC (2001), en tres grupos:




Microporos: con diámetros inferiores a 2nm
Mesoporos: con diámetros entre 2 y 50nm
Macroporos: con diámetros superiores a 50nm

Los microporos tienen un tamaño adecuado para retener moléculas pequeñas que aproximadamente corresponden a
compuestos más volátiles que el agua, tales como olores, sabores y muchos solventes. Los macroporos atrapan moléculas
grandes, tales como las que son cloradas o las sustancias húmicas (ácidos húmicos y fúlvicos) que se generan al
descomponerse la materia orgánica. Los mesoporos son los apropiados para moléculas intermedias entre las anteriores,
como por ejemplo el catión metálico niqueloso (Ni2+).
Por otro lado, el adsorbente posee propiedades fisicoquímicas que también generan modificaciones en un proceso de
adsorción, entre ellas se tiene:
-

Carga de la superficie: Los grupos funcionales (Ver Figura 1), presentes en la superficie del sólido poroso pueden
presentar diferente carga (catiónica o aniónica) con respecto al pH de la solución en la que se encuentren, esto es
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importante, según Leyva, R (2007, pp: 160) ya que ayuda a explicar la adsorción de iones y a elucidar el mecanismo
de adsorción.

FIGURA 2. Posibles grupos funcionales presentes en la superficie de sólidos porosos. Tomada de: (Cortés, J. et al. 2008)

-

Sitios activos: Dependiendo del tipo de grupos funcionales presentes en la superficie, los sitios activos se dividen
en sitios ácidos para aquellos grupos funcionales que ceden protones y en sitios básicos para aquellos que aceptan
protones.
Para un sitio activo ácido, que dona protones como en el caso del grupo carboxílico, y que le imparte una carga
negativa a la superficie del adsorbente, permite que se adsorban especies de carga positiva como los cationes.
Por esta razón, sólidos que contengan sitios ácidos activos son excelentes adsorbentes de cationes metálicos como
el ión niqueloso. (Leyva, R. 2007)

2.2 Las características químicas y físicas del adsorbato
La sustancia que requiere ser retenida en el sólido poroso adsorbente también tiene propiedades que pueden alterar el
proceso de adsorción, tales como:
-

Tamaño y polaridad de la molécula
Solubilidad
Concentración del adsorbato en la solución

2.3 Las características de la fase líquida
-

pH: Es uno de los factores mas importantes que afecta el proceso de adsorción en solución acuosa, en primer lugar,
como ya se mencionó, la carga de la superficie del sólido adsorbente es funcion del pH de la solución; por otro
lado, las interacciones entre la superficie del adsorbente y el soluto en solución dependen de la especie ionica de
este, que a su vez tambien depende del pH de la solución.
De este modo, las especies de cationes de metales pesados presentes en solución acuosa dependen del pH de la
solucion y la concentración total del metal.
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-

Temperatura: El aumento o disminución de esta favorece o desfavorece según el tipo de adsorción que esté
ocurriendo (Ver sección 3). Sin embargo, en algunas investigaciones al respecto se ha concluido que la adsorción
es independiente de la temperatura (Leyva, R. 2007).

3. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN

Son la manera de representar el equilibrio termodinámico entre el soluto adsorbido y el soluto en solución a temperatura
constante, y se definen como la relación matemática entre la masa de soluto adsorbido por unidad de masa del adsorbente
y la concentración del soluto en la solución.
Los primeros cinco tipos de la clasificación (I a V) fueron propuestos originalmente por Brunauer S., Deming L. S.,
Deming W. S. y Teller E. y es conocida como la clasificación BDDT, también referenciada como clasificación de
Brunauer. La isoterma del Tipo VI es más reciente y se la conoce como isoterma escalonada.

FIGURA 3. Clasificación de isotermas de adsorción. Tomada de: Martín, J. (1990)

Sin embargo, la más utilizada ya que representa situaciones altamente ideales, es la isoterma tipo I o isoterma de
Langmuir, para la cual se plantean las siguientes suposiciones:





Todos los sitios del sólido tienen igual actividad para la adsorción.
No existe interacción entre las moléculas adsorbidas.
Cada unión adsorbato-adsorbente tiene la misma estructura y sucede por el mismo mecanismo
Cada sitio o poro del sólido puede adsorber una sola molécula del adsorbato.

Este modelo isotérmico, es característico de la mayoría de sólidos microporosos (Martín, J. 1990)
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Universidad Pedagógica Nacional
Facultad de Ciencia y Tecnología
Departamento de Química
Docentes Investigadores: Diego Alejandro Herrera Soto – Lynda Lucía Gómez Castillo
Objetivo: Estructurar e implementar actividades para fomentar la comprensión con respecto al tópico generativo de
adsorción, en el marco didáctico de la Enseñanza para la Comprensión.
Guía Experimental
Remoción de Ni 2+ en solución acuosa con diferentes muestras de xerogeles.

Los xerogeles de carbono, son materiales carbonosos, poliméricos y sintéticos que actualmente tienen gran cantidad de
aplicaciones debido a que se pueden fabricar controlando los parámetros de su síntesis como el pH de la disolución, el
tipo de precursor, el disolvente utilizado, el tipo y cantidad de catalizador, el tiempo y la temperatura de la gelación y
curado, la temperatura de carbonización y el tipo de activación química (A. S. Hernández, A. Arenillas, E. G. Calvo, J.
Angel Menéndez, 2010); estas variables tienen significativa influencia en las propiedades texturales del xerogel obtenido,
permitiendo que este adsorba o no determinados compuestos, o como en esta aplicación determinado catión metálico.
Estos materiales, se producen por la reacción de policondensación entre un benceno hidroxifilado, y un aldehído,
empleando un disolvente de cualquier tipo; para esta experiencia en particular, los precursores utilizados fueron:
resorcinol, formaldehído y agua como disolvente. Después de la reacción de gelificación, hay que proporcionar las
condiciones adecuadas para que el polímero se entrecruce y se consolide, esto recibe el nombre de etapa de gelación y
curado, en donde el gel se somete a un programa de temperaturas donde va a fortalecer su estructura polimérica;
posteriormente, es necesario retirar del xerogel el disolvente que aún se encuentra en su estructura, para ello se efectúa
un proceso de secado subcrítico al vacío; luego, el gel se carboniza en atmósfera de nitrógeno y CO2, con el objetivo de
aumentar la porosidad del material físicamente; finalmente, el xerogel se activa por impregnación con una solución de
hidróxido de potasio 1M, esto desarrolla en el gel una mejor distribución y tamaño de poro, además la presencia de
grupos oxigenados en la superficie del material aumenta la adsorción de iones metálicos como el Ni 2+.
Las etapas de síntesis anteriormente descritas generan que el xerogel, al finalizar el proceso presente una alta porosidad,
superficie específica y volumen de poros, baja resistividad, alta conductividad eléctrica y buenas propiedades térmicas y
mecánicas. Estas propiedades hacen que los xerogeles de carbono sean materiales prometedores para varias aplicaciones
potenciales, entre las que se encuentran, como material de electrodo para condensadores de doble capa o
supercondensadores, materiales adsorbentes para la separación de gases y la remoción de contaminantes, soporte de
catalizadores y para el almacenamiento de hidrógeno (A. S. Hernández, A. Arenillas, E. G. Calvo, J. Angel Menéndez,
2010).

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
En balones aforados 500mL preparar soluciones de 25, 50 y 100 ppm de NiSO4, luego en frascos ámbar verter 50 Ml
del patrón preparado y adicionar 1g del xerogel correspondiente, ingresar a baño de agua con el objetivo de termostatar
el sistema y someter a agitación mecánica por 48 horas.
En papel filtro cualitativo previamente pesado, filtrar el contenido del frasco; posteriormente, secar y pesar el papel filtro,
con el objetivo de observar cambio en el peso del xerogel inicialmente empleado; por su parte, la solución filtrada leerla
en el equipo de absorción atómica previamente calibrado con las soluciones patrón de níquel, esto para evidenciar alguna
variación con respecto a la concentración inicial de la solución de níquel.
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RESULTADOS
Reporte todos los datos insitu y procesados de todos los grupos en tablas organizadas y debidamente rotuladas. Puede
utilizar las siguientes:
Grupo

Grupo

Muestra de
Xerogel

Muestra de
Xerogel

Peso Inicial
del Xerogel

Concentración
inicial aproximada
del Níquel
25 ppm
25 ppm
25 ppm
25 ppm

Peso del
papel filtro

Peso final del
xerogel

Absorbancia
reportada en el
equipo

Concentración
final del
Níquel

ANÁLISIS
Para el análisis de los datos y resultados tenga en cuenta las siguientes preguntas orientadoras:
 ¿Cómo influye las características particulares de cada muestra de xerogel en la adsorción de Ni2+?
 ¿Observó cambio en el peso de los xerogeles estudiados? ¿a qué se debe dicho cambio de peso?
 ¿A qué se debe la variación en la concentración inicial de Ni2+? Explique detalladamente como considera se generó
este proceso.
 ¿Qué muestra de xerogel resultó ser la más efectiva en la adsorción de níquel? ¿A qué le atribuye este resultado?
 ¿Considera que la adsorción sobre xerogeles de carbón es una alternativa efectiva para la remoción de iones
metálicos como el Ni2+?
PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ARTÍCULO PARA EL MINICLUB DE REVISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Título, autores
Resumen: Texto descriptivo que resuma la intencionalidad del artículo, máximo 350 palabras.
Palabras clave: Generalmente son las palabras centrales del título.
Objetivos: Proponga un objetivo general y dos específicos teniendo en cuenta los criterios de la práctica
experimental y el aporte que desee generar.
Marco de Referencia: El marco de referencia que construya debe apoyar el análisis de los resultados que obtenga en
la práctica. Mínimo 1 hoja - Máximo 2 hojas.
Resultados: Deben estar organizados en tablas iguales o similares a las presentadas anteriormente, adicionalmente
se debe incluir una muestra de los cálculos elaborados.
Análisis: Teniendo en cuenta las preguntas orientadoras y el aporte que desee generar.
Consideraciones Finales: Según los objetivos planteados.
Bibliografía y Citas: Según nomas APA.
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Fecha: ___/____/___

CATEGORÍA

MAESTRÍA
100-90 PUNTOS

INDICADORES DE RENDIMIENTO
APRENDIZ
NOVATO
89-80 PUNTOS
79-70 PUNTOS

Se diferencia el diseño de
un objetivo general y
algunos específicos, estos
se redactan de manera
adecuada, son claros y
plausibles,
están
relacionados
con
el
contexto de la práctica y
pretenden generar aportes
y reflexiones a partir de la
aplicabilidad
de
la
práctica.

Se diferencia el diseño de
un objetivo general y
algunos específicos, estos
se redactan de manera
adecuada, son claros y
plausibles, están poco
relacionadas
con
el
contexto de la práctica
pero pretenden generar
algún aporte o reflexión a
partir de la aplicabilidad
de la práctica.

Se diferencia el diseño de
un objetivo general y
algunos específicos, estos
se redactan de manera
adecuada son claros pero
no son plausibles y no
están relacionados con el
contexto de la práctica,
tampoco
pretenden
generar algún aporte o
reflexión a partir de la
aplicabilidad
de
la
práctica.

CONSTRUCCI
ÓN DEL
MARCO DE
REFERENCIA

El marco de referencia
que se construyó abarca
todos los conceptos
disciplinares
químicos
que se abordan en la
práctica; las ideas están
organizadas adecuada y
coherentemente,
se
emplean diversas (4 o
más)
fuentes
bibliográficas;
los
conceptos que se exponen
se relacionan con la vida
cotidiana;
se
usan
ejemplos específicos e
interconectados con los
conceptos presentados en
el marco; se usan
ilustraciones adecuadas y
claramente explicadas.

El marco de referencia
que se construyó abarca
todos los conceptos
disciplinares
químicos
que se abordan en la
práctica; las ideas están
organizadas adecuada y
coherentemente,
se
emplean diversas fuentes
bibliográficas (3 o más);
los conceptos que se
exponen no se relacionan
con la vida cotidiana; se
usan
ejemplos
específicos
e
interconectados con los
conceptos presentados en
el marco; se usan
ilustraciones adecuadas
pero sin explicación.

El marco de referencia
que se construyó abarca
algunos los conceptos
disciplinares
químicos
que se abordan en la
práctica; las ideas no
están
organizadas
adecuada
y
coherentemente,
se
emplean algunas fuentes
bibliográficas
(2
referentes); los conceptos
que se exponen no se
relacionan con la vida
cotidiana;
se
usan
ejemplos sin vincularlos
con
los
conceptos
presentados en el marco y
sin explicación; se usan
ilustraciones adecuadas
pero sin explicación.

RESULTADOS

Los
resultados
se
presentan de manera
organizada, en tablas
adecuadamente rotuladas
y
numeradas,
estas
presentan una breve
explicación y se muestra
un ejemplo del cálculo de
los datos que fueron
procesados.

Los
resultados
se
presentan de manera
organizada, en tablas
adecuadamente rotuladas
y numeradas, pero no
están explicadas, sin
embargo, se muestra un
ejemplo del cálculo de los
datos
que
fueron
procesados.

Los
resultados
se
presentan de manera
organizada, en tablas
adecuadamente rotuladas
y numeradas, pero no
están explicadas, ni se
presenta un ejemplo del
cálculo de los datos que
fueron procesados.

ANÁLISIS DE
RESULTADOS

Los análisis presentan
una clara y adecuada

Los análisis presentan
una clara y adecuada

Los análisis presentan
una
clara
pero

DISEÑO DE
OBJETIVOS
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INGENUO
69-20 PUNTOS
No se diferencia el
diseño de un objetivo
general
y
algunos
específicos, estos no se
redactan de manera
adecuada, no son claros
ni plausibles, no están
relacionados con el
contexto de la práctica y
tampoco
pretenden
generar algún aporte o
reflexión a partir de la
aplicabilidad de la
práctica.
El marco de referencia
que se construyó no
abarca los conceptos
disciplinares químicos
que se abordan en la
práctica; las ideas no
están
organizadas
adecuada
y
coherentemente,
se
emplean pocas fuentes
bibliográficas
(1
referente); los conceptos
que se exponen no se
relacionan con la vida
cotidiana; no se usan
ejemplos
que
contribuyan
a
la
explicación
de
los
conceptos presentados
en el marco; no se usan
ilustraciones
Los resultados no se
presentan de manera
organizada,
no
se
evidencian
tablas
adecuadamente
rotuladas y numeradas,
tampoco
están
explicadas,
ni
se
presenta un ejemplo del
cálculo de los datos que
fueron procesados.
Los análisis presentados
no son claros y están
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explicación
de
las
preguntas orientadoras
propuestas,
dichas
explicaciones
están
basadas en el marco de
referencia, se utilizan
diversos ejemplos que
relacionan los resultados
con
los
conceptos
expuestos en el marco de
referencia y se proponen
análisis diferentes a los
propuestos
con
las
preguntas orientadoras.

explicación
de
las
preguntas orientadoras
propuestas,
dichas
explicaciones
están
basadas en el marco de
referencia, se utilizan
algunos ejemplos que
relacionan los resultados
con
los
conceptos
expuestos en el marco de
referencia, pero no se
proponen
análisis
diferentes
a
los
propuestos
con
las
preguntas orientadoras.

desordenada explicación
de
las
preguntas
orientadoras propuestas,
dichas
explicaciones
están basadas en el marco
de referencia; no se
utilizan algunos ejemplos
que
relacionen
los
resultados
con
los
conceptos expuestos en el
marco de referencia,
tampoco se proponen
análisis diferentes a los
propuestos
con
las
preguntas orientadoras.

CONSIDERACI
ONES FINALES
Y APORTES AL
TRABAJO

Están relacionadas con
cada uno de los objetivos
diseñados; son claras y
detalladamente
explicadas
y
ejemplificadas;
se
presentan reflexiones y
aportes diferentes a los
direccionados con las
preguntas orientadoras,
que evidencian que los
estudiantes aplican lo que
han
aprendido
de
maneras
nuevas,
diferentes y para mejorar
su entorno social.

Están relacionadas con
cada uno de los objetivos
diseñados; son poco
claras y no están muy
bien
explicadas
y
ejemplificadas;
se
presentan
algunas
reflexiones y aportes
diferentes
a
los
direccionados con las
preguntas orientadoras,
que evidencian que los
estudiantes aplican lo que
han
aprendido
de
maneras
nuevas,
diferentes y para mejorar
su entorno social.

Están relacionadas con
cada uno de los objetivos
diseñados; son poco
claras y no están muy
bien
explicadas
y
ejemplificadas; no se
presentan reflexiones ni
aportes diferentes a los
direccionados con las
preguntas orientadoras,
que evidencien que los
estudiantes aplican lo que
han
aprendido
de
maneras
nuevas,
diferentes y para mejorar
su entorno social.

TRABAJO EN
GRUPO

Se observa participación
cohesionada de todos los
estudiantes e interés de
estos
por construir
conjuntamente el artículo
y por generar aportes y
reflexiones a partir de la
aplicabilidad
de
la
práctica.

Se observa participación
cohesionada la mayoría
los estudiantes e interés
de estos por construir
conjuntamente el artículo
y por generar aportes y
reflexiones a partir de la
aplicabilidad
de
la
práctica.

Se observa participación
cohesionada de algunos
de los estudiantes e
interés de estos
por
construir conjuntamente
el artículo, pero no por
generar
aportes
y
reflexiones a partir de la
aplicabilidad
de
la
práctica.
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desordenados
con
respecto a lo que se
propone
con
las
preguntas orientadoras
propuestas,
dichas
explicaciones no están
basadas en el marco de
referencia; no se utilizan
algunos ejemplos que
relacionen los resultados
con
los
conceptos
expuestos en el marco
de referencia, tampoco
se proponen análisis
diferentes
a
los
propuestos con las
preguntas orientadoras.
No están relacionadas
con cada uno de los
objetivos diseñados; ni
son claras y no están
muy bien explicadas y
ejemplificadas; no se
presentan reflexiones ni
aportes diferentes a los
direccionados con las
preguntas orientadoras,
que evidencien que los
estudiantes aplican lo
que han aprendido de
maneras
nuevas,
diferentes
y
para
mejorar su entorno
social.
No
se
observa
participación
cohesionada de los
estudiantes ni interés de
estos
por construir
conjuntamente
el
artículo ni por generar
aportes y reflexiones a
partir de la aplicabilidad
de la práctica.
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ABSTRACT
The textbook (LD) remains one of the main pedagogical resources used in the proceeding of
teaching and learning in basic education. With respect to LD physics, this has great influence
on the teaching of this subject in high school and since 2009, began to be distributed by the
National Textbook - PNLD. We seek in this paper to investigate the perceptions of the
quality and use of textbooks by teachers of physics and act as supervisors Subproject PIBID
Environmental Physics of the Federal University of Western Pará, Brazil. We investigated
three teachers (P1, P2, and P3), one of two degree in Physics and Maths, with all time
working over ten years. Data collection used a questionnaire containing 13 open questions
that we seek to identify DLs adopted in schools, the selection criteria for LD, resources used
as supplementary material in the preparation of classes, assessment books as the
requirements of the guiding documents of education (PCNEM, CPN +). P1 and P2 teachers
participated in the choice of LD in their school and the selection criteria were: P1 - the
adequacy the content of the the LD approach worked in school and related ENEM and P2 the contextualization of content. The aspects to be improved in LD P1 indicated the need to
be more compact and objective, indicated the P2 and P3 regional contextualization largest
amount of exercises and experimental activities. Books adopted in schools in which teachers
work are P1 and P2 Collection Lecture Lecture by Xavier and Barreto (2010) and P3 The
foundations of physics Yamamoto Kazuhito, Fuke (2010). Com regarding the adequacy of
the requirements of LDs official documents the teacher considers that P1 content covered in
the books is satisfactory. Teachers P2 and P3 are shown dissatisfied because of
simplification and decontextualization of the contents, and the absence of interdisciplinary
articulation.
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O livro didático (LD) é um dos principais recursos pedagógicos utilizados no processo de
ensino-aprendizagem na educação básica. Com relação ao LD de Física, este tem grande
influência no ensino desta disciplina no nível médio e desde 2009, passou a ser distribuídos
pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD. Buscamos neste trabalho investigar as
percepções sobre a qualidade e o uso do livro didático por professores de Física que atuam
como supervisores do Subprojeto PIBID Física Ambiental da Universidade Federal do Oeste
do Pará, Brasil. Foram investigados três professores (P1, P2, e P3), sendo um deles
licenciado em Física e dois licenciados em matemática, todos com tempo de atuação docente
no ensino de Física acima de dez anos. Na coleta de dados utilizamos um questionário
contendo 13 questões abertas, em que buscamos identificar os LDs adotados nas escolas em
que atuam, critérios de escolha do LD e avaliação dos livros quanto às exigências dos
documentos norteadores do ensino (PCNEM, PCN+). Os professores P1 e P2 participaram
da escolha do LD em sua escola tendo como critérios de escolha: P1 - a adequação do
conteúdo do LD ao trabalhado na escola e a abordagem relacionada ao ENEM, P2 - a
contextualização do conteúdo. Quanto aos aspectos a serem melhorados no LD P1 indicou
a necessidade de ser mais compacto e objetivo, P2 indicou a contextualização regional e P3
maior quantidade de exercícios e atividades experimentais. Os livros adotados nas escolas
em que atuam os professores são P1 e P2 a Coleção Aula por Aula de Xavier e Barreto
(2010) e P3 Os alicerces da Física de Yamamoto, Kazuhito, Fuke, (2010). Com relação a
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adequação dos LDs, o professor P1 considera que o conteúdo abordado nos livros é
satisfatório. Os professores P2 e P3 se mostram insatisfeitos em virtude da simplificação e
descontextualização dos conteúdos, além da ausência da articulação interdisciplinar.

I. INTRODUÇÃO
Neste trabalho trazemos um estudo acerca das percepções de professores de Física do ensino médio sobre o Livro
Didático de Física (LDF), bem como o uso e critérios de escolha deste material e sua relação com o contexto escolar em
que atuam. O estudo foi motivado por diversos fatores, e dentre eles o fato de que este é um recurso de apoio didático ao
professor cujo uso é altamente difundido, dado a distribuição pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), por meio
do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o qual, em anos mais recentes, passou a atender também o Ensino
Médio, sendo que desde 2008, o LDF passou a ser distribuído por este programa.
Historicamente, boa parte dos LDs no Brasil são considerados desatualizados e de baixa qualidade, fato este
verificado pelas comissões de avaliação dos LDs ligadas às instituições governamentais responsáveis pela distribuição
deste recurso. Nesse sentido, viu-se a necessidade de realizar um estudo que possibilite uma visão crítica sobre os LDs
de Física, o qual foi desenvolvido no decorrer da Disciplina Prática de Ensino de Física I, do Curso de Licenciatura
Integrada em Matemática e Física, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Fizeram parte das atividades o estudo
bibliográfico sobre o percurso histórico do uso do LD, as exigências dos documentos oficiais que orientam a formação
dos estudantes na Educação Básica, os critérios de avaliação de LDs disponibilizados pelo Ministério da Educação e
Cultura (MEC), bem como a análise de LDF adotados no município de Santarém-PA e da percepção de professores de
Física a respeito deste recurso, além dos critérios utilizados para adotá-los.
Foram verificados problemas referentes a erros conceituais e visões preconceituosas por eles disseminados. Outra
problemática diz respeito à adoção de livros sem uma visão crítica deste recurso por parte dos professores, o que contribui
para a passividade do docente levando-o a seguir padrões e sequências indicadas pelos LDs, o que limita o
desenvolvimento e a “construção da autonomia intelectual dos alunos” (Machado, 1996, p. 31).
A relevância do estudo se dá pela influência das percepções e da escolha do LDF no processo ensino aprendizagem
em Física no nível médio. Os resultados aqui apresentados consistem de um recorte deste estudo com foco nos dados
obtidos junto a um grupo professores de Física que atuam como supervisores no Programa Institucional de Iniciação à
Docência/Subprojeto Física.
I.1 A institucionalização do livro didático: breve panorama histórico
A regulamentação do uso de LD no contexto brasileiro tem como marco, no Século XX, a criação do Instituto Nacional
do Livro (INL), em 1929, para legislar sobre políticas do livro didático e incentivar sua produção. Por meio do DecretoLei nº 1.006, de 30/12/38, foi instituída a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) que estabelecia a primeira
política de legislação, produção, circulação e controle dessas obras. Assim, as primeiras deliberações acerca da escolha
do livro didático ocorreram na Era Vargas, nas décadas de 30 e 40 do século XX, em que a escolha dos livros era feita
por diretores das escolas a partir de uma lista de obras autorizadas pelo governo, contudo não havia determinação do
dever do estado em distribuir os livros tal como ocorre atualmente (Moraes, 2011).
A partir de 1971, o INL passa a desenvolver o Programa do Livro Didático (PLD). Posteriormente com a extinção
do INL, a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME) assume a função de executar o programa do livro didático.
Com o Decreto nº 91.542 de 1985, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), foi substituindo pelo
Programa do Livro Didático do Ensino Fundamental (PLIDEF), órgão responsável pela avaliação, indicação e
distribuição gratuita dos livros didáticos para as escolas públicas, sendo que a aquisição dos mesmos passou a ser
realizada com recursos do Governo Federal. Em 2004, foi criado também o Programa Nacional do Livro Didático para
o Ensino Médio (PNLEM) e o Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLEJA),
em 2007, todos com o mesmo objetivo do PNLD (Moraes, 2011).
Em 1996, deu-se início ao processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para o PNLD de 1997.
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Atualmente, os critérios da avaliação pelo qual passam os LDs distribuídos pelo Ministério da Educação é
apresentado no Guia de Livros Didáticos (GLD), o qual veio a público como resultado de um processo de avaliação do
material didático a ser utilizado em sala de aula por alunos e professores (Zambon, 2012).
Muitos foram os caminhos trilhados ao longo do Século XX no que se refere ao uso do LD e, ao final deste século,
com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), novos objetivos para a educação nacional
foram definidas. Com isso, iniciaram-se reformulações no ensino de ciência na educação básica, cujo foco passou a ser
a preparação para o exercício da cidadania, o mundo do trabalho e para a continuidade da formação. Com base nessas
finalidades do ensino, uma série de documentos norteadores foram publicados (Brasil, 1998, 1999, 2002, 2006). As
orientações destes documentos passaram a ser adotadas como critérios de avaliação dos LDs, o que demanda a presença
de materiais de ensino que possibilitem ao professor atender as novas demandas para a formação dos estudantes, tais
como o desenvolvimento de um conjunto de competências e habilidades, além dos princípios da contextualização e da
interdisciplinaridade. Nesse sentido, é fundamental que os critérios de escolha dos LDs tomem como base o contexto em
que será inserido assim como o público alvo da utilização desses recursos, bem como, faz-se necessário que os livros
apresentem em seu conteúdo conectividade com outras áreas do conhecimento a fim de proporcionar uma visão mais
ampla e articulada dos temas abordados.
I.2 A institucionalização do livro didático de Física
Em se tratando do Livro Didático de Física (LDF), sua inserção no Brasil ocorreu em meados do século XIX, com a
tradução de livros franceses, em que o conhecimento físico era abordado na perspectiva conceitual. Por volta de 1858 foi
adotado no Brasil o livro de Saturnino de Meireles, cuja abordagem era centrada em axiomas para expressar os conceitos
físicos. Outra característica dos livros desta época é que estes eram pouco experimentais, carentes de problemas e
atividades, entretanto bastante informativos (Morais, 2011).
Na segunda metade do Século XX em decorrência da influência que os Estados Unidos exerciam sobre os países
em desenvolvimento, como o Brasil, o ensino de Ciências no cenário nacional passou por grandes reformas. Como
consequência, destinou-se um investimento financeiro a diversos projetos educacionais, principalmente no âmbito das
Ciências da Natureza. Dentre os projetos, o que teve maior influência no Brasil foi o PSSC (Physical Science Study
Committee) voltado para o ensino de Física (Krasilchik, 2000, Moreira, 2000).
Deste investimento resultou na tradução dos projetos que consistiam em uma proposta curricular completa, com
materiais instrucionais inovadores e procedimentos a serem adotados pelos professores, além de uma nova filosofia para
o ensino de Física no contexto brasileiro. O modelo de ensino presente nestes projetos era no centrado no domínio de
conteúdos e no desenvolvimento de atividades experimentais (Moreira, 2000).
Segundo Garcia (2012), os LDs utilizados nas décadas de 50 e 60 tinham uma visão direcionada aos exames
vestibulares. Observa-se que desde esse período já se dava uma enorme atenção à preparação dos estudantes para o
ingresso no ensino superior, por meio da valorização de materiais didáticos que contemplassem essa perspectiva de
formação.
A inserção do LDF no PNLDEM ocorreu em 2006, com os resultados da avaliação de seis coleções (Universo da
Física - volumes 1, 2 e 3, Autores: Sampaio e Calçada; - Física–Ciência e Tecnologia - volumes 1, 2 e 3, Autores: Torres
e Penteado; - Física - volumes 1, 2 e 3, Autores: Luz e Álvares; - Física - volume único, Autores: Sampaio e Calçada; Física - volume único, Autor: Gaspar; - Física - volume único, Autores: Filho e Toscano), os resultados desta avaliação
foram publicados pela portaria nº 366 de 31/01/2006, os quais foram distribuídos em 2008 e 2009 (Moraes, 2011). Mais
recentemente, em 2012, foram disponibilizados os resultados da avaliação de dez coleções (Compreendendo a Física,
Autor: Gaspar; - Curso de Física, Autores: Lux e Alvarez; - Conexões Com a Física, Autores: Sant’Anna, Martini, et
al.; - Física – Ciência e Tecnologia, Autores: Torres, Ferraro, et al.; - Quanta Física, Autor: Kantor, Junior, et al.; Física, Autores: Gualter, Helou, Newton; - Física Aula Por Aula, Autores: Filho e Silva; - Física e Realidade, Autores:
Filho e Toscano; - Física em Contextos – Pessoal – Social – Histórico, Autores: Pogibin, Pietrocola, et al.; - Física para
o Ensino Médio, Autores: Kazuhito, Fuke), cuja distribuição pelo PNLEM está em fase de efetivação.
I.3 Escolha do LD e os Critérios de Avaliação
22029-3

W. R. X. Rebelo / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22029 (2014)

Segundo Garcia (2012), a escolha do livro didático pelo professor foi orientada inicialmente por uma listagem
disponibilizada pelo MEC e distribuída nas escolas. Nessa listagem eram indicados os títulos e códigos dos livros
inscritos no PNLD. Mais recentemente, passou a ser adotado o Guia do Livro Didático (GLD), que consiste em um
documento para orientar os professores na escolha dos LDs, a partir de um conjunto de critérios de seleção e adequação
aos contextos escolares e as características dos estudantes.
No que diz respeito aos livros de Física, atualmente está em vigor o GLD (2012), que contém os critérios de
avaliação a serem utilizados para analisar os livros assim como uma resenha dos livros aprovados. Dos livros aprovados,
o GLD apresenta em sua estrutura apenas dez livros, os quais podem ser escolhidos pelos professores de Física a partir
de critérios de conveniência, tal como o contexto escolar em que está inserido. Os critérios eliminatórios comuns a todas
as áreas abrangidas pelo PNLD (2012) e aplicados as obras submetidas a avaliação foram:
1- Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino médio.
2- Observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano.
3- Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela obra, no que diz respeito à proposta
didático-pedagógica explicitada e aos objetivos visados.
4- Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos.
5- Observância das características e finalidades específicas do manual do professor e adequação da obra à linha
pedagógica nela apresentada.
6- Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático pedagógicos da obra (PNLD, p. 11).

Alguns critérios eliminatórios específicos para o componente curricular Física estão dispostos no GLD. Os
aspectos observados no Livro do aluno foram:
1- Utiliza o vocabulário científico como um recurso que auxilie a aprendizagem das teorias e explicações Físicas, sem
privilegiar a memorização de termos técnicos e definições, não se pautando, portanto, somente por questões de cópia
mecânica ou memorização.
2- Introduz assunto ou tópico conceitual, levando em consideração as concepções alternativas que alunos típicos de
educação básica costumam manifestar e que já estão sistematizadas na literatura nacional e estrangeira da área de
pesquisa em ensino de Física, bem como as suas experiências sócio-culturais.
3- Apresenta exercícios e problemas, de modo claro, de acordo com a função de cada tipo de questão/atividade. Os
problemas devem ser apresentados mediante enunciados acompanhados da contextualização da situação problema
específicos e devem ser abertos o suficiente para estimular/permitir estimativas e considerações por parte do
professor e do aluno.
4- Apresenta arranjos experimentais ou experimentos didáticos realizáveis em ambientes escolares típicos, previamente
testados e com periculosidade controlada, ressaltando a necessidade de alerta acerca dos cuidados específicos para
cada procedimento.
5- Estimula o aluno para que ele desenvolva habilidades de comunicação oral e de comunicação científica, propiciando
leitura e produção de textos diversificados, como artigos científicos, textos jornalísticos, gráficos, tabelas, mapas,
cartazes, entre outros.
6- Evita apresentar fórmulas matemáticas como resultados prontos e acabados, sem trazer deduções explícitas, quando
forem pertinentes e cabíveis, ainda que na forma de itens complementares ou suplementares ao texto principal.
7- Trata, sempre de forma articulada, tópicos conceituais que são claramente inter-relacionados na estrutura conceitual
da ciência Física e introduz/apresenta cada tópico ou assunto mediante a necessária problematização; (p. 15-16).

Com relação à escolha do LD, os critérios apresentados pelo GLD precisam ser amplamente divulgados entre os
professores, sobretudo no caso dos LDF, em que boa parte dos professores que participam da escolha tem formação em
matemática, o que tem sido uma realidade nacional (Gobara et al. 2007; Santos, Curi, 2011) e regional (Maders, 2011).
Diante disso, outra questão pertinente diz respeito à necessidade de se conhecer a avaliação LDs feita pelo MEC,
bem como os critérios que os professores adotam nessa escolha, foco este que abordamos neste trabalho.

II.METODOLOGIA
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Esta pesquisa foi desenvolvida como parte das atividades da disciplina de Prática em Ensino de Física I, do curso de
Licenciatura Integrada em Matemática e Física da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, situada em SantarémPA, Amazônia, Brasil.
No desenvolvimento do trabalho buscamos investigar as percepções sobre a qualidade do livro de Física adotado
por três professores de Física do ensino médio que atuam em escolas públicas estaduais e também como bolsistas
supervisores do Subprojeto PIBID Física Ambiental/UFOPA, aqui são representados por P1, P2 e P3, sendo um deles
licenciado em Física (P2) e os outros dois licenciados em matemática (P1 e P3), ambos com tempo de atuação como
docentes de Física no nível médio a mais de dez anos. Os professores P1 e P3 atuam em escolas da área urbana do
município e P2 em duas escolas da área rural do município de Santarém–PA.
Para a coleta dos dados foi aplicado um questionário contendo 13 questões abertas, em que se buscava identificar
quais LDs são adotados pelos investigados, os critérios de escolha do LDF, os recursos utilizados como material
complementar na preparação das aulas, avaliação dos livros quanto às exigências dos documentos norteadores do ensino
(Brasil, 1998, 1999, 2002, 2008, 2012).
Os dados obtidos com os questionários foram organizados em quadros e categorias para as análises interpretativas
de acordo com o foco de interesse do estudo.

III.RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os livros didáticos utilizados nas escolas são escolhidos com a participação dos professores, o que faz com que os livros
utilizados nas diferentes escolas nem sempre sejam iguais. Isso se deve ao fato de que os professores adotam critérios
distintos na escolha. Em virtude disso, buscamos identificar como os professores avaliam os LDs e que fatores direcionam
tais escolhas.
Os livros adotados nas escolas em que atuam os professores são indicados na Tabela 1:

TABELA I. LDs adotados.
PROFESSOR
P1 E P2
P3

LD ADOTADO NA ESCOLA EM QUE ATUA
Coleção Aula por Aula
Autores: Xavier e Barreto (2010)
Alicerces da Física
Autores: Yamamoto, Kazuhito, Fuke, (2010)

Segundo o GLDF (2012), o livro Coleção Aula por Aula de Xavier e Barreto (2010) apresenta em cada volume uma
unidade introdutória comum denominada de Os caminhos da Física, na qual são apresentados elementos de História da
Ciência e de tecnologia. Nas demais unidades, o livro traz na Abertura uma questão desafiadora do tema a ser explorado,
e no final de cada uma há também uma seção intitulada de De volta ao começo com o objetivo de retomar o desafio
inicialmente proposto.
Em se tratando do livro Alicerces da Física de Yamamoto, Kazuhito & Fuke, (2010), este não se inclui na lista
dos dez livros aprovados no GLDF (2012). Tal fato pode ser um indicativo de que os professores não utilizam o GLDF
para ter conhecimento dos resultados das avaliações realizadas pelo MEC. Outro fator que também pode estar diretamente
vinculado a este problema é o fato de muitas editoras realizarem diretamente a disponibilização dos livros para as escolas.
Com respeito aos critérios de escolha dos LDF, os professores P1 e P2 participaram da escolha do LD em sua
escola e os critérios de escolha indicados foram: P1 - a adequação do conteúdo do LD ao trabalhado na escola e a
abordagem relacionada ao ENEM e P2 indicou a contextualização do conteúdo. Nos critérios de escolha do LDF, foram
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levantados alguns comentários, P1 indicou a necessidade de ser mais compacto e objetivo, P2 indicou a contextualização
regional e P3 maior quantidade de exercícios e atividades experimentais.
No que se refere à adequação do LD a realidade escolar em que atuam, P1 considera o livro adequado, P2 e P3
não consideram adequado. As justificativas dadas pelos professores foram:
P1 “o livro possui em cada capítulo figuras complementares que instigam a curiosidade do aluno e algumas
experimentações apresentadas no livro podemos fazê-las no laboratório da escola”
P2 “apesar de conter algumas situações mais gerais não condiz muitas situações com a realidade do aluno”
P3 “pois o mesmo é construído de acordo com realidades que não fazem parte do contexto do nosso aluno”

Todos os professores indicaram fazer uso efetivo do LD adotado na escola, mesmo que P2 e P3 considerem que
tais livros não sejam devidamente adequados a realidade escolar.
O LDF adotado na escola não é considerado pelos professores como única opção para condução de suas aulas,
assim os professores indicaram fazer uso de outros materiais complementares em suas aulas. O professor P1 indicou o
uso de vídeos, o professor P2 indicou o uso de data show, filmes, computador, experiências com materiais alternativos
e P3 afirmou fazer uso de materiais disponibilizados pelo PIBID.
Solicitamos aos professores que avaliassem o LD disponibilizado na sua escola com relação aos seguintes aspectos
–apresentação de fórmulas, exercícios, situações-problemas, atividades experimentais, apresentação de conceitos. A
avaliação dos professores está apresentada na Tabela II:
TABELA II. Avaliação dos professores quanto ao conteúdo dos LDF.
ITENS
AVALIADOS
a) Apresentação
de Formulas

AVALIAÇÃO E JUSTIFICATIVA
P2
BOM
BOM
BOM
J – “contextualizam bastante J - “Pois é apresentado NJ
até a apresentação do de acordo com uma
conceito e fórmula”
situação

b) Exercícios

BOM
J – IA

REGULAR
J – “Fogem um pouco da
realidade do aluno”

BOM
“Mas poucos
exercícios”

c) Situações
problemas

REGULAR
J – “É bastante interessante,
pois em meio as questões mais
diretas aparecem algumas
situações-problema, logo no
fim de cada capítulo são
colocadas questões de ENEM
passados”

BOM
J – “Apresentado e forma
de curiosidade”

NA

RUIM
J – “Ficam a desejar, são
poucas que podemos usar das
poucas que aparecem”

RUIM
J – “Pouco ou quase não
aparece”

RUIM
J – “Poucas”

NA

REGULAR

BOM

J – “Utiliza algumas
situações
fora
da
realidade do aluno”

J – “Mas poderia ser
mais clara”

d) Atividades
experimentais

e)

Apresenta
ção de
conceitos

P1

Legenda: NJ - Não justificou, NA - Não avaliou, IA - Igual ao anterior, J – Justificativa.
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P3

A partir da tabela, podemos inferir que o P2 se preocupa mais com a estrutura conceitual dos livros do que os
demais, enquanto P1 e P3 têm uma visão mais analítica e direcionada à resolução de exercícios. Em virtude das limitações
decorrentes da formação inicial, pode interferir na qualidade do material didático a que os estudantes têm acesso, bem
como na qualidade da aprendizagem.
Na avaliação geral dos LDF a avaliação que fazem dos livros, tal como observamos na Tabela 3:
quanto às exigências atuais da formação dos estudantes da educação básica prevista na LDB e nos documentos
norteadores oficiais tais como PCNEM (Brasil, 1999) e PCN+ (Brasil, 2002) os professores apresentam justificativas
distintas para
TABELA III. Avaliação geral dos LDF adotado por cada professor.
AVALIAÇÃO DO LDF

JUSTIFICATIVAS

P1 – Satisfatoriamente

“A consolidação e o aprofundamento dos conteúdos e a compreensão dos
fundamentos correlacionando teoria e prática e por fim a formação ética, cidadã,
crítica do educando ao qual a LDB se refere, se apresentam em sua maioria nos
livros apresentados para a escolha do livro didático das escolas públicas”.

P2 – Não satisfatoriamente

“Os livros didáticos na maioria das vezes não contemplam as exigências dos
documentos norteadores, pois utilizam de maneira simplificada e não
contextualizando com situações do cotidiano dos alunos e não relacionando com
outras áreas do saber”.

P3 – Não Satisfatoriamente

“Os livros deixam um pouco a desejar, pois não respeitam as características
regionais, entre outras coisas”.

Com relação à adequação dos LDFs as exigências dos documentos oficiais o professor P1 considera que o conteúdo
abordado nos livros é satisfatório, pois neles os alunos podem obter uma formação ética e cidadã. Os professores P2 e
P3 se mostram insatisfeitos em virtude da simplificação e descontextualização dos conteúdos, além da ausência da
articulação interdisciplinar.
Como critérios eliminatórios específicos para os livros do componente curricular Física, o PNLD (2012), ressalta
que quanto ao LDF é importante atentar se este apresenta exercícios e problemas, de modo claro, de acordo com a função
de cada tipo de questão/atividade. O PNLD indica que os livros precisam contemplar a contextualização de situações,
problemas específicos que visem estimular discussões entre alunos e professores. A preocupação com a
descontextualização do LDF foi expressa por P2 e P3.
Todos os professores ressaltam a necessidade do LDF conter atividades de experimentação, uma vez que os
documentos consideram fundamental a presença deste tipo de atividade, dado que por meio desta “os jovens são levados
a pensar a ciência como um campo de construção de conhecimento, onde se articulam, permanentemente, teoria e
observação, pensamento e linguagem” (Brasil, 2012, p. 16).

IV.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho faz um resgate da parte da história do LD e tem como principal objetivo verificar quais os métodos
utilizados para a escolha desses recursos por professores que lecionam Física no Município de Santarém – PA. Os
resultados do estudo indicam que os professores encontram-se insatisfeitos com o LDF, pois os livros utilizados não
correspondem à realidade escolar em que estão inseridos, considerando que a maioria é produzida nas regiões Sul e Cento
Oeste do país. Conclui-se, portanto, que há uma notável necessidade de adequar os LDF as diferentes regiões do contexto
brasileiro, dado as peculiaridades específicas de estudantes e professores que utilizarão esse material.
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En la sociedad de la información y el conocimiento, la manera en que se trabaja en la escuela
ha variado muy poco a pesar del amplio acceso a la información y modos de comunicación
actuales. El uso de las herramientas de comunicación en Internet y en general de las llamadas
TIC se han enfocado, en nuestro medio, principalmente a los sistemas de educación a
distancia. Existen pocas publicaciones en México, sobre el aprovechamiento de la
información y formas de comunicación que ofrece Internet para crear experiencias de
aprendizaje en la enseñanza escolarizada de la Física. En este trabajo se describen algunas
experiencias del uso de las TIC en el aula y sus resultados obtenidos. Dichas experiencias se
implementaron en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), enfocadas a obtener el
mayor beneficio posible de las TIC, como medio de comunicación, en el aprendizaje de la
Física. A partir de los resultados se puede afirmar que su potencial depende de las estrategias
didácticas empleadas. Con las TIC es posible favorecer las interacciones de tipo alumnoprofesor, alumno-alumno e incluso alumno-fenómeno físico. Ellas facilitan la
implementación de actividades explorativas o experimentales en el aula así como la
comunicación entre iguales. Se encontró también que a pesar de las grandes ventajas que
ofrece Internet, no supera las condiciones de enseñanza experimental en el aula con la guía
del profesor.

I. INTRODUCCIÓN
El trabajo se desarrollará en tres puntos: Enfoque de estudio de las TIC, fundamentos pedagógicos y práctica docente.
En el primero se delimitan los aspectos de TIC en los que se centraron los objetivos de este estudio. Los
fundamentos pedagógicos muestran una síntesis de las teorías pedagógicas que sirvieron como fundamento para el diseño
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de la práctica docente. El tercer punto hace una descripción de las diferentes características en las que se desarrollaron
las cuatro prácticas docentes con alumnos. En los resultados se hace una comparación de las diferentes herramientas en
Internet que se utilizaron para la docencia, así como una descripción y tipificación de las estrategias sobresalientes
relacionadas con el uso de Internet. Se muestran también los resultados obtenidos en unos cuestionarios de evaluación
de conocimientos previos y posteriores a la instrucción así como de unas encuestas aplicadas a los alumnos para conocer
su opinión sobre el uso de Internet en la docencia. Por último se concluye con lo observado en las prácticas con alumnos
respecto al uso de Internet, pros y contras y se dan algunas recomendaciones sobre cómo aprovechar el Internet para
favorecer las condiciones de aprendizaje en las clases de Física.

II. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
Es escasa la información sobre el uso de las TIC en sistemas escolarizado debido a que se ha enfatizado su uso en la
enseñanza a distancia. La información es todavía más escasa si se desea encontrar algo para la enseñanza de alguna
materia en particular dentro del sistema escolarizado.
Debido a lo anterior, se planteó como objetivo del presente trabajo contestar a la pregunta:
¿Cómo utilizar las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación para favorecer el
aprendizaje de la Física en el bachillerato?
No obstante que el objetivo está delimitado particularmente hacia la enseñanza de la Física, se espera que los
resultados generales respecto a estrategias didácticas para el sistema escolarizado puedan ser adoptados fácilmente en
otras disciplinas.

III. DESARROLLO
Se llevaron a cabo algunas prácticas con alumnos con el objetivo de explorar cómo obtener la mayor ventaja posible de
las TIC en la enseñanza de la Física dentro del sistema escolarizado
III.1 Enfoque de estudio de las TIC
En términos generales se consideraron dos formas de utilización de las TIC. Como fuente de información es la principal
opción a la que acuden nuestros los alumnos y como medio de comunicación porque ofrece la alternativa de formas de
comunicación novedosas que antes eran impensables cuyo potencial se deseó explorar en este trabajo.
III.1.1 Fuente de información
Los alumnos utilizan Internet como principal fuente de información independientemente de que estemos o no de acuerdo,
de que lo promovamos o no los profesores. Sin embargo la información consultada por los alumnos suele ser de dudosa
calidad y procedencia debido a la falta de sentido crítico en la consulta de información por Internet. Pozo (2001) considera
que las demandas educativas en la sociedad de la información y el conocimiento plantean nuevos retos a la educación.
La prioridad ya no es la información sino la formación de habilidades para buscar, seleccionar e interpretarla, esto
es, habilidades para encontrar lo que se necesita entre un gran número de opciones:
Se trata de información desbalagada, fragmentaria y a veces incluso deformada. Lo que necesitan los alumnos
de la educación científica no es tanto más información, que pueden sin duda necesitarla, como sobre todo la
capacidad de organizarla e interpretarla, de darle sentido. Y, de modo muy especial, lo que van a necesitar
como futuros ciudadanos son, ante todo, capacidades para buscar, seleccionar e interpretar la información. La
escuela ya no puede proporcionar toda la información relevante, porque ésta es mucho más móvil y flexible

22030-2

A. Fonseca Madrigal et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22030 (2014)
que la propia escuela, lo que sí puede es formar a los alumnos para poder acceder a ella y darle sentido,
proporcionándoles capacidades de aprendizaje que les permitan una asimilación crítica de la información.
(Pozo, 2001).

Por esta razón se consideró la necesidad de explorar estrategias didácticas que promuevan el sentido crítico en los
alumnos al llevar a cabo sus investigaciones.
III.1.2 Medio de comunicación
En sus inicios Internet fue un medio de información y no tanto de comunicación porque sólo podían publicar quienes
contrataban un servidor para subir sus páginas en la World Wide Web. Todo cambió con la llamada Web 2.0 conforme
se fueron abriendo cada vez más espacios para facilitar a todos los usuarios la publicación de información de manera
sencilla, convirtiéndose así el Internet en medio de comunicación. Hoy día cualquier persona puede publicar mediante
blogs, subir videos o participar en las redes sociales incluso sin necesidad de pagar para ello. Es así como surgió el trabajo
colaborativo en internet cuyo impacto fue muy notorio en la forma como evolucionó el llamado software libre que llevó
a la codificación de programas y sistemas operativos conocidos como Linux que son muy confiables, robustos y por
increíble que parezca gratuitos gracias a la generosidad de numerosas personas que trabajaron para dar vida a este
proyecto. Este concepto del trabajo colaborativo en internet ha sido retomado en las concepciones de la educación. Por
ejemplo, Grosseck (2009) hace referencia al uso social del Internet que permite a las personas colaborar para involucrarse
activamente en la creación de contenido, generación de conocimiento y compartir información en línea.
Los potenciales de Internet como medio de comunicación son todavía mayores si se considera la diversidad de
elementos que ofrece como sistema de representación visual, auditivo y gráfico considerados por Escobedo (2013) a lo
que habría que añadir la capacidad del movimiento en videos y animaciones más la posibilidad de que el usuario
interactúe con la computadora así como con otros usuarios según lo mencionado de la Web 2.0.
Debido a lo anterior, se puso un mayor énfasis en este trabajo en explorar cómo aprovechar el potencial de Internet,
principalmente como medio de comunicación, para el aprendizaje de la Física en el sistema escolarizado.
III.2 Fundamentos pedagógicos
III.2.1 Aprendizaje como proceso de investigación dirigida
Hoy día existe una amplia gama de modos y enfoques alternativos a la educación tradicional o enciclopedista enfocados
a lograr cambios reales, significativos, en el conocimiento del alumno. Uno de los pilares más fuertes que fundamentó el
cambio de la concepción de la educación es la teoría psicogenética de Piaget desarrollada a partir del estudio del
aprendizaje en niños que dio origen entre otras cosas a las ideas de aprendizaje por descubrimiento.
Algunos de los primeros intentos por implementar las ideas de Piaget llevaron a la concepción del aprendizaje por
descubrimiento que fracasaron por abandonar a los alumnos en la ingenua creencia de que dejándolos solos iban a
descubrir lo que tomó siglos a la ciencia. Al respecto Campanario (1999) menciona que este planteamiento refleja la
“creencia ingenua entre los profesores de ciencias de que la mera actividad práctica por sí misma puede conseguir
efectos radicales en el aprendizaje de los alumnos”.
Estas experiencias llevaron a la necesidad de encontrar estrategias que involucraran a los alumnos activamente en
su aprendizaje pero con alguna orientación que les permitiera lograr aprendizajes concretos, lo que dio origen a diversos
modelos educativos como aprendizaje basado en problemas mencionado por Díaz-Barriga (2002) y el aprendizaje como
un proceso de investigación dirigida explicado por Gil (1994).
Michelini (2011) desarrolló una interesante metodología que tuve la oportunidad de conocer en el taller de introducción
a la Física moderna presidido por Michelini, M. y Estefanelli, A. (2012) donde se nos presentaron conjuntos de
actividades experimentales para que los alumnos, agrupados en pequeños equipos, interactuáramos directamente con los
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fenómenos físicos, con la característica de que cada conjunto de experimentos va acompañado de preguntas cuyo
propósito es guiar la reflexión del alumno hacia los objetivos de aprendizaje, de manera que con el hecho de llevar a
cabo los experimentos y contestar las preguntas, gradualmente se va logrando el aprendizaje deseado.
Esta metodología es aún más importante si se considera que una de las áreas de especialización de Michelini y
Estefanelli (2009) es la educación a distancia.
III.2.2 Interacción social de Vigotsky
Liev S. Vigotsky destacó la importancia del medio social en el desarrollo del individuo e introdujo el concepto de zona
de desarrollo próximo para hacer referencia al nivel de desarrollo potencial que puede alcanzarse a partir de un nivel
real, cuando se cuenta con una orientación adecuada. Rosas (2008) argumenta que en la ley general del desarrollo
cultural de Vigotsky se explica el papel de la interacción social como el desarrollo cultural de un niño en los procesos
de “atención voluntaria, memoria lógica y formación de conceptos” que se lleva a cabo mediante dos planos: social
(externo o interpsicológico) y psicológico o (interno o intrapsicológico), debido a la interacción que se produce entre el
grupo y las personas que lo forman. Eggen y Kauchak (2012) hacen hincapié en la importancia de la interacción social,
que podría interpretarse como el trabajo de equipo en el ámbito escolar. Explican que:
La interacción social es fundamental para comprender la teoría de Vigotsky. Los alumnos se benefician de
esta interacción al menos de tres maneras: 1) compartiendo ideas, 2) comprendiendo apropiadamente y 3)
articulando su pensamiento.

Con base en lo anterior se consideró que las estrategias didácticas aprovecharan las ventajas del trabajo en equipo
para propiciar la reflexión y comprensión de los temas del curso, así como estimular las habilidades de pensamiento en
los alumnos.
III.2.3 Educación problematizadora
Uno de los aspectos fundamentales en la docencia, considerado por Meyers (1988), es lograr la motivación del alumno.
Para tal efecto resultan muy interesantes las experiencias de Paulo Freire que dieron origen al modelo conocido
como educación problematizadora que retoma los principios de Piaget y según explica Delizoicov (2008) se fundamenta
en partir de una investigación del entorno social del alumno, del que dependen sus conocimientos, inquietudes e intereses,
para plantearle situaciones problematizadas de su interés cuya solución lo llevarán a la necesidad de enfrentarse con sus
propios límites cognitivos y llevarlo al conflicto que enfrentará mediante el diálogo (o dimensión dialógica) entre
“conocimientos cuyos portadores son cada uno de esos sujetos, el educando y el educado”... “entre conocimientos que
tienen distintas génesis”.
Una aplicación de este enfoque consiste en plantearle al alumno una situación problemática de su interés cuya
solución requiere ciertas bases de conocimiento que serán abordadas a lo largo del curso o de alguna unidad temática.
III.3 Práctica docente
Se consideró como fundamento para la elaboración de las prácticas docentes diseñar experiencias donde los alumnos
interactuaran directamente con los fenómenos físicos. Estas experiencias fueron acompañadas de preguntas de reflexión
para guiar la atención hacia los objetivos de aprendizaje. Se procuró que las reflexiones se llevaran a cabo en equipo y
se consideró la inclusión de problemas de aplicación para afianzar el conocimiento en el alumno. Se planteó la
problematización de alguna situación de interés para el alumno que sirvió como eje conductor de la instrucción para
dirigirla en cierta medida a capacitar al alumno a ser capaz de encontrar alguna solución.
La práctica con alumnos se desarrolló a través de cuatro experiencias distintas. En las tres primeras se abordaron
temas de termodinámica y en la última de ondas mecánicas. En la primera se usaron de herramientas de Google para
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interactuar con los alumnos, en la segunda se exploró el uso de Facebook, en la tercera y cuarta se trabajó intensamente
con Moodle.
III.3.1 Implementación de foros en Google
En esta experiencia se trabajó con un grupo numeroso de la Escuela Nacional Preparatoria número 4 y se abordaron
temas introductorios de la termodinámica como la distinción entre energía interna, temperatura y calor. En la primera
sesión se mostraron algunas animaciones que representaban el movimiento molecular de los diferentes estados de la
materia así como el cambio de la energía interna al calentarlos. Se implementó una estrategia tipo foro en la que se
solicitó a los alumnos que por equipos enviaran las respuestas a algunas preguntas planteadas por el profesor después de
la clase. Las respuestas se concentraron en una hoja de cálculo en Google y se añadieron observaciones del profesor. La
elaboración de este trabajo permitió al profesor identificar algunas concepciones de los alumnos que quedaron después
de la clase, por lo que la siguiente sesión con ellos se enfocó en responder dudas o aclarar conceptos.
Después de esto, se les solicitó a los alumnos que entraran a editar la hoja de cálculo para reescribir sus respuestas
considerando las observaciones del profesor tanto en la clase y como en la hoja de cálculo.
III.3.2 Facebook como medio de comunicación
La segunda práctica docente se llevó a cabo con un grupo de alumnos del CCH Sur. Se abordaron los mismos temas
introductorios de la termodinámica que en la experiencia anterior pero se añadieron estrategias experimentales para llevar
a los alumnos a la comprensión de la ecuación Q = c m ΔT. Las actividades en clase fueron complementadas mediante
la comunicación entre alumnos y profesor a través de publicaciones en Facebook y chat. Dentro de Facebook se
definieron grupos para que los alumnos trabajaran por equipos en la publicación de la información de temas de
investigación y solución de problemas solicitados por el profesor.
Esta experiencia permitió monitorear y asesorar a los alumnos en su trabajo extraclase. Se identificaron
dificultades en la notación de separación de milésimas y decimales utilizada en Internet en varias de las fuentes con
información de calor específico debido a la inversión de la notación de puntos y comas que utilizan algunos países
respecto a la de México. Fue de gran utilidad enviar a los alumnos por anticipado las instrucciones de las actividades
experimentales a desarrollar en clase y solicitarles que las llevaran a clase, de manera que fueron innecesarias las
instrucciones del profesor para que pudieran trabajar los alumnos, permitiendo a éste reasignar el tiempo hacia el
acompañamiento y asesoría al trabajo de los alumnos.
Se aplicó un cuestionario de conocimientos al principio y al final de la instrucción para conocer los resultados antes y
después de la instrucción. También se aplicó una encuesta para conocer las opiniones de los alumnos sobre el uso de
Internet en la docencia.
III.3.3 Trabajo en la plataforma Moodle
La tercera práctica consistió en un taller de calentadores solares que se llevó a cabo en el CCH Sur con alumnos que
asistieron voluntariamente en tiempos extraclase. Para el desarrollo del taller se contó con un laboratorio equipado con
computadoras lo que permitió desarrollar una infraestructura en Moodle donde se publicaron las instrucciones de las
actividades a desarrollar en cada clase. Se implementó el uso de foros en Moodle para la publicación de trabajos
extraclase. Se solicitó a los alumnos que publicaran las respuestas a las preguntas de reflexión de las actividades en clase
por equipos mediante el llenado de plantillas Google que fueron insertadas en páginas Web de Moodle.
En esta práctica se retomaron los temas de la primera y segunda práctica y se añadieron temas referentes a la
cuantización de la energía solar, ya que se planteó como objetivo la problematización de predecir la cuantización del
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calentamiento del agua a partir de la radiación solar. Para alcanzar este objetivo se solicitó a los alumnos que consultaran
la base de datos del Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario PEMBU (2011) para
descargar la información de la radiación solar y utilizarla en calcular la temperatura que alcanzaría el agua dependiendo
de la superficie del colector solar, la cantidad de agua a calentar y la eficiencia del calentador. En contra de lo que suele
decirse de nuestros alumnos cibernéticos se detectaron serias dificultades para descargar la información, importarla en
una hoja de cálculo desde un archivo tipo texto y utilizar las fórmulas de la hoja de cálculo.
La metodología de dejar las instrucciones de las actividades a desarrollar en clase en la computadora resultó muy
eficiente para que los alumnos comenzaran a trabajar conforme iban llegando al laboratorio sin necesidad de esperar a
que el profesor diera las indicaciones. Esta práctica volvió a tener los mismos resultados que la anterior en cuanto a
liberar el tiempo del profesor para redistribuirlo en atender y asesorar a los alumnos.
En esta experiencia se utilizó un modelo de calentador solar a escala energizado con focos de filamento y se contó
con un equipo de medición con cuatro sensores de temperatura, lo que permitió identificar el efecto del calentamiento
por convección en cuatro posiciones distintas el calentador: entrada y salida del colector solar, arriba y abajo del depósito
térmico. Se detectó un fenómeno muy interesante debido a que la salida del depósito térmico estaba un poco arriba del
fondo, lo que impidió que saliera el agua fría que estaba en la parte de abajo hacia el colector solar.
Esto se detectó en la baja temperatura que reportó el sensor para esta posición.

FIGURA 1. Temperaturas reportadas por los sensores en el modelo experimental de calentador solar de agua.

Al igual que en la segunda práctica, se aplicó un cuestionario previo y posterior para comparar los resultados antes y
después de la instrucción y se aplicó una encuesta para conocer la opinión de los alumnos sobre el uso de Internet en la
docencia.
III.3.4 Experiencia semipresencial con Moodle
Al inicio del 2014 se llevó a cabo una práctica semipresencial para la enseñanza de las ondas mecánicas que consistió en
trabajar a distancia durante las tres primeras semanas con tres grupos del CCH Sur. Uno de estos grupos contó con
laboratorio equipado con computadoras mientras que los otros dos no.
El curso se diseñó en Moodle con actividades para que los alumnos las llevaran a cabo tanto en clase sin la
presencia del profesor y extraclase. Las actividades a desarrollar en clase consistían en experimentos y problemas a
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resolver por equipos. Las actividades a desarrollar en casa en su mayoría consistieron en trabajos de investigación
documental para que los alumnos contaran con la teoría necesaria para los ejercicios a desarrollar en clase.
La estrategia funcionó en términos generales porque la mayoría de los alumnos asistieron al trabajo en clase sin la
presencia del profesor. Además se vieron en la necesidad de esmerarse en sus investigaciones documentales porque de
ello dependía la comprensión de las actividades a desarrollar en clase. Sin embargo fue necesaria la presencia del profesor
al menos en una de las tres clases a las que asistían los alumnos por semana ya que fue insuficiente la comunicación
virtual, pese a que se estuvo dando asesoría en línea, para aclarar numerosas dudas de los alumnos.
En términos generales hubo algunos alumnos que prefirieron esta modalidad de trabajo, pero no fue el caso de la
mayoría. Hubo también a quienes se les dificultó trabajar de esta manera. La mayoría se quejó de publicar los resultados
de sus tareas e investigaciones en Internet. Para el profesor se complicó más el trabajo que si hubiera asistido a clase
debido a que además de emplear tiempo en la planeación y diseño del curso en Moodle había que dar asesorías
particulares en línea ya sea mediante chat, mensajería o correo.
Algunas tareas supuestamente simples resultaron demasiado complicadas para los alumnos como la descarga y
descompresión de unos archivos de audio para el programa Audacity que el profesor hizo llegar a los alumnos a través
de un enlace a un archivo tipo “zip”. Otra tarea que resultó demasiado difícil para los alumnos fue la instalación del
programa de libre distribución “Audacity”. Para algunos de los que lograron instalar el programa y cargar los archivos
de audio se dificultó llevar a término la actividad que consistía en escuchar unas muestras de tonos puros de forma aislada
y conjunta para identificar los efectos de la interferencia constructiva y destructiva y contestar las preguntas solicitadas
por el profesor. Sin embargo hubo algunos alumnos que sí lograron llevar a cabo exitosamente la actividad en casa. Otra
actividad que resultó frustrada en gran porcentaje fue la ejecución de una animación debido a que la mayoría de los
sistemas operativos Windows bloqueaban su ejecución debido a un mecanismo de protección del sistema que fue
imposible desactivar. Linux no presentó ninguno de estos problemas.
Como ventaja de haber contado con un laboratorio equipado con computadoras, se desarrolló una actividad
experimental donde se pidió a los alumnos que calentaran agua y aceita para que se percataran de las diferencia en el
cambio de temperatura. En lugar de solicitarles que elaboraran las gráficas de temperatura contra tiempo, se dio la
instrucción de que llenaran los datos en una hoja de cálculo en Google donde ya estaba referenciada la gráfica, de manera
que conforme iban llenando los datos se formaba la gráfica. Los documentos en Google tienen la ventaja de que permiten
que varios usuarios los editen de manera simultánea, por lo que a cada equipo se le asignó una hoja diferente dentro del
mismo documento que fueron llenando simultáneamente.
Al final del taller se les solicitó a los alumnos que elaboraran un portafolio donde relacionaran las actividades que
fueron realizando con los aprendizajes logrados. Para ello fue de gran utilidad que el curso se haya montados sobre
Moodle porque quedó una memoria de todo lo que se hizo y estuvo disponible a los alumnos.

IV. RESULTADOS
IV.1 Comparación entre Google, Facebook y Moodle
Moodle es todo un sistema diseñado particularmente para la enseñanza en línea a distancia, por lo que cuenta con gran
diversidad de aplicaciones específicas para la docencia. Sin embargo puede haber algunas dificultades para utilizarlo
como la disponibilidad de un servidor para instalarlo, la necesidad de dar de alta a los alumnos que presenta algunas
dificultades ya sea para que ellos mismos logren registrarse o para que el maestro lo haga mediante la carga de un archivo
texto para lo que se requieren derechos de administrador y los correos de los alumnos.
Facebook tiene la ventaja de que la mayoría de los alumnos tienen una cuenta y lo utilizan, lo que permite una
comunicación rápida con ellos, pero la información se dispersa en el tiempo por lo que no es seguro que llegue a todos
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los alumnos. El sistema permite la creación de grupos, lo que permite la publicación de información por grupo. Pueden
publicar tanto el profesor como los alumnos.
Las herramientas de Google de utilidad para la docencia son: Blogger para la publicación de blogs, formularios,
hojas de cálculo y un procesador de texto. De ellos los más ventajosos fueron los formularios y las hojas de cálculo.
Estas últimas tienen la ventaja de que se pueden editar simultáneamente por varios usuarios en diferentes
computadoras, permitiendo así reportar resultados de actividades por equipos, como se hizo cuando se les solicitó a los
alumnos que escribieran la temperatura del calentamiento de agua y aceite. El sistema generó una gráfica diferente para
cada equipo de acuerdo a los datos que capturaron. Los formularios junto con las hojas de cálculo fueron muy útiles para
recabar información de los alumnos, como las encuestas o como ya se mencionó para capturar la información que después
utilizó el profesor para darlos de alta en Moodle. Un aspecto muy interesante es que se puede insertar el código de captura
de los formularios dentro de las páginas Web de Moodle, por lo que al usuario parece que aún está trabajando en Moodle.
En síntesis las herramientas de Google son un buen complemento para Moodle.
A continuación se muestra una tabla comparativa de algunas características operativas entre Google, Facebook y
Moodle:

TABLA I. Cuadro comparativo de características operativas entre Google, Facebook y Moodle.
Google

Característica
Edición simultánea de documentos

Facebook

✓

Chat
Mensajería

✓
✓

✓

✓

✓

✓

Información fija

✓
✓

Información volátil
✓

Disponible y gratuito

✓
✓

Gratuito pero requiere su instalación en un servidor especializado
Información en la “Nube”

Moodle

✓

1

✓
✓

Información en un servidor
Posibilidad de pérdida de información

✓

✓

Velocidad y capacidad de atender a muchos usuarios

✓

✓

✓
Depende del servidor

Facilidad de uso

✓

✓

✓
✓

Herramientas diseñadas para docencia
Foros

✓

✓

Posibilidad de asignación de grupos

✓

✓

Herramientas para publicación de página web

Sí, Blogger

✓

IV.2 Internet como fuente de consulta

1 Se conoce como “La Nube” a la característica de los servicios en Internet que ofrecen espacio de almacenamiento al usuario en un servidor público
asociado a la aplicación. Ejemplos de esto son Yahoo, Hotmail, Google, Facebook, Dropbox. En estas aplicaciones la seguridad y confidencialidad
de la información del usuario está en manos de los responsables de cada aplicación.
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Resultó muy exitosa la estrategia de solicitar a los alumnos que utilizaran la información de la investigación sobre
potencia para calcular cuanta energía consumía un foco de 60 Watts encendido durante una hora. Así se verificó al
constatar los resultados en las explicaciones de los alumnos sobre su trabajo de investigación, así como en el elevado
número de aciertos en el cuestionario final aplicado al grupo de la segunda práctica docente donde el porcentaje de
aciertos a una pregunta relacionada con este tema subió del 17% al 81%.
La motivación del profesor a que los alumnos consultaran videos en sus investigaciones documentales obtuvo
buenos resultados. Debido a que en el curso de ondas mecánicas se les pidió a los alumnos que publicaran los resultados
de sus investigaciones en los foros de Moodle, algunos alumnos de manera espontánea comenzaron a subir imágenes y
posteriormente ligas a videos. Uno de estos videos, Youtube (2012) muestra un experimento muy interesante donde se
observan en cámara lenta las vibraciones de una copa antes de romperse por resonancia. Al compartir este video con el
resto del grupo y enfatizar la importancia de consultar videos en las investigaciones, se incrementó notoriamente la
referencia a videos en las investigaciones de los alumnos. Hubo incluso comentarios de algunos alumnos sobre aspectos
que habían observado en los videos al hacer sus investigaciones.
Recientemente, al inicio del segundo semestre del año 2014 se trabajó explícitamente con los alumnos para
sensibilizarlos sobre la necesidad de verificar la fuente de quien es consultado en Internet, así como el hincapié en
consultar en primera instancia los libros de Física y como complemento el Internet. Para ello indiqué explícitamente que
consultaran al menos un libro además del Internet y que pusieran la bibliografía de ambos y un comentario que indicara
qué tipo de fuente habían consultado en Internet. Estas actividades ayudaron a comenzar a despertar en ellos el espíritu
crítico, ya que podían comparar lo que está en los libros con lo que encontraban en Internet, además de que se revisaron
los trabajos de los alumnos y hubo oportunidad de que ellos valoraran la calidad de sus investigaciones al compararlas
con las conclusiones del grupo durante la clase.
Otro elemento que ayudó a identificar dificultades en las investigaciones de los alumnos en Internet fue la revisión
del profesor de la información que publicaban los alumnos en los foros y la interacción con ellos ya sea mediante la
comunicación a distancia en tiempo real o a través de la retroalimentación después de que se publicaron los trabajos
implementando alguna actividad para que los alumnos regresaran a mirar el foro
IV.3. Internet como medio de comunicación interactivo
A continuación se muestra un esquema que tipifica algunas de las características relacionadas con la comunicación en
Internet que consideran:
quién es el que escribe, ya sea alumnos o profesor, el tipo de comunicación sincrónica (en tiempo real) o asincrónica (en
tiempo diferido), los recursos de lenguaje multimedia (texto, imagen, audio, video y algunas opciones de trabajos que
permiten interactuar con la computadora o mediante el desarrollo de alguna actividad). Y por último enlista algunos
objetivos explícitos que se pueden lograr mediante el Internet como el hacer uso de canales alternativos de comunicación,
entre alumnos y profesor, subir información para apoyo a las actividades en clase como por ejemplo las instrucciones de
las actividades en clase o algunos datos y explicaciones complementarias, el uso de los foros para actividades de
evaluación formativa donde el profesor revisa las publicaciones de los alumnos, hace comentarios y les pide que regresen
a observar su trabajo junto con el de sus compañeros para hacer las correcciones pertinentes. Se consideran también las
actividades de metacognición, como el portafolios elaborado por los alumnos al final del taller de calentadores solares.
Por último, se incluyó como otro posible objetivo de trabajo la investigación educativa debido a que por el hecho
de utilizar Internet para el desarrollo de las actividades queda registrada una memoria de lo que se hizo y cómo
respondieron los alumnos, de manera que se cuenta con una memoria de lo sucedido que el docente podría emplear en
proyectos de investigación educativa sobre el mejoramiento de sus estrategias didácticas.
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FIGURA 2. Características relacionadas con la comunicación en Internet.

IV.4. Tipificación de estrategias y actividades utilizadas en Internet
A continuación se una síntesis de algunas de las actividades que resultaron más sobresalientes:
IV.4.1 Interacción grupal con retroalimentación profesor
Consiste en solicitar a los alumnos la publicación de los resultados de alguna tarea en Internet para su posterior revisión
por el profesor y por el resto del grupo para su posterior modificación de acuerdo a los aprendizajes logrados en la
revisión. En esta estrategia es importante recalcar la necesidad de que el profesor dé las instrucciones explícitas de
regresar a consultar al foro, de lo contrario los alumnos difícilmente volverán a mirarlo.
IV.4.2 Video o animación acompañados de preguntas
Consiste en enviar a los alumnos a consultar algún video, animación o sitio interactivo en la Web, para que posteriormente
respondan preguntas de análisis y reflexión. Posteriormente se recomienda solicitarles la solución de algunos problemas
donde haya necesidad de aplicar el conocimiento recientemente adquirido. Los problemas podrían ir aumentando su
dificultad progresivamente hasta llegar a solicitar la transferencia de conocimientos que consiste en aplicar la esencia de
lo aprendido a situaciones en otro contexto. Al respecto García (2000) profundiza ampliamente. Utiliza el concepto de
estructura trans-operacional para el mecanismo más elevado de construcción del conocimiento que está relacionado con
la transferencia. Como una forma constructiva más elemental que la transferencia menciona a la generalización.
IV.4.3 Apoyo a las actividades de clase
Se considera todo lo que pueda ser útil para mejorar las condiciones de aprendizaje en clase. Se incluyen las estrategias
para elevar la calidad de los trabajos de investigación documental en Internet, como: la consulta de videos, las
instrucciones conjuntas al tema de investigación para que los alumnos apliquen lo consultado en la solución de un
problema así como la supervisión en línea de los trabajos publicados por los alumnos.
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Como algo muy importante se recomienda publicar las instrucciones de algunas de las actividades a desarrollar
en clase, especialmente cuando se trata de experimentos, pero pueden desarrollarse otro tipo de actividades como la
lectura de algún texto que el profesor podría hacer accesible alumnos por Internet junto con las preguntas de análisis y
reflexión para ser trabajadas por los alumnos por equipos en el salón de clase. El profesor deberá asegurarse de que la
información esté disponible para los alumnos con suficiente anticipación, de manera que les de tiempo de descargarla e
imprimirla para que cuenten con ella el día de la clase.
IV.4.4 Publicación de resultados por equipo en hoja de cálculo Google
Este es un excelente recurso para concentrar los resultados de las actividades llevadas a cabo por equipos cuando se
requiere su posterior análisis. De esta manera la información de cada equipo estará disponible para el resto del grupo y
podrán hacerse trabajos posteriores con la información recaudada en aquellas actividades que así lo ameriten. Por ejemplo
cuando se hacen mediciones con cierto grado de error que se desea reducir promediando los resultados de todos los
equipos, o cuando por alguna razón es conveniente volver a mirar algún trabajo realizado con anterioridad para
compararlo con alguna actividad reciente. En algunos casos puede utilizarse este recurso en lugar de los foros,
especialmente cuando se trata de analizar conclusiones por equipos y no individuales.
IV.4.5 Cuestionarios interactivos en línea
Una de las aplicaciones de Moodle, conocida como examen permite la elaboración de cuestionarios en línea con la
característica de que es posible indicar al sistema que muestre al alumno los resultados obtenidos. Adicionalmente cuenta
con opciones para la retroalimentación del profesor dependiendo de la respuesta seleccionada por el alumno. Esta
herramienta es muy útil cuando el objetivo es entrenar al alumno para el desarrollo de algunas habilidades, como por
ejemplo hacer cálculos en la resolución de problemas o simplemente en la resolución de ejercicios de repaso para afianzar
el conocimiento. Esta fue la opción que se utilizó para aplicar los cuestionarios previo y final a los alumnos.
IV.4.6 Publicación de listas de calificaciones y otros materiales
Mediante las hojas de cálculo en Google es posible publicar las listas de calificaciones para hacerlas accesibles a los
alumnos en Internet. Este es un recurso que agradecen los alumnos porque generalmente están interesados en saber cómo
va su calificación. Otros materiales de interés para los alumnos son las guías de estudio y los enlaces a los videos,
animaciones y demás recursos que el profesor muestre en las clases.
IV.4.7 Actividades metacognitivas
La principal herramienta metacognitiva que se utilizó fue la elaboración del portafolio que se mencionó en lo
correspondiente al taller de calentadores solares; siendo de gran utilidad que las actividades de la clase se hayan publicado
en Internet. Resulta también muy práctico que los alumnos envíen estos trabajos a través de un programa por Internet,
como Moodle en lugar de hacerlo por correo.
IV.5 Evidencias
IV.5.1 Cuestionario de evaluación previa-final
El cuestionario se elaboró con la finalidad de medir diferencias en los conocimientos antes y después de que se llevara a
cabo la instrucción (que en lo sucesivo se denominará cuestionario previo y final respectivamente) correspondiente a la
segunda y tercera práctica con alumnos (grupos 2 y 3. El grupo 2 corresponde al que se trabajó con Facebook y el grupo
3 al que se trabajó con Moodle en el taller de calentadores solares). El cuestionario consta de 11 preguntas que se
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aplicaron a ambos grupos más 3 preguntas adicionales para el grupo 32. Las primeras 11 preguntas corresponden a los
temas 1 y 2 (parte introductoria a la termodinámica y ecuación de calor) que se abarcaron con el grupo 2. Para los alumnos
del grupo 3, que cursaron el taller de calentadores solares se agregaron las preguntas 12 a 14.
De los 28 alumnos que conformaron el grupo 2, solo 18 respondieron el cuestionario previo y 16 el final.
Respecto al grupo 3, los 11 participantes respondieron el cuestionario previo y 7 el final. Los resultados obtenidos
fueron una calificación promedio de 3.4 a 7.4 en el grupo 2 y de 4.3 a 6.6 en el grupo 3. En la siguiente tabla se resume
esta información:

TABLA II. Cuadro comparativo de resultados entre los cuestionarios previo y final para los grupos 2 y 3.
Participantes
previo
final
18
16
11
7

Grupo
2 (Facebook)
3 (Moodle)

Calificación promedio
previo
final
3.4
7.4
4.3
6.6

En términos generales, los resultados fueron bajos en la evaluación previa y hubo una notoria diferencia en la final.
Este comportamiento se observó en la mayoría de los alumnos.
Los siguientes histogramas muestran la distribución de alumnos por calificación para los grupos 2 y 3,
correspondientes a los cuestionarios previo y final. La calificación que se indica corresponde la valor más alto del
intervalo. Por ejemplo, 9 significa el número de personas con una calificación entre 8 y 9.

El primer renglón corresponde al grupo 2 (Facebook). El segundo renglón corresponde al grupo 3 (Moodle)
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FIGURA III. Histogramas de calificaciones para los cuestionarios previo y final.

2 Para más detalles sobre el cuestionario véase el anexo.
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Al inicio, en el grupo 2 ningún alumno alcanzó una calificación superior a 6. Al finalizar seis alumnos obtuvieron
una puntuación entre 9 y 10 y dos entre 8 y 9. Al inicio, 15 alumnos obtuvieron una calificación menor a cinco que al
finalizar se redujeron a 2. Respecto al grupo 3, hay que considerar que se trató de un taller extra clase de asistencia abierta
y voluntaria, conformado por alumnos de 4° y 6° semestre que, de acuerdo al programa de estudios del CCH, debieron
haber cursado termodinámica en el 3° semestre, por lo que era de esperar que los resultados iniciales fueran mejores que
el grupo 2 de alumnos de 3° semestre de Física a quienes se presentó por primera vez el tema de termodinámica (sin
considerar posibles antecedentes en la secundaria). Para el grupo 3 la mayor calificación al inicio entre 6 y 7 la alcanzó
solo un alumno. Al final, este número se incrementó a cinco, pues de los siete participantes dos obtuvieron calificaciones
entre 7 y 8; mientras que otros dos obtuvieron entre 8 y 9 de calificación. En este grupo no hubo calificaciones entre 9 y
10, como sí las hubo en el grupo 2. Posiblemente porque en el grupo 2 el cuestionario se aplicó inmediatamente al
terminar el tema, mientras que, en el grupo 3 se dejó pasar un tiempo de varias semanas, desde que se vieron con los
alumnos los temas 1 y 2 hasta la conclusión del taller.
IV.5.2 Encuestas
En los grupos 2 y 3 se levantaron encuestas para conocer la opinión de los alumnos sobre el uso de Internet en esta
experiencia. En ellas participaron 12 y 5 alumnos respectivamente3. A continuación se presenta una síntesis de los
resultados obtenidos en el grupo 2 y posteriormente se harán algunos comentarios sobre las respuestas del grupo 3 que
se consideraron de menor importancia debido al escaso número de alumnos participantes.
Preguntas de la encuesta.- Las preguntas de la encuesta aplicada al grupo 2 fueron:
1. ¿Qué tan accesible es para ti disponer de una computadora?
2. ¿Dónde utilizas la computadora con mayor frecuencia?
3. ¿Qué tan accesible es para ti imprimir documentos?
4. La interacción en el foro de FaceBook fue
5. Las instrucciones en FaceBook que se pidió imprimieras para las actividades de clase fueron
6. La retroalimentación del profesor en FaceBook fue
7. El acceso a las animaciones de Energía Interna a través de FaceBook fue
8. La referencia que puso el profesor en FaceBook sobre Calor Latente fue
9. Las respuestas del profesor en FaceBook a la investigación extra clase sobre calor específico fueron
10. El uso de Internet fue
11. Los experimentos en clase fueron
12. El trabajo de equipo en clase fue
13. ¿Qué opinas sobre el uso que se le dio al Internet en la clase?
14. ¿Cuál es tu opinión sobre el curso de termodinámica? ¿Alguna sugerencia?
Las últimas dos fueron preguntas abiertas de donde se tomaron los comentarios libres a los que se hace alusión a
continuación en el análisis de los resultados obtenidos.
Importancia del Internet.- Con base en las respuestas a las preguntas 10, 11 y 12, los alumnos reconocieron la importancia
del Internet en un tercer lugar comparativamente con los experimentos y el trabajo en equipo:

• Pregunta 11 sobre los experimentos (12/12) + 7 comentarios libres:

3 La baja participación en el grupo 3 se debe a deserciones porque el término del taller se empalmó con el período de examenes de fin de semestre.
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12 de 12 alumnos consideraron muy importantes los experimentos, adicionalmente 7 alumnos hicieron alusión a
ellos en la pregunta abierta. En un entrevista varios alumnos mencionaron que el experimento más significativo
fue el de calentar aceite y agua.
• Pregunta 12 sobre el trabajo en equipo (12/12) + 2 comentarios libres
12 de 12 alumnos consideraron muy importante el trabajo en equipo y hubo 2 comentarios al respecto en la pregunta
abierta.
• Pregunta 10 sobre el uso de Internet (10/12) + 2 comentarios libres
10 de 12 alumnos consideraron muy importante el uso del Internet, lo cual sigue siendo muy significativo.
Adicionalmente hubo dos comentarios a favor en la pregunta abierta.
Acceso a Internet.- 92% de los encuestados (11 de 12) es muy accesible disponer de una computadora y la utilizan en
casa. Solamente un alumno manifestó que es poco accesible la computadora, debido a que no dispone de ella en casa y
tiene que acudir a lugares públicos. Curiosamente ese alumno fue el primero en contestar la encuesta. Posiblemente haya
acudido al Internet al salir de la escuela, antes de llegar a su casa.
En cuanto a qué tan accesible es imprimir, para el 33% (4 de 12) es muy accesible y para el 67% (8 de 12) es poco
accesible, debido a que no disponen de una impresora en casa. Algunos alumnos manifestaron que, tenían que llegar a la
escuela un poco antes para imprimir los documentos que se les solicitó para la clase.
Interacción en Facebook.- Todos los alumnos consideraron muy importante la retroalimentación y respuestas del
profesor en Facebook.
La interacción en el foro y las instrucciones de actividades para la clase en Facebook, que se les pidió que
imprimieran, fueron muy importantes para todos los alumnos, excepto para el que no dispone de computadora en casa.
En cuanto al acceso a las animaciones que puso el profesor a través de enlaces en Facebook, 8 alumnos lo
consideraron muy importante, 2 no se enteraron, y para otros 2 fue poco importante. Esto indica que, no basta con invitar
a los alumnos a que entren a las animaciones por iniciativa propia, se requiere plantear alguna actividad didáctica formal
para que todos utilicen este recurso.
Grupo 3.- En la encuesta aplicada al grupo tres solo participaron cinco alumnos. No obstante, hubo algunos detalles
interesantes que vale la pena mencionar. Las preguntas fueron similares con algunos cambios como: la referencia a
Facebook que se reemplazó por Moodle, se añadieron las opciones “No es accesible” y “Sin importancia”. Y se
modificaron las preguntas que hacían alusión a actividades particulares con el grupo 2, por otras adecuadas al trabajo
con el grupo 3 en el curso-taller de calentadores solares. Las preguntas fueron:
1. ¿Qué tan accesible es para ti disponer de una computadora?
2. ¿Dónde utilizas la computadora con mayor frecuencia?
3. ¿Qué tan accesible es para ti imprimir documentos?
4. El uso de Internet fue
5. Los experimentos en clase fueron
6. El trabajo de equipo en la clase fue
7. El uso de animaciones fue
8. El trabajar en un laboratorio con computadoras fue
9. La publicación en Internet de las instrucciones de actividades para la clase fue
10. El funcionamiento del sistema Moodle fue
11. ¿Qué opinas sobre el uso que se le dio al Internet?
12. ¿Cuál es tu opinión sobre el curso-taller de calentadores solares?
En todas las preguntas, los 5 alumnos participantes contestaron afirmativo, excepto en la accesibilidad para imprimir,
donde 4 alumnos indicaron que era muy accesible, y 1 que era poco accesible. Resulta interesante que en esta pregunta
las respuestas hayan sido menos favorables, lo que también ocurrió en el grupo 2.
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Para 3 alumnos el funcionamiento de Moodle fue bueno, para 2 regular y nadie consideró que fuera malo. En la
entrevista, algunos alumnos mencionaron que en ocasiones tardaba un poco en desplegarse la página del curso en Moodle,
por lo que posiblemente esta sea la razón de que hayan considerado reglar su funcionamiento. Al comentar esto con el
proveedor del servicio (Soft-Gator) indicó que existieron limitaciones en el ancho de banda que actualmente han sido
superadas.
En este grupo los alumnos consideraron muy importante el uso de Internet (preguntas 4, 7, 8 y 9) al igual que los
experimentos (pregunta 5) y el trabajo en equipo (pregunta 6). Cabe considerar que efectivamente fue mayor la
importancia del Internet que en el grupo 2 debido a que se trabajó en un laboratorio con computadoras, mismas que se
utilizaron para comunicar las instrucciones de las actividades en clase a los alumnos y para que ellos publicaran los
resultados del trabajo en clase. En el grupo 3, en lugar de utilizar Facebook se trabajó en Moodle; lo que permitió dar
mayor organización al contenido del curso, e incluso hacer explícitas las indicaciones de usar las animaciones, y
participar en los foros, tanto durante la clase en el laboratorio como extra clase.
Respecto a las preguntas abiertas, en la 11 respecto al uso de Internet, hubo buenos comentarios donde destaca
favorablemente la estructura de trabajo montada en Moodle:
◦ Las cinco personas que participaron en la encuesta hicieron algún comentario positivo respecto a la organización
del curso en Moodle como medio de comunicación que permitía el acceso a la información, actividades, tener todo
a la mano y estar al tanto de todo.
◦ Tres personas hicieron algún comentario positivo respecto a la disponibilidad de información en Internet.
◦ Una persona hizo alusión a las animaciones y videos.
No obstante que el número de encuestados fue pequeño, destaca que todos se hayan manifestado a favor de Internet
y nadie en contra.

V. CONCLUSIONES
Las experiencias de la práctica que se trabajó con alumnos a distancia demostraron que las TIC no son la panacea, porque
no son capaces de sustituir los recursos de las clases presenciales. Sin embargo, también es falsa la postura de quienes
afirman que no son útiles, como lo indica el hecho de que los estudiantes acuden al Internet (nos guste o no a los
profesores), y las evidencias encontradas en este trabajo respecto a su utilidad para apoyar las actividades de aprendizaje
en clase.
No obstante, la cantidad de opciones de aprendizaje disponibles en Internet que cada vez se incrementan (como
las clases en video de cursos completos a nivel universitario que ofrece el Instituto de Tecnología de Massachusetts MIT
(2014)), ninguno de estos recursos llega a ser tan efectivo como los resultados obtenidos al interactuar en persona con
los alumnos, y las actividades explorativas o experimentales con los fenómenos físicos en clase.
Se encontró que Internet fue de gran utilidad para preparar las condiciones previas a la experimentación en clase,
así como para su desarrollo y posterior análisis, como podrá comprenderse fácilmente luego de lo explicado en el presente
trabajo sobre hacer llegar las instrucciones previas a los alumnos y sobre el uso de la computadora para procesar los datos
recabados de los experimentos.
El objetivo entonces no está en aceptar o rechazar las TIC sino en aprender a utilizarlas de manera óptima.
Considero que las TIC son una herramienta que puede ser buena o mala dependiendo del uso que se les dé, pero
que ya están presentes en nuestra realidad cotidiana, por lo que es conveniente aprender cómo usarlas de la mejor manera
posible, a lo cual pretende haber hecho alguna aportación el presente escrito.
El uso de las animaciones fue muy importante para mostrar representaciones de la energía interna, así como el
video donde se observa la rotura de la copa en cámara lenta; experimento que no podría reproducirse a los alumnos
porque no se cuenta con las herramientas para reproducirlo de la manera como se hizo en el video. Siempre es preferible
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recurrir a los experimentos que a las animaciones, pero hay circunstancias donde los experimentos no son posibles de
realizar, en cuyo caso son de gran ayuda las animaciones y las simulaciones. También son muy útiles cuando se desea
especular sobre algún fenómeno físico y mostrar detalles sobre lo que ocurriría al cambiar ciertos parámetros. Esta es
una de las áreas de especialidad de las simulaciones. Otra opción recomendable para trabajar con animaciones es como
refuerzo al final de algún tema.
Debido a que el enfoque de este trabajo se centró en el aprovechamiento didáctico de las TIC para el aprendizaje
en sistemas escolarizados, los resultados que se obtuvieron podrían adaptarse a otras áreas disciplinarias. Una parte
importante de los objetivos en la educación básica es lograr que los alumnos adquieran habilidades de pensamiento
crítico, que fueron estimuladas mediante las estrategias para la selección de información en Internet, de interacción y
retroalimentación en los foros, en las preguntas de análisis y reflexión sobre los experimentos, y en las actividades
metacognitivas. Si bien la mayoría de estas estrategias podrían implementarse en otras áreas disciplinarias, también cabe
reconocer las bondades de la enseñanza de la Física para estimular el pensamiento crítico en el alumno,
independientemente de sus intereses profesionales.
Con respecto a las evidencias mostradas en el cuestionario, cabe mencionar que el proceso de aprendizaje es
complejo, por lo que aunque se ve una ganancia en los cuestionarios finales, ésta se debe a todo el proceso que incluye
a las TIC junto a las actividades experimentales, interacciones sociales, preguntas de reflexión, etc. y no únicamente a
las herramientas de Internet utilizadas.
En resumen, se encontró las TIC lejos de ser una opción para reemplazar la enseñanza escolarizada, es una
excelente vía para ampliar los canales de comunicación, permitiendo acceder a recursos que antes eran impensables. Que
ofrecen buenos potenciales para mejorar los aprendizajes de los alumnos, y van desde el acceso a la información en
formatos textual, visual, auditivo, videos y animaciones, etc. hasta opciones más avanzadas como la interacción con
programas y animaciones en la computadora, o con los mismos alumnos y el profesor.
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ANEXO
Cuestionario de evaluación previa-final
Notación
•

El primer paréntesis corresponde al cuestionario previo. El segundo al final. Dentro de cada paréntesis se indica el
número de aciertos respecto al total de alumnos que contestaron y el porcentaje correspondiente. Ejemplo: Para
representar que 5 de un total de 11 alumnos eligieron esa opción en el cuestionario previo (46%) y que 3 de un total
de 7 alumnos eligieron esa opción en el cuestionario final (43%) se escribirá: (5/11,46%) (3/7,43%)

•

Los paréntesis con fondo gris claro, (2/18;11%) (0/16;0%) , corresponden a los resultados del grupo 2 (con el que
se trabajó en Facebook, y los de fondo gris oscuro, (1/11;9%) (1/7;14%), al grupo 3 (con el que se trabajó en Moodle
en el taller de calentadores solares)

•

Flechas hacia arriba (↑) indican respuesta correcta.

Pregunta 1
Completa la siguiente frase: El incremento de temperatura que se siente cuando frotas tus manos es el resultado de
____________________. Consecuentemente hay __________________ hacia el interior de las manos en virtud de lo
cual aumentan su ______________.
Seleccione una:
a. trabajo, temperatura, calor (2/18;11%) (0/16;0%) | (1/11;9%) (1/7;14%)
b. trabajo, calor, energía interna (↑) (12/18;67%) (15/16;94%) | (5/11;46%) (3/7;43%)
c. calor, energía interna, temperatura (4/18;22%) (1/16;6%) | (5/11;46%) (3/7;43%)
Pregunta 2
Cierra la puerta de la habitación porque se mete el frío. ¿Es correcto?
Seleccione una:
a. Sí porque al abrir la puerta entra el frío y absorbe la energía de la habitación (5/18;28%) (0/16;0%) | (5/11;46%)
(2/7;29%)
b. No porque la energía solo se transfiere del objeto de mayor al de menor temperatura (↑) (11/18;61%) (11/16;69%) |
(3/11;27%) (5/7;71%)
c. Sí porque la masa de aire frío “entra” al cuarto con menor temperatura (2/18;11%)(5/16;31%) | (2/11;18%) (0/7;0%)
Pregunta 3
Adjudicamos la existencia de calor
Seleccione una:
a. solo a aquellos cuerpos que están calientes (0/18;0%) (0/16;0%) | (0/11;0%)(0/7;0%)
b. a cualquier cuerpo, pues todo cuerpo posee calor (7/18;39%) (5/16;31%) | (4/11;36%) (1/7;14%)
c. a situaciones en las cuales ocurre, necesariamente, transferencia de energía (↑) (10/18;56%) (11/16;69%) | (7/11;64%)
(6/7;86%)
Pregunta 4
En el interior de una habitación que no haya sido calentada o refrigerada durante varios días
Seleccione una:
a. ningún objeto tiene temperatura (0/18;0%) (0/16;0%) | (0/11;0%)(0/7;0%)
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b. la temperatura de los objetos de metal, de los objetos de madera y de los sarapes y demás objetos es la misma (↑)
(10/18;56%) (7/16;44%) | (7/11;64%) (5/7;71%)
c. la temperatura de los objetos de metal es inferior a la temperatura de los objetos de madera (8/18;44%) (8/16;50%) |
(4/11;36%) (2/7;29%)
Pregunta 5
Un vaso con agua está en equilibrio térmico cuando su temperatura es igual a la temperatura ambiente, lo cual ocurre
cuando se “enfría” una taza de café o se calienta un refresco frío después de un rato de dejarlo en la habitación. Cuando
esto ocurre, el calor:
Seleccione una:
a. Es el mismo que la temperatura ambiente porque está en equilibrio térmico (14/18;78%) (8/16;50%) | (6/11;55%)
(1/7;14%)
b. Es igual a cero porque ya no hay transferencia de energía con el medio ambiente (↑) (2/18;11%) (7/16;44%) |
(4/11;36%) (4/7;57%)
c. Se conserva en la energía interna de las moléculas del agua y del aire del medio ambiente (2/18;11%) (0/16;0%) |
(1/11;9%) (2/7;29%)
Pregunta 6
El calentamiento de una substancia depende de:
Seleccione una:
a. el calor suministrado a la substancia (7/18;39%) (3/16;19%) | (1/11;9%) (2/7;29%)
b. la cantidad de materia y el tipo de material del objeto que se desea calentar (6/18;33%) (1/16;6%) | (4/11;36%)
(2/7;29%)
c. únicamente la diferencia de temperatura (1/18;6%) (0/16;0%) | (0/11;0%)(0/7;0%)
d. las otras tres opciones (↑) (4/18;22%) (11/16;69%) | (6/11;55%) (3/7;43%)
Pregunta 7
Si dos objetos iguales, excepto que B tiene el doble de masa que A, están a la misma temperatura, el total de la energía
interna:
Seleccione una:
a. de B es igual que A (15/18;83%) (6/16;38%) | (7/11;64%) (2/7;29%)
b. de B es la mitad que A (0/18;0%) (0/16;0%) | (1/11;9%) (1/7;14%)
c. de B es el doble que A (↑) (3/18;17%) (9/16;56%) | (3/11;27%) (4/7;57%)
Pregunta 8
Si tienes dos substancias diferentes, por ejemplo, agua y aceite y las calientas hasta aumentar su temperatura en 10°C
más:
Seleccione una:
a. Se requiere suministrar más energía al aceite que al agua (5/18;28%) (0/16;0%) | (5/11;46%) (2/7;29%)
b. Se requiere suministrar la misma cantidad de energía en ambas substancias (9/18;50%) (2/16;13%) | (2/11;18%)
(0/7;0%)
c. Se requiere suministrar más energía al agua que al aceite (↑) (4/18;22%) (14/16;81%) | (4/11;36%) (5/7;71%)
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Pregunta 9
¿Cuál de las siguientes substancias colocarías en una bolsa térmica con el objeto de mantener “calientito” a un gatito con
hipotermia?
Seleccione una:
a. Agua (↑) (11/18;61%) (11/16;69%) | (8/11;73%) (6/7;86%)
b. Mercurio (7/18;39%) (2/16;13%) | (1/11;9%) (0/7;0%)
c. Aceite (0/18;0%) (2/16;13%) | (2/11;18%) (1/7;14%)
Pregunta 10
Si dejas encendido un foco de 40 Watts durante un minuto, el consumo de energía será de:
Seleccione una:
a. 2400 Joules (↑) (3/18;17%) (13/16;81%) | (4/11;36%) (5/7;71%)
b. 40 Joules (4/18;22%) (1/16;6%) | (3/11;27%) (1/7;14%)
c. 40 Watts (6/18;33%) (0/16;0%) | (2/11;18%) (0/7;0%)
d. 2400 Watts (5/18;28%) (1/16;6%) | (2/11;18%) (1/7;14%)
Pregunta 11
¿Estás de acuerdo en la frase: Calor es verbo, no sustantivo? ¿porqué?
(↑) (3/18;17%) (9/16;56%) | (3/11;27%) (6/7;86%)
Pregunta 12
La radiación que recibimos del Sol se mide en
Seleccione una:
a. Joules (2/11;18%) (0/7;0%)
b. Joules / m² (4/11;36%) (2/7;29%)
c. Watts / m² (↑) (5/11;46%) (5/7;71%)
d. Watts
Pregunta 13
En un día soleado, aproximadamente el Sol nos proporciona
Seleccione una:
a. 1000 Watts / m² (↑) (5/11;46%) (5/7;71%)
b. 1000 Joules / m² (3/11;27%) (0/7;0%)
c. 1350 Joules (1/11;9%) (2/7;29%)
d. 1350 Watts (1/11;9%) (0/7;0%)
Pregunta 14
En el campo de entrenamiento de los Pumas se requiere un sistema para calentar el agua con el Sol que funcione incluso
en los días nublados, ya que se carece de las condiciones para incluir una instalación energizada con gas. Por información
de la estación meteorológica se sabe que a lo más hay tres días nublados consecutivos.
¿Qué solución propondrías?. Argumenta tu respuesta.
(↑) (4/11;36%) (3/7;43%)
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A história do desenvolvimento humano cria verdades que se relacionam fortemente com
o tempo. As crenças e necessidades vão se moldando ao longo da história da civilização.
Assim, o processo ensino aprendizagem também deve ser adaptado para cada ponto do
tempo-espaço. No entanto, alguns paradigmas insistem em atravessar o tempo.
Particularmente no Brasil, a reprodução e memorização, continuam presentes na prática
escolar desde o Brasil Colônia, quando a educação era atribuída aos jesuítas. Esta prática
pedagógica corrobora com a visão mecanicista, laplacista e cartesianista da Ciência,
promovendo uma educação reducionista e disciplinar. Por outro lado, a humanidade já
percebeu que o desenvolvimento tecnológico traz custos ambientais e sociais, tecendo
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novos desafios. A sociedade atual deve ser constituída por seres pensantes, que além de
estar imbuída de conhecimento enciclopédico, possa repensar e quebrar paradigmas
vigentes. Diante dessa premissa o papel da escola deve ser repensado e reestruturado. A
grande questão que se coloca é: Como ensinar Ciências para desenvolvermos seres
pensantes? Quais metodologias utilizar? Quais conteúdos priorizar? Nesta perspectiva não
é o conteúdo pelo conteúdo, mas o conteúdo como forma de desenvolver a metacognição
do aluno através de um referencial construtivista e interdisciplinar. A interdisciplinaridade
não é a junção dos saberes, mas a construção de um novo saber, extrapolando limites e
potencialidades de cada área do conhecimento. Assim, os projetos didáticos podem
contribuir com o desenvolvimento dessa nova exigência para a educação. Trabalhar com
projetos didáticos é uma forma de favorecer a criação de estratégias, de organização dos
conhecimentos escolares em relação ao tratamento da informação e a relação entre os
conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitam aos alunos a construção de
seus conhecimentos. Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma discussão para a
proposta de ensino através da utilização de projetos didáticos como prática pedagógica
visando, desta forma, contextualizar e relacionar os saberes populares e os saberes formais
ensinados na escola. Organizar pastas com artigos, textos, reportagens jornalísticas,
promover discussões em grupo, demonstrações e execuções experimentais são algumas
das estratégias para abordar um assunto, cujo tema pode ser escolhido pela comunidade
escolar.

I. INTRODUÇÃO
O sistema educacional brasileiro foi inaugurado em 1549 pelos Jesuitas. Uma ordem católica da Companhia de Jesus que
objetivava conter os avanços do protestantismo na Europa. No período compreendido entre 1549 a 1759, quando então
foram expulsos, usaram a educação como uma forma de domínio numa pedagogia Contra Reforma (Romanelli, et al.,
1998). Os jesuítas, utilizavam a hierarquia rígida e a obediência como premissas para o processo educacional onde o
conhecimento era transmitido verbalmente do professor para o aluno. No entanto, ressalta-se que o modelo estabelecido
pela escola tradicional permaneceu por muito mais tempo do que os 210 anos da presença dos jesuítas no Brasil. Isto
porque, mesmo depois da expulsão deles do Brasil, os professores que assumiram a docência, haviam sido formados por
eles, dando continuidade ao sistema tradicional pedagógico cujos traços persistem até os dias atuais, principalmente com
na questão da passividade do aluno do processo educacional, exigindo deste apenas a memorização dos conteúdos que
são tranmitidos pelo professor. Todas as mudanças pedagógicas já propostas contribuíram para construir um complexo
processo de ensino aprendizagem, porém, ineficiente, como podemos observar pelos resultados do desempenho dos
estudantes brasileiros, obtido no PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). Talvez isto se deva a falta
de investimentos na capacitação continuada do professor, pela forte inércia do sistema ou por motivos de mudanças
sociais e consequentemente, econômicas.
Neste contexto, este trabalho objetiva levar o profesor de Ciência a uma reflexão das suas práticas pedagógicas e
avaliar a utilização de projetos didáticos como metodología da construção do conhecimento. O objetivo dos projetos
didáticos é promover a interrelação entre os saberes, aproximando os saberes populares e os saberes formais ensinados
na escola. Por outro lado, é preciso levar o professor de Ciências a se questionar sobre os seus conceitos sobre Ciências
(Aranha et al., 2003). Existe uma realidade independente da nossa cognição ou ela é uma elaboração do próprio
pensamento humano? Qual a relação entre as afirmações das Ciências e a realidade? (Martins et al., 1999). E o que estas
respostas tem a ver com a metodologia didática do professor?

II. SISTEMAS EDUCACIONAIS BRASILEIROS
O processo Tradicional acreditava no empirismo como base epistemológica para o desenvolvimento da Ciência. Podemos
citar Bacon, Locke, Hume, Comênio, Rousseau, Pestalozzi, Fröebel e Spencer que defendiam a idieia de que a Ciência
se desenvolve através da observação. Assim, acreditava-se que os sentidos humanos afiançam a possibilidade do
conhecimento, permitindo ao homem construir um saber sem tutelas, descobrindo e interpretando as leis naturais.
22031-2

Shalimar Calegari Zanatta et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22031 (2014)

Nesta perspectiva, os métodos de ensino deveriam partir do concreto para o abstrato, das partes para o todo.
Portanto, como consequência os métodos de ensino da Escola Tradicional se pautavam fortemente numa pedagogia
empirista. Conforme interpretação de Gasparin, apud (Altoé et. al, 2010, p. 35):
Exprimem o espírito conservador do momento, ou seja, enquanto por um lado, há ênfase na memorização, na
diretividade do professor na exposição docente do conteúdo, na passividade dos alunos a quem cabe apenas ouvir,
destaca-se por outra parte, como nova forma de ensino, a imitação da natureza, a observação e experimentação, os
processos das artes mecânicas, os métodos da nova forma de trabalho e da ciência. (Altoé et. al, 2010, p. 35).

Na Escola Tradicional, além da diretividade, o aluno era considerado uma tabula rasa e utilizava a memorização,
como forma de produção do seu conhecimento (Auth et. al., 2006). Por isso, muitas vezes, este sistema educacional é
acusado de sistema “bancário”. O conhecimento se dá por depósitos de conhecimento do professor para o aluno. Este
processo pedagógico atinge poucos porque é excludente, elitizado e ineficiente, por isso muito criticado por
pesquisadores.
A partir de 1930 o Brasil atravessou momentos de grandes transformações sociais, econômicas, políticas,
educacionais e culturais, exigindo da escola uma mudança de paradigma. Isto porque no período entre 1919 a 1932 as
indústrias brasileiras entram em decadência e os ideários da filosofia progressista de Dewey chegam ao Brasil por
intermédio de grandes empresas estrangeiras.
Em 1932 ocorre o manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que lutavam por um ensino público, gratuito, laico
e obrigatório, estabelecendo uma nova postura do professor diante do processo ensino aprendizagem. A Escola Nova
promoveu uma inversão completa entre o papel do professor e do aluno, que deveria por si só construir as bases do seu
conhecimento. No entanto, o fracasso dessa nova pedagogia foi inevitável. Acusados de provocar a decadência do ensino
devido a marginalização das pessoas sem recursos financeiros devido suas escassas experiências familiares, as quais
eram utilizadas como base empírica desta metodologia de ensino, este processo foi excludente.
Além do fracasso das metodologias praticadas pela Escola Nova, a sociedade sofreu alteração na sua forma de
trabalho, passando do modelo artesanal para o modelo industrial, cuja palavra chave era ‘produção’. Neste sentido,
pensava-se que a pedagogia da Escola Tecnicista, baseada no behaviorismo de Skinner, era mais adequada para atender
as necessidades sociais vigentes daquela época (Luzuriaga et al., 1997).
Para a Escola Tecnicista, o conhecimento era resultado direto da experiência. O reforço positivo e negativo deveria
conduzir a aprendizagem através do condicionamento. Surgiram exercícios como “instrução programada”, “estudo
dirigido” causando descontinuidade, heterogeneidade e fragmentação do ensino. Como resultado, o aluno não conseguia
fazer a transposição de um conhecimento para outro. Observava-se que os conteúdos ‘aprendidos’ em Matemática, por
exemplo, não eram utilizados em Física ou em Química, sob a alegação de que estas Ciências eram distintas. O aluno se
comportava como um grande fichário de várias gavetas, onde cada uma delas pertencia a uma disciplina. Os diferentes
conteúdos de uma mesma disciplina eram armazenados em diferentes pastas de uma mesma gaveta sem que houvesse
miscigenação ou intercâmbio entre si ou entre outras gavetas. É óbvio que a produção deste comportamento inviabilizou
este sistema de ensino. Acreditou-se que a aprendizagem deveria ser construída pelo próprio aluno de acordo com sua
maturidade cognitiva.
As experiências e descobertas de Jean Piaget abrem espaço para os processos construtivistas que defendem que o
conhecimento é uma construção do próprio indivíduo. Cabe ao professor elaborar materiais adequados, constituindo-se
em instrumentos facilitadores da aprendizagem. Essa organização pedagógica exige articulação dos conteúdos por meio
de metodologias globalizadoras e interdisciplinares através da aplicação de atividades sequenciais. O diferencial do
processo construtivista consiste no incentivo à construção da autonomia do aluno ao mesmo tempo em que desperta
expectativas sobre a temática em estudo. No entanto, a falta de capacitação continuada e do apoio pedagógico aos
professores, que não estavam preparados para as novas metodologias do ensino construtivista, estas metodologias foram
sucumbidas por práticas tradicionais. Além disso, a escola continuava sendo um lugar de exclusão social, quando na
verdade deveria ser um espaço integrador das diferentes camadas sociais. Então, o que na verdade se viu ao longo dos
anos foi a educação produzir um processo excludente, elitizado, além de um conhecimento fragmentado, próprio do
paradigma newtoniano-cartesiano.
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A preocupação de alguns filósofos com a libertação da classe oprimida através do conhecimento deu origem a
Pedagogia Sócio Libertador (Barreto, 1998).
Nesta concepção, além da preocupação em promover um saber articulado há uma preocupação maior com a
liberdade humana, que acredita-se, se dará pelo desenvolvimento e formação dos níveis da consciência. O processo
educacional deve elevar a consciência do homem de intransitiva – consciência imatura, quase desconectada da sua própria
existência para uma consciência pedagógica, capaz de identificar o que fazer e como fazer para promover as mudanças
sociais necessárias (Freire, 1999). Para este fim, o pensamento crítico, filosófico e o conhecimento de princípios devem
fazer parte da consciência do homem. Ressalta-se que este processo está na contra mão dos ideais educacionais
estabelecidos ao longo do desenvolvimento do processo educacional brasileiro, já que a educação foi utilizada como
forma de domínio e poder das classes dominantes.
Todas estas complexas mudanças de paradigmas educacionais, aliadas a inércia do sistema educacional e ao
desenvolvimento social, econômico e tecnológico da sociedade, levaram a um resultado fortemente acentuado no
processo educacional brasileiro atual: a dicotomia: escola versus cotidiano do aluno. Os alunos não sentem que a escola
faz parte de suas vidas. Os conteúdos, procedimentos, enfoques são estanques da sua realidade.
Recentemente, as teorias de Vigotski imprimem a fundamentação teórica da Pedagogia Histórico Crítica, adotada
no estado do Paraná – Brasil, que acentua a necessidade de superação da dicotomia escola versus sociedade. É necessário
fazer com que os conceitos cotidianos ascendam aos científicos e estes desçam aos cotidianos, para que se tornem
científicos no cotidiano. É necessário envolver intelectual e afetivamente os alunos na elaboração e reelaboração ativa
do conhecimento sistematizado. O conhecimento deve ser significativo, esta seria a principal motivação para o aluno
construir seu próprio conhecimento, através da interação. Apenas o conhecimento organizado e relacionado com as
informações inseridas no contexto vivido pelo aluno, pode ser considerado conhecimento.
Segundo Morin (2003, p. 13): “Há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes separados,
fragmentados, compartimentados entre disciplinas e, por outro lado, realidades ou problemas cada vez mais
polidisciplinares, transversais, multidimensionais, globais, planetário”.
Neste processo de observar a realidade do aluno, percebeu-se que a escola sempre esteve pautada num sistema
monocultural, privilegiando a manutenção da cultura dominante, quando na verdade, deve assumir uma cultura plural.
A educação deve promover a interculturalidade, através do reconhecimento da multiculturalidade. Ou seja,
reconhecer que existe vários grupos com diferentes culturas numa mesma sociedade e estes devem não apenas se
suportarem, mas se relacionarem num processo dinâmico. O Processo Multicultural, apesar de se tratar de procedimento
educacional não se trata de uma teoria de ensino aprendizagem, mas de concepções filosóficas que vem ganhando espaço
ao redor do mundo.
O que se observa no atual sistema educacional brasileiro é que, além da inércia que dificulta as mudanças de
paradigmas e a falta da capacitação continuada do professor, para o professor de Ciências, especificamente, suas ações
metodológicas estão condicionadas às suas concepções acerca da Ciência. Como resultado, observamos um sistema
educacional voltado às metodologias tradicionais, com forte cobrança da reprodução do conhecimento, através da
memorização do aluno. Carvalho (2006) afirma que: “a resistência às mudanças tem-se mostrado ligada às concepções
epistemológicas dos professores sobre a natureza das Ciências, que ensinam, de suas concepções alternativas sobre o
ensino e a forma como os alunos aprendem” (p. 22).
Cabe ao professor de Ciência, repensar sobre seus conceitos atribuídos a Ciência e repensar o que é Ciência.

III. A EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS
Pesquisas apontam que a maioria dos professores são realistas, ou seja, acreditam que a realidade existe independente de
ser percebida ou compreendida por nós. Dentre estes, alguns acreditam que as afirmações das Ciências descrevem
integralmente o comportamento da natureza (realismo ingênuo ou científico) (Melo et. al., 2005). Outros acreditam que
as descrições das Ciências são apenas modelos vigentes (realismo crítico). Os professores que se enquadram como
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realistas ingênuos enfatizam o conteúdo pelo conteúdo e super valorizam a Ciência, considerando-a mais importante do
que outras áreas do conhecimento.
As metodologias didáticas, adotadas pelos professores de Ciências, também serão influenciadas por outra questão
importante: como surge o conhecimento científico? Quais os métodos que devem ser utilizados para a construção do
conhecimento científico? (Chalmers, 1997).
No entanto, por um longo período, houve duas correntes filosóficas para responder a esta questão. Uma delas
defendeu o empirismo, consequentemente a observação e indução como processo de construção do conhecimento. Outra
corrente filosófica defendeu o racionalismo, consequentemente a dedução a partir da razão humana como forma de
produção do conhecimento. Auguste Comte (1798-1857) combina os princípios do racionalismo e do empirismo sem
estar interessado que tais princípios funcionem como componentes de uma teoria do conhecimento, mas como regras
normativas do procedimento científico, o qual, por sua vez define a Ciência (Araujo, 2006). Deste modo Comte
estabelece o Método Científico como o único método infalível para desenvolver o conhecimento, através da observação,
acúmulo de evidências e formulação de hipóteses. A despeito de refletirem diferentes concepções de mundo, o
empirismo, o racionalismo e, também, o positivismo têm em comum o monismo metodológico, que compuseram com o
pensamento cartesiano as concepções empíricas-positivistas impregnadas pelo discurso científico, que mantêm essa
ilusão de método como mapa da verdade (Lopes, 1999, p. 37; Chassot, 2006).
Neste contexto, a Ciência é o resultado do conhecimento obtido pelo Método Científico. Assim, o professor de
Ciência poderá conduzir o aluno a praticar o Método Científico através da realização de experimentos esquematizados
para priorizar a aprendizagem de um determinado conceito. Estes professores realizam o experimento com atitudes
programadas e pré estabelecidas, sem espaço para inovações, discussões ou erros. O professor acredita que todo
experimento deve ‘dar certo’ encontrado o resultado esperado teoricamente (Borges, 2007).
No entanto, de acordo com as bases filosóficas, nem a indução e nem a dedução podem oferecer esquemas
confiáveis para a produção do conhecimento. Não existem bases lógicas que justifiquem as conclusões induzidas, obtidas
por um conjunto de observação. Por outro lado, tudo o que a lógica pode oferecer é que se as premissas forem verdadeiras,
a conclusão também será. Mas e quanto a veracidade das premissas? O trilema de Aristóteles mostra exatamente isto: é
impossível construir uma Ciência fundamentada puramente na dedução. E, de acordo com o problema da indução de
Hume, não existem bases filosóficas que justifiquem a indução pura (Lakatos et al., 1990).
Então, de acordo com os epistemólogos contemporâneos o Método Científico não é adequado para construir o
conhecimento, não pode ser o pilar de sustentação da aquisição do conhecimento.
Para Bachelard possuir uma sólida formação científica exige consciência de como o conhecimento científico vem
sendo constituído, suas origens, processos de criação e inserção em outras áreas de saber. Como consequência disso, por
exemplo, a elaboração de conceitos científicos auxilia os indivíduos na formação de cidadãos capazes de agir e intervir
no mundo de forma criativa e criadora. O pensamento de Bachelard permite pensar a educação sob um ponto de vista de
uma racionalidade aberta, crítica e reflexiva. Trata-se de um modo de pensar livre e ao mesmo tempo comprometido com
a formação (Bachelard, 2005).
Se por um lado há dificuldades em conhecermos como a Ciência é construída, podemos discutir o que ela é! Afinal
o que é Ciência? Para responder esta questão podemos pensar numa concepção empirista e descrever a Ciência através
do que ela foi ao longo da história da humanidade. Porém, nesta perspectiva não nos auxiliará a promover mudanças de
paradigmas quanto às suas concepções. Podemos nos esforçar para defini-la numa dimensão normativa que a descreve
como deveria ser ou numa dimensão analítica que a descreve como poderia ser. Ou seja, queremos definir Ciência do
ponto de vista filosófico, o que é filosoficamente possível ou impossível na Ciência sob o ponto de vista da capacidade
humana? Pesquisas apontam que os professores de Ciências adotam uma ou várias destas posturas: relativismo,
dogmatismo, ceticismo, e ecletismo, dependendo do contexto. Os professores relativistas não adotam uma teoria porque
entendem que existem muitas e que nenhuma é melhor do que a outra. Os que se enquadram numa postura dogmática
identificam as inúmeras respostas possíveis e acreditam que apenas uma seja a correta. Os céticos não acreditam em
nenhuma delas e os ecléticos constroem a sua própria teoria como uma colcha de retalhos, utilizando ideias de várias
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correntes filosóficas. Qual dessas quatro posturas é a mais adequada? É sabido que o ser humano não possui capacidade
de reconhecer, intuitivamente, a verdade. Então, qual a saída?
Talvez a filosofia não tenha capacidade de responder o que é Ciência. E, é a saída é responder o que a Ciência não
é, já que vimos que há limitações para responder o que ela é! Então, a questão que se coloca é: o que é a Ciência não é?
A Ciência não é um corpo de conhecimento pronto e acabado. A Ciência é um processo de cunho comparativo
que busca elementos como: maior poder de previsão e maior harmonia com outros elementos.
Os professores que visualizarem o caráter processual da construção da Ciência conseguirá atender aos métodos
construtivistas.
Na visão de Bachelard, a atividade científica demanda uma relação de sobreposição entre o racional e o real e não
uma relação de oposição como era visto até então, pensava-se o Racionalismo ou o Empirismo, de um modo antagônico.
Segundo Barbosa (2003, p.33) apud Bachelard (1975), a atividade científica solicita um racionalismo aplicado “se ela
experimenta, é preciso raciocinar; se ela raciocina, é preciso experimentar”. É preciso que o racionalismo e o empirismo
tenham um diálogo permanente.
Segundo Borges (2007), o conhecimento cientifico é estabelecido tanto pela reflexão como pela experiência, mas
essa última é necessariamente precedida por uma construção intelectual. Para planejar uma experiência, é preciso ter
alguma ideia sobre o tema a investigar. Mas a ciência exige criatividade, senso crítico e, portanto, rejeição à aceitação
passiva de teorias e interpretações. Isso envolve ruptura com o senso comum e com conhecimentos anteriores, que são
reestruturados quando uma ciência avança. Pode envolver, inclusive, mudança na metodologia cientifica. Segundo
Bachelard, os métodos, com o tempo, tornam-se maus hábitos, que devem ser superados.
Na formação do aluno/pesquisador, um aspecto importante é, sem dúvida, a formação multidisciplinar e
interdisciplinar, de tal forma que um problema possa ser compreendido pelos conceitos e métodos de outras ciências.
Uma ciência se torna objeto da outra. A autora ainda destaca:
O aluno é o centro da ação pedagógica. Ele deve produzir, refletir, observar, indagar e, essencialmente, adquirir
formação e ações básicas de quem investiga. Este processo pedagógico poderá contribuir para desenvolver sua
própria autonomia intelectual, tornando-se um intelectual independente, capaz de assumir atitudes científicas no seu
futuro profissional.

Diante do exposto, ensinar Ciências é um grande desafio, é essencial que nos questionemos em qual racionalidade
queremos assentar as concepções epistemológicas do ensino de ciência na contemporaneidade, bem como os processos
de ensino-aprendizagem, na perspectiva da educação escolar.

IV. PROJETOS DIDÁTICOS
As linhas de pesquisa que resgatam a dimensão social da educação em ciências, inspiradas, por exemplo, em Paulo Freire,
consideram importante a leitura do mundo pelos educandos, sugerindo uma disponibilidade para o diálogo entre
educadores-educandos sobre conteúdos científicos dinâmicos e concretos, que venham a contribuir para a mudança da
realidade social. Para Freire (1996) o aprender passa pela evolução de idéias do senso comum sobre a realidade, geradas
por uma curiosidade ingênua, para o conhecimento científico levando os indivíduos a atuarem com curiosidade
epistemológica, de maior potencial crítico e transformador. Os desafios deste tipo de abordagem, segundo Marandino
(1994), passam pela escolha de temas geradores que estejam de acordo com as possibilidades cognitivas dos alunos e
também pela opção por conteúdos mais propícios de se trabalhar a lógica das relações sociais e o desenvolvimento dos
alunos ao mesmo tempo. Segundo Delizoicov e Angotti (1990) o processo de ensino-aprendizagem deve passar por três
momentos pedagógicos: problematização inicial, organização e aplicação do conhecimento.
Nas perspectivas citadas, os aspectos históricos e culturais são utilizados de acordo com as suas especificidades.
As abordagens que dão ênfase ao cognitivismo consideram as muitas similaridades entre os pensamentos dos
alunos e os dos cientistas de outras épocas, criando-se caminhos para possibilitar nos alunos mudanças conceituais.
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Assim, podemos dizer que a interação com a natureza e a sociedade auxiliam o entendimento do processo de
construção do conhecimento científico como atividade humana. Com isso o próprio processo passou a fazer parte do
conhecimento científico a ser ensinado e aprendido na escola e questões contemporâneas da filosofia das ciências, que
criticam o positivismo indutivista, se somaram às demais questões das pesquisas para dar corpo a um abrangente
movimento construtivista do ensino-aprendizagem de ciências.
Segundo Pietrocola (1998 p. 2), especificamente na educação científica, os questionamentos aos preceitos
empiricistas foram benéficos, na medida em que atenuaram o valor atribuído ao ensino do método científico e colocaram
em cheque a fundamentação da concepção educacional conhecida como método da redescoberta, ambos com forte
inspiração empiricista. Baseando-se em Kuhn (1977) e Popper (1972) entre outros, novas abordagens repudiaram a
existência de um só método para o fazer científico, o qual conduziria à descoberta de conhecimentos verdadeiros, e
estudaram características, condições e valores presentes na construção do conhecimento científico.
Em abordagens mais recentes considera-se que a instituição escolar desempenha um papel importante na vida dos
alunos e da sociedade em geral. O processo de ensino-aprendizagem nela realizado não deve se limitar aos
acontecimentos e objetivos da própria escola. Nelas entende-se que o ensino de ciências deve ir além do entendimento
dos seus conteúdos disciplinares e do processo da construção do conhecimento científico (Pietrocola, 1998), voltandose também para os aspectos relacionados ao uso que os alunos farão desse conhecimento. Mais uma vez esta questão
pode ser abordada com ênfase mais cognitivista ou mais sociológica.
O autor Hernandez (1998, p. 61) tem uma excelente definição para o que são projetos, ele os define como:
modalidade de articulação dos conhecimentos escolares, forma de organizar a atividade de ensino e aprendizagem. Para
Hernandez, trabalhar com projetos é uma forma de favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos
escolares em relação a:
1) o tratamento da informação;
2) a relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitam aos alunos a construção
de seus conhecimentos, a transformação da informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento
próprio.
Os projetos propiciam aos alunos um desenvolvimento das habilidades de responsabilidade, autonomia, reflexão,
cooperação e crítica no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Uma vez envolvidos, eles são co-responsáveis
por sua aprendizagem.
Os alunos juntamente com o professor escolhem o eixo temático, o projeto a ser trabalhado; é a partir dele que os
conteúdos serão desenvolvidos.
A função do professor como articulador neste processo também é fundamental, pois ele deixa de ser um simples
transmissor dos conhecimentos para atuar como mediador. O processo de construção do conhecimento é tão ou mais
importante que o próprio conhecimento. A valorização do processo na busca do conhecimento viabiliza desenvolver
habilidades e competências necessárias para a formação do homem do século XXI, por exemplo:
a) avaliar criticamente a importância relativa do que leem;
b) criticar informações dos livros e das pessoas e só as aceitar quando estiverem de acordo com a lógica e bom
senso.
c) elencar importantes situações analisando os fatores que nelas influem;
d) entender as relações de causa e efeito quando são genuínas e saber distingui-las da falsidade;
e) fundamentar, sempre que possível, suas opiniões;
f) reconhecer a importância da cooperação no trabalho;
g) apreciar a importância da ciência e dos seus métodos para o progresso da humanidade;
h) não perder o interesse e a curiosidade pelos fenômenos observados.
Assim, com o intuito de satisfazer as exigências contemporâneas, a organização das aulas deve acontecer na forma
de projetos.
Para cumprir com este propósito, num primeiro momento, o professor deve apresentar um problema que servirá
como principal balizador das ações didáticas a serem produzidas em sala de aula. As decisões e ações a serem
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implementadas devem ter como função, responder satisfatoriamente ao problema proposto. Num segundo momento o
professor deve dialogar com seus alunos objetivando fazer com que eles expressem como entendem a situação
apresentada sem esperar respostas rigorosas. É uma etapa onde o professor levanta as concepções espontâneas dos alunos.
Nela, será refletida as ideias intuitivas do grupo, pré-julgamentos, sem preocupação com nenhum tipo especial de
conhecimento. Na sequência, o professor fará um levantamento do panorama de investigação. Trata-se de uma etapa na
qual busca-se ampliar a sondagem inicial através da formulação, pelo professor e pelos alunos, de outras questões
relevantes relacionadas com o projeto e que ou não foram levantadas ou foram abandonadas na etapa anterior. Esta etapa
ainda é bastante espontânea, trata-se de questionar e lançar dúvidas a responder e fornecer explicações. Nesta etapa,
caracterizada pela compreensão e apreensão da posição dos alunos frente ao projeto, ainda não se faz apelo aos
especialistas e as especialidades, porém a experiência do professor é fundamental na definição das questões cujo critério
para a escolha é o seu vínculo com o projeto a ser desenvolvido. Como etapa subjacente, o professor deve consultar
especialistas no assunto abordado pelo projeto. Trata-se da busca do conhecimento específico. A equipe do projeto é
quem define quais dos especialistas, já listados, serão consultados. Esta consulta permitirá o aprofundamento conceitual
de certos assuntos. Em seguida, o conhecimento adquirido deverá ser testado através do confronto entre o estudo teórico
e as situações concretas. Esta etapa pode ser efetuada de várias maneiras: entrevistando pessoas envolvidas no processo,
prevendo resultados, fazendo visitas técnicas, etc. Ainda temos que pensar nos conteúdos específicos. Como etapa
subjacente, os conteúdos específicos das disciplinas (Física, Matemáticas, História, Português, etc) devem ser elencados
e aprofundados. Ainda na penúltima etapa é elaborado uma síntese, a partir das informações e dos estudos realizados,
que indique os aspectos importantes para o aluno fazer uma esquematização, que pode ser feita através de um resumo.
Como etapa final, o aluno deve produzir o produto solicitado.
É importante que o professor exponha ao grupo a necessidade de se ter um roteiro de elaboração, para organizar o
trabalho. Esse roteiro deve ter no mínimo as seguintes partes:
1- características do produto – no caso do produto ser uma cartilha, o número de páginas; o tipo de linguagem;
colorida ou preto e branco; ilustrada ou não; índice.
2- tarefas – redação; ilustração; diagramação; revisão; impressão; distribuição.
3- equipes responsáveis pelas tarefas.
4- cronograma.
O trabalho dos alunos utilizando projetos não precisa ser algo utópico, pode ser um questionamento sobre alguma
determinada situação do cotidiano que pode levar a outros questionamentos e respostas sobre um determinado assunto
da disciplina. Um questionamento pode ser transformado em um trabalho envolvedor, onde o aluno conseguirá entender
mais as situações de seu cotidiano, construindo assim uma aprendizagem voltada para a cidadania.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCNs), do Ensino de Física, os conteúdos elencados devem
estabelecer relações com o mundo do trabalho. Assim, neste contexto, a metodologia de projetos, com o objetivo de
resolver questões relevantes, principalmente para um grupo de alunos adultos, estimula a introdução de atividades mais
dinâmicas no processo educativo, gerando assim uma necessidade de aprendizagem e, nesse processo, os alunos não
terão que aprender os conteúdos partindo de conceitos teóricos e abstratos, com significados difíceis de captar e muitas
vezes sem uma contextualização, pois irão construir seu conhecimento partindo de situações comuns ao seu dia-a-dia.
Ssim, o trabalho com projetos poderá tornar o aluno um sujeito mais crítico, dinâmico e atuante na sociedade em
que vive, e acreditamos que este seja o principal objetivo da educação. Com esta prática o educador poderá motivar os
alunos ao ensino de Física e isto tornará a aprendizagem destes, mais significativa, mais próxima às suas realidades.
IV. METODOLOGIA
A metodologia aqui empregada foi a pesquisa bibliográfica. A leitura e pesquisa de relatos de experiências em artigos,
livros e dissertações conduziram o proceso de elaboração da análise. O tema apresentado se faz pertinente em função da
ação pedagógica que pode ser observada como prática docente entre os profesores de Ciências do Ensino Fundamental.
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Nessa perspectiva, acreditamos que este tema deve ser levado as escolas, apresentado para os profesores de
Ciências que devem manter uma postura reflexiva de sua prática docente. No entanto, a reflexão deve ser acompanhada
por inumeras leituras que subsidiam a fundamentação da prática docente.

VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado desta pesquisa podemos observar que o tema é amplo e complexo. Se por um lado, a metodología de
projetos foi utilizada pela pedagogia da Escola Nova como aporte das teorías da epistemología genética de Jean Piagget
do construtivismo, atualmente os projetos didáticos reaparecem nas pedagogías neoliberais que visam oportunizar o
aluno a se relacionar com a escola e a escola com seu universo. O aluno deve sentir que faz parte da escola, assim como
a escola faz parte do seu universo. A escola deve promover o conhecimento científico a partir da realidade do aluno.
Além disso, de maneira interdisciplinar e multidisciplinar. Isto significa que deverá promover a interscecção entre
o conhecimento do mesmo conteúdo e entre outras áreas. Desenvolver cidadãos com capacidade de resolver problemas
é desenvolver cidadões completos, com amplo conhecimento em varias áreas, que sejam capazes de prever de antemão
as consequências de suas ações.
No entanto, a prática pedagógica do professor não dialoga com as práticas pedagógicas descritas pelas teorias
educacionais e nem se que dialoga com os conceitos e definições do que seja “Ciência”.
A melhoria da qualidade de educação passa pela tomada de consciência da prática pedagogica do professor que
deve ser fomentada pelas constantes leituras e discussões, num movimento em conjunto com toda a comunidade escolar.
As teses das Pedagogias do Aprender a Aprender são discutidas pelo profº Newton Duarte que defende a ideia que
estas pedagogias esvaziam o trabalho do professor, não valorizam o ensino dos conteúdos científicos, fortalecem as
políticas neoliberais da educação, zelam pelos princípios do relativismo. Críticas a parte, o sistema educacional precisa
encontrar uma relação de equilíbrio, talvez utilizando o anarquismo epistemológico de Bachelard, ou talvez mantendo
constantes diálogos entre os agentes envolvidos, num permanente processo dialógico.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entender todo o processo que dá suporte ao processo de ensino e aprendizagem pode favorecer as discussões e apontar
soluções para os problemas da educação brasileira. As mudanças de paradigmas são necessárias e urgentes, visto que a
qualidade da educação de um país determina seu desenvolvimento econômico, visto que estes fatores estão fortemente
relacionados.
Uma possibilidade de mudança começa com amplas discussões que conduzem as reflexões da prática pedagógica.
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En la carrera de Ciencias de la Tierra (Plan 2011) de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Autónoma de México (FC - UNAM), en el tercer semestre se imparte
la materia de Técnicas Experimentales (TE). Esta materia se imparte semestralmente, 3 horas
por semana, durante 16 semanas, con un total de 48 horas. La carrera de Ciencias de la Tierra
es de reciente creación en la FC – UNAM y desde su inicio en el 2011, los autores de este
trabajo han estado impartiendo la materia de TE. Por la falta de un libro de texto que cubra
los contenidos de la materia, se ha realizado un manual de Técnicas Experimentales que se
utiliza como material didáctico para la enseñanza de las técnicas de medición en mecánica,
calor y electricidad. En este trabajo se da el desarrollo temático del curso de TE planteado
en este manual, los conceptos y técnicas principales elaborados en este material didáctico y
la estrategia de enseñanza propuesta para llevarse a cabo en clase.

I. INTRODUCCIÓN
La carrera de Ciencias de la Tierra (UNAM, 2011a) fue aprobada en el 2010 y su plan de estudios se puso en marcha al
año siguiente.
La visión de la carrera de Ciencias de la Tierra, es una visión integradora capaz de articular los diferentes aspectos del
sistema Tierra-Ambiente-Sociedad, y a su vez poseer un conocimiento profundo del sistema Tierra-Agua-Atmósfera.
El plan de estudios tiene una duración de ocho semestres. Contiene un Tronco Común en el que se proporciona a
los alumnos una formación básica en biología, física, geología, matemáticas y química y una visión integral de los
sistemas terrestres, incluyendo su evolución histórica. A partir del quinto semestre, los estudiantes deberán elegir una
orientación entre: Ciencias Acuáticas, Ciencias Ambientales, Ciencias Atmosféricas, Ciencias Espaciales y Ciencias de
la Tierra Sólida.
La materia de Técnicas Experimentales, es una materia del tronco común, que se imparte en el tercer semestre
de la carrera. El número de horas por semestre es de 48, repartidas en una clase semanal de 3 horas, en modalidad práctica.
Los objetivos del curso (UNAM, 2011b), son: Identificar las variables involucradas en un experimento, plantear
las hipótesis adecuadas, seleccionar el equipo necesario, diseñar y construir un dispositivo experimental que permita
encontrar la solución a un problema experimental, determinar la relación funcional entre variables, calcular e informar
22032-1

José Antonio Bernal Santana et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22032 (2014)

la incertidumbre en las mediciones y los resultados, identificar el intervalo de validez de un modelo y elaborar el informe
escrito.
Para cumplir los objetivos del curso fue necesario elaborar un conjunto de prácticas que cubriera los contenidos
de la materia, que más tarde se convirtió en el manual de Técnicas Experimentales que en la actualidad se utiliza como
material didáctico para la enseñanza de las técnicas de medición en mecánica, calor y electricidad.

II. MANUAL DE TÉCNICAS EXPERIMENTALES
El motivo principal para la elaboración de este manual fue el tener una base para el trabajo experimental en el laboratorio
del curso de Técnicas Experimentales.
En el manual se cubren un total de diez actividades con fundamentos teóricos-prácticos que se llevan a cabo con
diversas técnicas de experimentación, que serán usadas por los estudiantes para el apropiamiento de los procesos con los
que la ciencia se construye.
Con las actividades de este manual se pretende que el estudiante adquiera las herramientas de procesamiento de
datos experimentales, matemáticas (analíticas, numéricas, estadísticas, gráficas), conceptuales y de modelación que le
permitan explorar, medir, representar y analizar fenómenos de la física.
Dichas actividades estarán acompañadas de cuestionarios que deberán ser resueltos previos a la actividad para
ayudar al estudiante a que llegue a la sesión con los elementos básicos para la realización de las actividades prácticas.
Estos cuestionarios se dan en un apéndice al final del manual.

III. ACTIVIDADES EXPERIMENTALES
Las actividades completas del manual, se realizaron en un periodo de tres semestres 2012-1, 2012-2 y 2013-1, donde se
redactaron y se probaron las actividades a realizar.
Estas actividades tratan de apegarse a lo propuesto en el temario de la materia, pero también deben de adecuarse
a los equipos y materiales que están disponibles en los laboratorios donde se imparte la materia (en nuestro caso el
laboratorio de Física General y/o laboratorio de Mecánica).
Las actividades que se incluyen en este manual, son:
1.- Método de registro y análisis de datos experimentales: Medición de la densidad de rocas.
El volumen de rocas sedimentarias se mide mediante el método de desplazamiento de agua en una probeta
graduada, la masa se mide con una balanza y la densidad se calcula de la fórmula de densidad, que también se
utiliza para calcular la incertidumbre de la densidad y poder ubicar estas rocas en las tablas de densidad de rocas
de la bibliografía.
2.- Métodos gráficos 1: Movimiento Rectilíneo Uniforme.
Se mide la velocidad de traslación de balines de diferentes diámetros que ruedan en un riel de canal, bajo las
mismas condiciones iniciales y determinan su incertidumbre, para comparar sus velocidades.
3.- Métodos gráficos 2: Movimiento Uniformemente Acelerado.
Se mide la aceleración de un balín que rueda en un riel de canal inclinado y se obtiene la ecuación que describe la
cinemática de traslación del balín en este movimiento.
4.- Movimiento con aceleración contante debido a la gravedad: La caída libre.
Se miden alturas y tiempo de rebote de una pelota en el piso con regla y cronómetro múltiple veces (100 veces
mínimo) para hacer estadística de los datos y obtener promedios y desviaciones estándares de las variables
medidas, para obtener por estos métodos la relación entre las variables medidas.
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5.- Medición de g. Péndulo simple.
Se mide con cronómetro el periodo de un péndulo, con métodos de medición lo más preciso posible, para
determinar un valor de la aceleración de la gravedad, con la mayor precisión posible.
6.- Métodos gráficos en el plano: Lanzamiento de Proyectiles.
Se toma el video del tiro parabólico de una pelota para estudiar los métodos vectoriales y analíticos de un
movimiento en el plano.
7.- Ley de Hooke: Oscilador Armónico Simple.
Se mide el periodo de una masa suspendida de un resorte con un sensor de movimiento, para obtener en la
computadora las gráficas de posición, velocidad y aceleración para que los estudiantes interpreten el movimiento
periódico de la masa.
8.- Termodinámica I: Calor Específico de rocas y precisión de un Calorímetro.
Se mide el calor específico de rocas sedimentarias con un calorímetro, que se calibra con la medición del calor
específico del agua.
9.- Termodinámica II: Enfriamiento de Newton con aplicación a rocas.
En un vaso de precipitado, se calienta una roca sedimentaria sumergida en agua caliente, de la temperatura
ambiente a la temperatura de equilibrio. Se extrae del vaso de precipitado la roca y se cuelga para que se enfrié
en el aire. Con un termómetro digital se mide su temperatura y el tiempo de enfriamiento con cronómetro para
poder encontrar la relación entre estas dos variables.
10.- Electricidad: Relación R, V e I aplicada a la medición de resistividad.
Se determina la resistividad de cables de nicrom de igual longitud y diferentes diámetros mediante la ley de Ohm.

IV. ESTRUCTURA
La estructura de cada actividad escrita consiste de:
1.-Numeración de la actividad
2.-Título de la actividad
3.-Resumen
4.-Objetivo
5.-Introducción
6.-Procedimiento experimental
7.-Método de Investigación
Exploración
Hipótesis
Medición
Verificación de hipótesis
8.-Discusión
9.-Conclusión
1. Numeración de la actividad
Cuando nos referimos a la actividad es necesario identificarla por su número. Los estudiantes hacen su
reporte después de realizar la actividad y la identifican por su número. Los reportes son recibidos por
correo electrónico se reconocen por su número y el nombre del autor.
2. Título de la actividad
El título de la actividad da el tema de la actividad experimental y guía al usuario sobre el contenido de la
actividad.
3. Resumen
En un párrafo se describe el experimento de la actividad y el método de medición.
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4. Objetivo
Se señalan las variables experimentales que se han de medir en la actividad.
5. Introducción
Se discuten las técnicas y métodos experimentales que han de aplicarse en el desarrollo de la actividad:
La teoría de errores, la gestión de datos, el análisis y ajuste de curvas, los métodos estadísticos y los
modelos teóricos.
6. Procedimiento experimental.
Se hace la descripción detallada del experimento, su método de medición.
7. Método de investigación. Medidas.
Se da la estrategia seguida para investigar el objetivo de la actividad, que consiste en:
1.-Exploración: Antes de realizar mediciones, los estudiantes se familiarizan con los parámetros y
variables que han de medirse, las relaciones entre variables y los instrumentos de medida.
2.-Hipótesis: En la exploración, cuando los estudiantes observan una relación entre las variables
experimentales del fenómeno que exploran, hacen una proposición en forma de hipótesis de esta relación.
3.-Medición: Los estudiantes proceden a hacer mediciones y aplicar los métodos de análisis gráfico para
encontrar las relaciones matemáticas empíricas entre las variables.
4.-Verificación o no de hipótesis: Como resultado de las mediciones, el análisis gráfico y las relaciones
empíricas entre variables, los estudiantes pueden determinar la veracidad o falsedad de la hipótesis.

V. DISCUSIÓN
Realizado el trabajo experimental y corroborado la veracidad o falsedad de la hipótesis, los estudiantes reflexionan sobre
los resultados obtenidos y discuten la fenomenología física del experimento.

VI. CONCLUSIÓN
Aquí los estudiantes hacen un reporte de los resultados experimentales, escriben explícitamente la relación empírica entre
variable con la inclusión de los parámetros experimentales medidos con sus incertidumbres y discuten las consecuencias
física de estos resultados.
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Este artigo tem como objetivo investigar se a organização do ensino de Cálculo utilizando
Atividade de Situações Problemas e baseada nos pressupostos da teoria da formação por
etapas das ações mentais promove a aprendizagem significativa nos estudantes da
Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Roraima - IFRR. Partimos do
pressuposto que a organização do ensino de Cálculo utilizando a Base Orientadora da Ação
do tipo III - BOA III, proposta por Galperin na Teoria da Formação por etapas das Ações
Mentais pode se constituir em um material potencialmente significativo para o estudante. A
pesquisa ocorreu no contexto do Instituto Federal de Roraima - IFRR a partir de uma
intervenção pedagógica, durante as disciplinas de Cálculo I e II, no ano de 2013. Na
organização do ensino, considerando a teoria de Galperin, as ações de aprendizagem passam
por uma processo de modificação e se transformam de material a mental elevando o grau de
assimilação, com o propósito de encaminhar o aluno ao processo de generalização. Nesse
recorte da pesquisa apresenta-se os resultados aplicados na unidade de estudo de Limite de
Função de uma variável real e as análises acenam que a atividade de estudo apresentada
como um conjunto de ações, que por sua vez é constituída por operações, oferece a
possibilidade de alcançar o objetivo de ensino e de evidenciar se houve aprendizagem
significativa desde que, haja uma preocupação ao planejar o ensino seguindo as etapas
proposta por Galperin e tenha tempo suficiente para perceber o desenvolvimento dos
estudantes nos três níveis: materializado, verbal e mental, ou seja, deve haver a
transformação da atividade externa em interna para que que ocorra a aprendizagem
significativa.
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I INTRODUÇÃO
Em Matemática quando nos referimos ao processo de ensino e aprendizagem, podemos citar duas perspectivas
epistemológicas. A primeira, historicamente mais presentes nas salas de aula, identifica apenas o ensino como
transmissão de conhecimentos e a aprendizagem como mera recepção de conteúdos. A segunda perspectiva ainda pouco
explorada nas nossas escolas repassa para o aluno a responsabilidade pela sua própria aprendizagem tendo o professor
no papel de mediador, ou seja, o sujeito responsável por gerar situações de ensino que propiciem ao aluno uma
aprendizagem mais significativa.
O nosso estudo se alicerça nessa última perspectiva, tem como objeto a organização do ensino de Cálculo
Diferencial e Integral de Função de uma Variável a partir da elaboração de Atividades de Situações Problemas. A busca
por compreender esse objeto de estudo nos levou a constatação de diversas pesquisas (D’Avoglio, 2002; Kurata, 2007;
Miranda, 2010; Abreu, 2011) que investigaram questões relacionadas ao ensino de Cálculo e todas apresentam críticas à
forma como o ensino dessa disciplina vem sendo praticada. Nesse sentido, apresenta-se esse estudo que visa responder
se a organização do ensino a partir de Atividades de Situações Problemas e baseada nos pressupostos da Teoria da
Formação por Etapas das Ações Mentais de Galperin promove Aprendizagem Significativa dos conceitos de Limite na
disciplina de Cálculo da Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Roraima – IFRR.
O conceito central da teoria de Ausubel é o de Aprendizagem Significativa, que para ele, é um processo que se dá
por meio do qual uma nova informação relaciona-se com aspectos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do
aprendiz. A teoria de Galperin consiste em encontrar a forma adequada da ação, que se caracteriza pelo nível de
apropriação de conhecimento pelo aluno que se dá a partir de um percurso de transformação da ação externa para ação
interna, ou seja, de material para a mental. Tal mudança ocorre em três níveis de ação: material, verbal e mental.
Há um vasto campo de estudo na área da Educação apoiado nas teorias desenvolvidas por esses teóricos, a
psicologia da educação vem sendo solicitada a contribuir e ao longo dos anos tem acumulado conhecimentos teóricos
sobre os processos de aprender e ensinar, assim trazem sugestões que acenam com ricas possibilidades de aplicação na
prática pedagógica e também no campo da pesquisa educacional. Isso nos direcionou para a realização de uma pesquisa
em que pudesse colocar em prática tais fundamentos teóricos, mas que também pudesse buscar soluções para algumas
questões emergenciais no campo da Educação Matemática, área da nossa atuação e pesquisa.
Foi feita uma intervenção pedagógica nas disciplinas de Cálculo I e II no segundo e terceiro períodos da
Licenciatura em Matemática, sendo que para os resultados dessa pesquisa, fez-se análise do estudo de Limite, aplicado
em Cálculo I. Do ponto de vista da abordagem do problema da pesquisa, esta se classifica como qualitativa, Gil (1991)
considera que neste tipo de pesquisa há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.
A coleta de dados foi feita a partir da realização de uma pesquisa-ação, que segundo Sandin Esteban (2010, p. 167)
é uma pesquisa orientada à prática educacional e a finalidade essencial “não é o acúmulo de conhecimentos sobre o
ensino ou a compreensão da realidade, mas fundamentalmente contribuir com informações que orientem a tomada de
decisões e os processos de mudanças para a sua melhoria”. Quanto à análise dos dados, partimos de pressupostos
descritos por Apolinário (2006, p. 159) em relação à pesquisa qualitativa. Ele ressalta que nesse tipo de pesquisa “[...] a
análise dos dados terá por objetivo simplesmente compreender um fenômeno em seu sentido mais intenso, em vez de
produzir inferências que possam levar à constituição de leis gerais ou a extrapolação que permitam fazer previsões válidas
sobre a realidade futura”.

II TEORIA DA FORMAÇÃO POR ETAPAS DAS AÇÕES MENTAIS
A Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais criada por Galperin vem da teoria histórico-cultural, defendida por
Vigotski, além de Galperin, este teórico teve na sua escola outros colaboradores. Davydov, que formulou a teoria do
ensino Desenvolvimental, critica em suas pesquisas a transmissão de conteúdos utilizados para a aprendizagem dos
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alunos de modo tradicional, ele defende o estudo dos produtos culturais e científicos da humanidade, no sentido de buscar
elementos que expliquem o percurso investigativo para se chegar a estes produtos, para ele as ações de aprendizagem é
o procedimento prático utilizado para realização destas estratégias. As contribuições de Davydov sobre a realização das
ações de aprendizagem demonstram que é por meio de atividades de abstração e generalização bem como da realização
dos exercícios escolares, que torna possível direcionar as ações das crianças para a aprendizagem de um conteúdo, bem
como ensiná-los a manejar seus processos cognitivos (Davidov, 1988).
Leóntiev é mais um colaborador de Vigotski e comunga com a ideia de que a natureza social da atividade psíquica
ocorre por meio da experiência social. Para ele o aluno consegue estabelecer relações com os objetos por meio da
atividade que é formada por ações que são realizadas por intermédio de operações tanto materiais, como intelectuais. A
realização dessas ações se dá visando um determinado objetivo, que no caso do aluno é a sua aprendizagem. As ações
de aprendizagem são consideradas como unidade central, a mola propulsora que direciona o sujeito à assimilação do
objeto, ou seja, o estudo é uma atividade constituída por um motivo que impulsiona a ação rumo a um objetivo. O
reconhecimento que a atividade interna ou mental é decorrente da atividade material ou externa é atribuído a Vigostki
pelo autor, entretanto este não esclarece os mecanismos ou processos em que ocorre esta transformação (Leóntiev, 1988).
Galperin percebeu que este processo poderia se constituir como seu objeto de estudo e assim ampliou os
pressupostos já estudados por Vygotsky e seus seguidores criando a Teoria da Formação das Etapas de Ações Mentais.
Assim ele deixa claro esse processo e descreve que a atividade antes de ser mental deve percorrer algumas etapas
que se iniciam com uma base orientadora da ação, seguida da formação da ação material ou materializada, avançando
em direção à formação da ação verbal externa. É nesse momento que se dá a apropriação da linguagem externa para si,
desencadeando na linguagem interna. Essa é a teoria da formação por etapas das ações mentais de Galperin que ganhou
força por meio das pesquisas realizadas por Talízina, esta dedica-se ao estudo de assuntos relacionados à assimilação de
conceitos segundo as idades das crianças e os mecanismos que as levam a generalização (Talízina, 1988).
Galperin, ao analisar o sistema de ensino da Rússia, constatou que as dificuldades dos alunos estão vinculadas
às bases que servem de orientação e que organizam as suas ações mentais, isto é, ao modelo que organiza a forma de
pensar e conduzir as ações dos alunos na formação de conceitos. Conforme o autor, tais bases são insuficientes e
inadequadas à formação de um pensamento teórico, pois tanto levam os alunos à resolução erradas das tarefas, quanto
promovem a adequada transformação do plano material em mental.
Nessa teoria, a atividade tipicamente humana de “estudo” requer um conjunto de múltiplas ações a serem
cumpridas, para que o aluno adquira os conhecimentos e se desenvolva intelectualmente. Nesse sentido, Talízina (1988),
esclarece que estudo é atividade caracterizada por um sistema de ações unidas por um motivo que, em seu conjunto,
asseguram que o objetivo da atividade da qual fazem parte seja atingido. Ela ainda acrescenta que, o elo central dessa
teoria é admitir a ação como unidade de qualquer atividade humana, entre elas o estudo. A sua execução pelo homem
está vinculada a um objetivo que, por sua vez, surge de uma necessidade que também é geradora de um motivo.
Entretanto, na ação se “inclui um determinado conjunto de operações, que se cumprem em uma ordem
determinada e em correspondência com determinada regra. O cumprimento consecutivo das operações forma o processo
de cumprimento da ação”. (Talízina, 1988, p. 58).
É importante reafirmar a necessidade de escola refletir sobre as ações que propõe à execução dos estudantes.
Pensando assim Galperin preocupou-se em organizar um sistema de ensino fundamentado em ‘etapas das ações mentais’
que proporcione à ascensão do conhecimento do aprendiz ao mais alto nível intelectual. A teoria de Galperin consiste
em encontrar a forma adequada da ação, que se caracteriza pelo nível de apropriação de conhecimento pelo estudante.
Há, pois, um percurso de transformação de ação externa para ação interna, isto é, de material para a mental. Tal mudança
ocorre em três níveis de ação: material, verbal e mental.
Para Galperin et al. (1967, p. 273-275), há diferentes modos de ocorrer um ato mental, cada qual apresenta suas
propriedades características fundamentais, ou seja, aquelas cujos modos são aceitos, e, portanto, tornam-se parâmetros.
Entretanto, em todo ato mental – formação de um conceito – é caracterizado por dois “componentes constituintes”:
traços operantes e propriedades operantes. Nesse sentido, em todo ato mental de um indivíduo humano são distinguidos
quatro parâmetros.
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O primeiro parâmetro, em ‘nível de processo’, em que se apresentam três níveis: material ou materializado, palavra
oral e o intelectual. No nível material ou materializado, a atenção se volta para a descrição dos traços fundamentais do
objeto.
O nível caracterizado pela palavra oral, em que as observações são explicitadas em voz alta, procedimento
considerado essencial para o processo de formação de pensamento. O intelectual, o último nível em que o traço essencial
é um ato exclusivamente mental.
O segundo parâmetro trata-se do grau de generalização no qual, para Galperin et al. (1967), separam as
propriedades essenciais das não essenciais. É identificada por meio das situações em que o aluno recorre aos conceitos
para aplicá-lo em conformidade com suas condições para tal. A generalização ocorre de forma correta quando o aluno
consegue determinar as propriedades fundamentais do objeto conforme as orientações destacadas pela base orientadora
da ação na execução da atividade.
O terceiro parâmetro é o grau completo, por demonstrar três possibilidades dos estudantes na realização das
operações: aquelas que realizam efetivamente, ou aquelas mais simples que realmente podem executar ou, ainda, um
modo mais completo de operações. O quarto parâmetro, grau de internalização, também se refere às condições
psicológicas em que a ação passa a ser um “ato próprio do indivíduo” em que o estudante articula várias ideias
conceituais. Igualmente ao terceiro parâmetro pode acontecer um percurso marcado por pouca ou muita facilidade. Outra
característica é a identificação e destaque do tipo de operação - simples ou complexas – no desenvolvimento da ação.
Galperin et al. (1967) assinalam que todos esses parâmetros são independentes entre si, no entanto, é possível generalizálos em um mesmo processo.
Estes parâmetros são importantes para a formação completa de um ato mental. As atividades se traduzem na forma
material ou materializada, que requerem subsídios suficientes para a transformação do conhecimento, do pensamento
para um nível mais elevado. As imagens são superadas na sua completude pela linguagem verbal, ou seja, desprendemse dos objetos materiais. É possível, portanto, converter a forma verbal externa em um ato mental interno, o aluno agora
“fala para si” esse ato transformado em um pensamento verbal.
Nessa pesquisa a aplicação da Teoria foi realizada no ensino de Cálculo, mais especificamente no estudo de Limite
de Função de uma variável real a partir de atividades de situações problemas. Os princípios que norteiam essa teoria
permitem ao professor organizar as ações de ensino e encaminhar o processo de aprendizagem dos alunos na direção de
seu desenvolvimento, dando condições a estes para atuar conscientemente na vida escolar e em sociedade.
Ao considerar esta teoria, a organização do ensino de Cálculo iniciou pela adoção de aspectos externos, objetivos
e materiais indo gradativamente para os aspectos que requerem um nível interno, mental e abstrato por parte do aluno.
Nesse caso, as ações a serem executadas passaram por um processo de modificação: abreviando, simplificandose, automatizando, passam a ganhar certa rapidez e ao mesmo tempo em que podem ser acompanhadas, num intuito de
orientar-se na direção da aprendizagem.
Aprendizagem esta que deve ocorrer de forma significativa tal qual estabelece Ausubel. Essa é a proposta da
pesquisa, analisar se ao organizr o ensino como propõe Galperin, a aprendizagem se dá como Ausubel estabele em sua
teoria, ou seja, o significado lógico do material de aprendizagem se transforma em significado psicológico para o
aprendiz” (Moreira, 1999, p. 09). A sessão que segue destina-se a esclarecer pontos dessa teoria em sala de aula.

III A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM SALA DE AULA
Ausubel é autor de uma frase que merece ser refletida por todos educadores que atuam no processo ensino e aprendizagem
em sala de aula: “Se tivéssemos que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diríamos: o fator singular
mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isto e ensine-o de acordo”
(Ausubel et al., 1980, p.137).
Para este teórico, aprendizagem significativa é um processo em que a nova informação a ser aprendida deve se
relacionar de forma não-literal e não-arbitrária a um aspecto relevante já existente na estrutura cognitiva do indivíduo,
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ele ressalta que nesse processo a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, que ele
denomina de “conceito subsunsor” existente na estrutura cognitiva de quem aprende. Resumindo, segundo Ausubel, a
aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação “âncora-se”em conhecimentos relevantes preexistentes na
estrutra cognitiva (Moreira, 1999, p. 11).
Sobre essa aprendizagem em sala de aula, Ausubel estabele que, a aprendizagem significativa por recepção, é
considerada a base da maior parte do conhecimento escolar. Na maioria das vezes o que se observa na prática educativa
é a ocorrência de uma aprendizagem mecânica. Coll e outros (1996, p. 73) citam os erros mais comuns cometidos pelos
professores na aprendizagem por recepção:
A utilização precoce de métodos unicamente verbais com estudantes cognitivamente imaturos. A exposição
desorganizada e arbitrária de fatos não relacionados ou de princípios explicativos. O fracasso na integração entre as
novas ideias, conceitos ou proposições com os materiais expostos anteriormente. A utilização de procedimentos de
avaliação que verificam apenas a capacidade dos estudantes para reproduzir ideias de forma literal ou em contexto
igual ao que foi aprendida.

Ausubel et al. (1980, p. 33) destacam que a aprendizagem significativa receptiva é importante para a educação,
pois, segundo eles, seria o “mecanismo humano, por excelência, de aquisição e armazenamento de uma vasta quantidade
de ideias e informações representadas por algum campo de conhecimento”. Eles também ressaltam que, o ensino em sala
de aula deve ser organizado em termos da aprendizagem significativa receptiva enquanto processo cognitivo ativo e não
passivo.
A estrutura cognitiva prévia e a organização significativa da matéria de ensino, que o aluno possui, devem ser
consideradas na elaboração da programação instrucional pelos professores, em decorrência de sua importância na
aprendizagem receptiva significativa. Segundo Ausubel et al. (1980, p. 37), deve-se considerar o potencial significativo
do material a ser aprendido, sem esquecer que este varia em relação à experiência prévia e a fatores como idade, Q.I. e
condições socioeconômicas dos alunos.
Esses autores salientam que, para haver uma incorporação dos novos conhecimentos com a estrutura cognitiva
preexistente, os professores podem utilizar os organizadores prévios, que atuam como uma "ponte" entre o conhecimento
que o aluno já possui e o que ele precisa conhecer a fim de assimilar de forma significativa os novos conhecimentos.
Para Ausubel, os organizadores prévios são de dois tipos: organizador expositivo: é utilizado quando o aluno não
tem nenhuma familiaridade com a matéria a ser ensinada; organizador comparativo: neste caso, o aluno deve estar
familiarizado com o assunto a ser tratado ou o assunto a ser tratado pode ser relacionado com as ideias já existentes em
sua estrutura cognitiva. A fim de que os organizadores prévios sejam corretamente elaborados, é necessário conhecer a
estrutura cognitiva prévia dos alunos, Isto não é uma tarefa fácil. Entretanto, cabe aos professores organizar, de forma
significativa, o que irá ser ensinado para que se possa relacionar de maneira ativa a estrutura conceitual de uma disciplina
com a estrutura cognitiva dos alunos.
Assim os professores devem decidir o que é importante que seus alunos aprendam, discernir quais as disciplinas
que estão prontas para aprender, dosar adequadamente a transmissão de informações e decidir sobre a quantidade
adequada e o grau de dificuldade das tarefas de aprendizagem (Ausubel et al., 1980, p. 9). Certos de que a ocorrência da
aprendizagem significativa é importante no processo ensino e aprendizagem busca-se estudar quais seriam os elementos
relevantes que deveriam ser disponibilizados na estrutura cognitiva dos estudantes quando submetidos ao ensino de
Cálculo.
Desta forma, ao organizar as sequências didáticas na intervenção pedagógica que realizou-se nessa pesquisa, fezse inicialmente uma análise para saber se os estudantes dispõem de subsunçores necessários à aprendizagem significativa
do novo conceito a ser aprendido. Utilizou-se também organizadores prévios, estes servem para facilitar a aprendizagem,
pois funcionam como “pontes cognitivas”. Segundo Ausubel (2003, p. 171), “a principal função do organizador prévio
é servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa saber para aprender significativamente a tarefa com
que se depara”. Ou seja, devemos organizar o ensino buscando preencher a lacuna entre o que o aluno já sabe e o que ele
precisa saber para que o novo conceito seja aprendido de forma significativa.
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Neste sentido, os organizadores prévios utilizados nessa pesquisaa foram alguns problemas apresentados em um
nível maior de abstração. Esses problemas eram sempre trabalhados em um nível mais geral, como material introdutório,
antes de chegar aos conceitos que iriam ser estudados, servindo sempre de ponto de partida para aquisição do novo
conceito pelos estudantes.

IV RESULTADOS: O ENSINO DE CÁLCULO COM BASE NA TEORIA DE GALPERIN
Apresenta-se aqui os principais resultados do estudo, analisado sob o ponto de vista da pesquisa qualitativa. A análise
está organizada pelas etapas descritas por Galperin e estão classificadas em ordem progressiva da própria disposição
teórica. A etapa motivacional foi realizada com vistas a atingir dois objetivos, o primeiro, de se constituir um organizador
prévio, isto é, servir de âncora para o conceito de Limite de Função, o segundo, de servir como um momento de
motivacão da aula. Foi concretizada por meio da aplicação de problemas que remetem a questões do cotidiano e que
estão relacionadas ao estudo de funções. Esse foi um momento privilegiado de estudos em que os estudantes participaram,
obtiveram bons desempenhos e demonstraram interesse pelas aulas.
As sequências didáticas foram organizadas a partir das Atividades de Situações Problemas (ASP) e portanto, o
objetivo foi que os estudantes construíssem e compreendessem o conceito de limite de função de uma variável real com
base na solução dos problemas. Para análise dessa pesquisa, na solução dos problemas trabalhou-se as seguintes
categorias: compreender o problema, construir o modelo matemático, solucionar o modelo matemático e interpretar a
solução. Para melhor interpretação dos resultados, cada uma dessas categorias foram desdobradas em sub categorias.
Galperin (apud. Talízina, 1988, p.138), refere-se às ações cognitivas ausentes (desconhecidas), como ações que se
modelam a partir do contexto externo, que são assimiladas pela explanação dos conceitos particulares, ou gerais, através
dos objetos ou práticas exteriores da ação da sua base orientadora. Portanto, fundamenta-se o processo de Formação da
Atividade (estudo de limite), na Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais, provendo a análise do processo de
desenvolvimento das aulas práticas e pelas ações realizadas (Talízina, 1988, p.138). Segundo as Etapas de Galperin, na
medida em que o desenvolvimento da ação nova se realiza, simultaneamente ocorre transformação das características
das ações executadas, onde se configura a assimilação do conceito.
Desta maneira, a assimilação das ações mentais das ideias conceituais de Limite, foram modeladas na estrutura de
um sistema de quatro ações, apresentadas inicialmente no contexto de problemas, que transcorrem como um processo
único, assegurando-se nos conceitos particulares por ideias intuitivas, para desenvolver o conceito geral.
Segundo Talízina (1988), para a construção de uma atividade de ensino, o planejamento deverá conter os
pressupostos gerais do processo de assimilação de acordo com a Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais.
Portanto, a formação da ASP para assimilação do conhecimento novo (limite) deverá atender os seguintes
pressupostos gerais:
 A atividade deverá ser elaborada no estudo de limite por meio dos elementos essenciais que compõem as ações;
determinar o nível de partida inicial na atividade cognitiva dos estudantes.
 Definir o objetivo geral e os objetivos específicos de ensino.
 Escolher a base orientadora da ação (BOA) apropriada com a identificação da situação do problema de ensino.
 Prever a qualidade da assimilação estruturada; iniciar a exposição prática a partir dos conceitos particulares para
formular o conceito geral, como também pode ocorrer ao contrario.
 Desenvolver parte das atividades em forma de situações problemas.
 Selecionar os problemas de abordagem do conteúdo.
 Identificar durante o processo elementos focais de dificuldades do processo na retroalimentação e corrigir os
elementos focais de dificuldade no desenvolvimento do processo.
Na identificação situacional do Nível de Partida, obteve-se nos resultados do teste diagnóstico, os comparativos
de desempenho qualitativos dos acadêmicos, quanto ao conhecimento e aplicação dos conceitos de funções. Desse modo,
observou-se que, os estudantes aplicaram os conceitos para solucionar problemas com modelos elaborados, no entanto,
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demonstraram dificuldades para elaborar os modelos matemáticos tanto com as variáveis e incógnitas visivelmente
identificadas, quanto em problemas com estes elementos implícitos. Portanto, de acordo com as análises, observa-se que,
cerca de cinco dos onze acadêmicos possuíam habilidades para a transferência de conceitos de funções e resolvem
situações problema sem modelos elaborados. Este item, foi identificado como fator essencial na retroalimentação das
dificuldades, as quais foram desenvolvidas em duas aulas seguintes.
Na fase formativa e mediadora, as atividades foram realizadas com foco na constituição e desenvolvimento das
etapas descritas por Galperin: 1ª Etapa - Base Orientadora da Ação; 2ª Etapa – Material ou Materializada; 3ª Etapa Ação Verbal Externa; 4ª Etapa – Formação da Ação da Linguagem Externa e 5ª Etapa - Formação da Ação da Linguagem
Interna. De modo que, ao passo do desenvolvimento das Atividade de Situações Problemas em Limite, o estudante
perpassou pelas etapas qualitativas de constituição do conhecimento transformado de acordo com as características das
ações dependentes.
A Base Orientadora expressa o sistema de condições para assimilação do conceito. Dentre aquelas estudadas por
Galperin, aqui, a opção foi pelo tipo de BOA III por ter maior aproximação com as peculiaridades do objetivo e do objeto
da ação referente à apropriação do conceito de limite de função e com a característica da ordem das operações. Reafirmase que essa BOA se caracteriza por ser generalizada, completa e independente. Para tanto, o estudante terá a sua
disposição as orientações para a realização das operações ou tarefas, que nessa pesquisa se refere a resolução de
problemas relacionados ao conceito de Limite de uma Função, Limites Laterais, Limites Infinitos, Limites no Infinito e
Continuidades. Todas ases orientações dão ênfase ao modo geral do conceito e seus invariantes, porém partindo quase
sempre de casos particulares.
Como qualquer instrumento, a base orientadora da ação situa-se entre o sujeito e o objeto da ação, tendo como
principal função fazer a mediação entre a ação e a solução da situação-problema (contexto de ocorrência da ação),
fornecendo-lhe uma orientação acerca dos meios necessários para obter o êxito da ação (Galperin, 1989, p. 70). A base
orientadora da ação precisa ser colocada em prática, Talízina (1988, p. 135), por exemplo, adverte que é inútil esperar
que se forme o pensamento matemático para começar a ensinar matemática, pois só o ensino de matemática conduz ao
desenvolvimento do pensamento matemático.
Na etapa Material ou Materializada, é conveniente que se explique ao estudante como deve usar os componentes
do conceito para solucionar qualquer problema que se apresente. Além disso, é orientado para que se aplique cada
componente a cada parte da material, ou seja, transferir todas as condições de uma operação/situação para as demais. É
necessário salientar que a etapa materializada é muito importante, o que requer a presença constante do professor na
orientação dos alunos em atividade de estudo. É nesse momento, segundo Gallperin e Talízina, (1967), que se viabilizam
os componentes do conceito que se expande em todas as situações/operações, bem como para as demais etapas.
A etapa da ação materializada foi desenvolvida com os estudantes, de maneira detalhada, ao passo da execução
das operações da Atividade de Situações Problema com o auxílio da professora realizando um controle das ações.
Desse modo, as ações se transformaram no método detalhado na resolução de problemas, que envolveram os
conceitos fundamentais de Límite, por ideias intuitivas, particulares e gerais do conteúdo. Observou-se que os estudantes
inicialmente apresentaram dificuldades para assimilar os conceitos, em virtude de dois elementos novos associados: o
conteúdo de Límite e a resolução de problemas envolvendo estes conceitos. Não somente o conhecimento novo, mas
também a presença de mais uma pessoa na sala de aula observando e filmando as aulas, contribuiu para a inibição inicial
dos alunos, quanto a expressão de suas ideias e desempenho na solução dos problemas propostos.
No entanto, a partir da terceira semana, os estudantes não demonstraram mais tanta timidez em relação a câmera
e nem com a presença da pesquisadora e colaboradores. Quando lançada a pergunta de maneira informal e individual,
sobre a filmagem e a presença de colaboradores da pesquisa, alguns acadêmicos (An) responderam o seguinte: “já me
acostumei, mas no começo eu ficava com vergonha (A2)”; “não, pra mim não tem problema não (A6)”; o terceiro
acadêmico apenas olhou para a câmera e sorriu, demonstrando ainda não se sentir à vontade. Diante o exposto, foi
observado que os estudantes estavam aprendendo algo novo, mas ainda não haviam adquirido habilidade para verbalizar,
o que também contribuiu para a inibição dos mesmos, pois observou-se também que eles faziam perguntas particulares
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para a professora sobre o assunto, no momento das atividades práticas em sala de aula, mas não verbalizaram de maneira
geral no momento da exposição da aula.
Essa também foi uma atitude esperada, pois as dúvidas surgem com mais frequência no momento das execuções
das ações e com menos frequência nas aulas explicativas. A ação prática da professora, fez com que os alunos criassem
maior proximidade entre si para solucionar os problemas, mesmo fora do ambiente da instituição de ensino, formaram
grupo de estudo e até mesmo testaram softwares para a demonstração dos modelos gráficos. Neste contexto, a ação verbal
apresentou maior consistência na observação da interação dos alunos e a motivação para estudar o assunto ficou mais
evidente quando alguns descobriram que eram capazes de realizar as atividades.
Na Etapa da Ação Verbal, o desempenho geral dos alunos foram razoavelmente consciente, destacados na
resolução dos problemas. Neste primeiro momento, foram analisadas as primeiras evidências de assimilação dos
conceitos, com base na ideia intuitiva de Limite de função representada pela resolução dos problemas da Tangente e da
Velocidade, estes são problemas clássicos do Cálculo Diferencial e Integral encontrados em boa parte dos livros
didáticos. As ações dos estudantes foram observadas na realização das situações problemas de acordo com a estratégia
da ASP para cada problema analisado e o desempenho qualitativo, na etapa verbal, apresentou um nível abaixo das
expectativas, no entanto, essa primeira análise não foi considerada como uma situação negativa, pois o grau de
complexidade para a resolução dos problemas aumentou consideravelmente. A retroalimentação da prática procedeu com
base em atividades também prática de resolução de problemas e modelos elaborados para calcular Limites.
Na Etapa da Ação da Linguagem Externa, do mesmo modo, considerou-se também que cada problema, apresentou
nível de complexidade superior ao anterior. Então, mesmo que o estudantes tenha obtido um bom desempenho nos
problemas anteriores, com a elevação da complexidade, a compreensão tende a uma assimilação mais lenta. Essa etapa
se distingue da anterior pelo fato de que, nesta, a ação se realiza em silêncio. Observando o desempenho dos estudantes
nesta etapa, percebe-se um avanço por meio da aplicação das atividades de situações problema, mas a participação efetiva
destes estudantes nas aulas práticas, foi sem dúvida fundamental para o desenvolvimento das ideias intuitivas e
conceituais de limite, tendo em vista que ficou nítida as dificuldades daqueles que não se faziam presentes em todas as
aulas.
A Etapa da Formação da Ação em Linguagem Interna, se trata do ato do pensamento, onde o processo está oculto.
Sem dúvida, uma das etapas mais difíceis de analisar. É nesta etapa que deve haver a generalização dos conceitos por
parte dos alunos que desenvolvem as atividades de forma independente. Essas características foram observadas na
pesquisa a partir da solução de problemas que envolveu o conceito de continuidade, considera-se importante analisar
essa etapa nesse contexto, pois para a compreensão do conceito de continuidade de função o estudante deve possuir de
forma consciente o conceito de limite. Na solução destes problemas os acadêmicos tiveram que compreender as
condições de “continuidade de função” e de forma independente aplicá-las na resolução dos problemas propostos. Nessa
etapa, foi notado que apenas cinco dos onze acadêmicos atingiram plenamente os objetivos, traduzindo o conceito de
Limite e Continuidade de função de forma totalmente consciente.

V ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Nesta pesquisa buscou-se, através de uma análise qualitativa, avaliar o processo de construção do conceito de Limite de
Função de uma variável real pautada nos pressupostos da Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais com vistas
a propiciar aprendizagm significativa. O processo percorrido na perspectiva dessas teorias cognitivas nos mostra que
elementos importantes podem surgir nas interações em sala de aula e que devem ser levados em consideração pelo
professor. A proposta de desenvolver as sequências didáticas sob enfoque da resolução de Atividades de Situações
Problemas (ASP) fez com que os estudantes percebessem a importância de perpassar por cada etapa, desde a
compreensão do problema e construção do modelo matemático até a interpretação da solução.
A Teoria de Galperin oferece ao professor uma possibilidade teórica para a organização do ensino, uma vez que
seu próprio experimento e de seus seguidores, com base científica, mostram que os estudantes, até então desinteressados
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nas aulas, envolvem-se ativamente na atividade de estudo. Isto já estabelece uma condição para que ocorra aprendizagem
significativa, o estudante estar predisposto a aprender, como salienta Ausubel em sua teoria. Outra observação que podese destacar referente à aproximação dessas duas teorias encontra-se em um dos pontos defendidos por Ausubel e que diz
respeito a etapa verbal descrita por Galperin. Ausubel considera a linguagem como importante facilitador da
aprendizagem significativa, para ele “a linguagem clarifica os significados, tornando-os mais precisos e transferíveis”
(Moreira, 1999, p. 163).
Analisando a turma como um todo por meios das atividades, observação e testes aplicados durante a intervenção,
chega-se a conclusão que boa parte dos estudante foi capaz, não só de compreender os conceitos de Limite de função,
como também de se desenvolver do ponto de vista cognitivo. Muitas foram as evidências a esse respeito e em cada uma
delas, havia a configuração de que os pressupostos teóricos da teoria da formação por etapas das ações mentais pode
fornecer meios para tornar a aprendizagem mais significativa para o estudante.
A estratégia utilizada no encaminhamento das aulas, a ASP, também se mostrou como um ponto bastante positivo,
a resolução dos problemas pelos estudantes promoveu uma evolução gradativa de modo a torná-los independentes em
suas ações. Sabe-se que o processo para a aquisição da aprendizagem significativa demanda tempo e relatar como se deu
o desenvolvimento cognitivo dos estudantes nessa perspectiva implica descrever as evidências, que para o próprio
Ausubel, nem sempre é fácil de observar.
Desta forma, esclarece-se que essa pesquisa terá continuidade e que no decorrer das próximas fases, espera-se
obter conclusões mais detalhadas sobre a aprendizagem dos estudantes, destaca-se mais uma vez que foi evidente a
potencialidade da teoria de Galperin para fornecer base segura para um ensino pleno de sentido. As considerações
apresentadas nessa pesquisa visam contribuir com o corpo teórico sobre a aprendizagem e ensino, particularmente
adequado ao ensino de Cáculo. Acredita-se que este estudo, ainda em andamento no âmbito do Programa de Pósgraduação em Educação em Ensino de Ciências e Matemática pela Rede Amazônica de Educação em Ciências e
Matemática–REAMEC/UFMT, oferece perspectivas novas, estimulantes e, sobretudo, viáveis para a organizaçào do
ensino de Cálculo na perspectiva da teoria de Galperin, pois serve como ponte articuladora da aprendizagem significativa,
levando o estudante a se perceber aprendendo e conduzindo-os a uma independência intelectual.
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El cambio en el desempeño del maestro en la enseñanza de la ciencia, se analizó con una
muestra representativa de profesores de tercer grado de Lima (Perú), durante todo el año
académico de 2012. Según SERCE (2006) y PISA (2009 y 2012), los estudiantes peruanos
mostraron un pobre rendimiento en ciencias. Entre los muchos factores que pueden estar
afectando de manera negativa al aprendizaje de los estudiantes figura el desempeño del
maestro en el aula. Este se considera como el factor clave para hacer niños más interesados
en la ciencia, para mejorar sus capacidades y para hacerlos capaces de pensar de una manera
científica. Con el fin de mejorar el desempeño de los maestros, se probó una estrategia de
capacitación, la cual se basa en un enfoque de la investigación de la enseñanza de la ciencia,
en la transferencia de conocimientos, en el asesoramiento directo para lograr el cambio en
la práctica, en la promoción del aprendizaje entre pares y en la publicación de los resultados
a la comunidad. En la investigación, se encontraron cambios notables en la calificación
promedio de la actuación del profesor, de 44.9 a 67.4. Y en el saber hacer enfocado a la
investigación, de 42.3 a 66.3. Los resultados muestran que es posible mejorar el desempeño
del profesor con la estrategia de capacitación utilizada sin importar las limitaciones
económicas, sociales o culturales. Esta estrategia de capacitación es muy recomendable para
su aplicación en el ámbito nacional.

I. INTRODUCCIÓN
La incorporación de la Ciencia y la Tecnología (CYT) en los procesos productivos para potenciar la inserción del país en
la economía global es una necesidad impostergable reconocida por el Estado, la empresa y la sociedad civil. Sin embargo,
este proceso no puede ser igual al seguido por los países desarrollados. Las condiciones físicas, económicas, sociales y
culturales particulares del país exigen que el progreso científico-técnico deba hacerse sobre la base de sus propias
necesidades y potencialidades.
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La creación de una capacidad propia en este campo y la generación de proyectos productivos con un alto contenido
de CYT deben ser el resultado de un esfuerzo educativo y cultural que haga converger la CYT moderna con la
recuperación y revaloración de los saberes tradicionales, que demostraron en su momento, su eficacia en la satisfacción
de necesidades y su pertinencia con el buen manejo de los ecosistemas y recursos naturales.
En esa perspectiva, es fundamental que el sistema educativo se vincule con el sistema científico-tecnológico y con
el sistema productivo del país, siendo tres sus prioridades:
a) Asegurar que la mayoría de la población, sin distinción alguna, tenga una educación básica completa.
b) Integrar en los aprendizajes los elementos científicos y tecnológicos que permitan la comprensión y la
participación en un mundo en permanente cambio.
c) Desarrollar una cultura productiva y emprendedora, vinculada con el entorno, sus potencialidades y sus riesgos,
que permita nuevos aprendizajes científicos y tecnológicos y la audacia para la creatividad y la innovación.
Si bien en el Perú se está en camino a que la mayoría de su población esté matriculada en la educación básica, los
estudiantes han mostrado tener insuficientes aprendizajes en ciencias como lo indican los resultados de los estudios
internacionales SERCE (2006) y PISA (2009 y 2012). Por consiguiente, hay necesidad de revisar los objetivos,
contenidos y procedimientos didácticos de la educación científica, reformular lo que sea necesario y sobretodo potenciar
las capacidades para la enseñanza de los maestros por cuanto ellos definen el acto educativo que promueve los
aprendizajes en las aulas. Indudablemente que este acto también resulta influido por otros múltiples factores que en su
momento habrá que estudiar.
Los avances en la Psicología del aprendizaje y en la Didáctica de las ciencias naturales han abierto otros caminos
metodológicos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Desde esta nueva perspectiva se pone el énfasis en el
protagonismo de los estudiantes en el acto de aprender y relieva:
a) Lo que se aprende se construye sobre lo que ya se ha aprendido (Ausubel, 1998).
b) El aprendizaje implica una reconstrucción interna de los conocimientos previos (Driver, 1989).
c) Se aprende a través de la experiencia directa (Piaget, 1981).
d) Se aprende en interacción con otros (Vygotsky, 1977).
e) Se aprende a través de la experiencia comunicativa (Osborne et al., 1991; Sanmartí et al., 1999).
f) El aprendizaje se autorregula metacognitivamente (Flavell, en Mateos, 2001).
Por consiguiente, los procesos de enseñanza y aprendizaje deben hacerse siguiente pautas como:
1. Partir siempre de lo que el estudiante conoce con respecto a lo que se pretende enseñar.
2. Enfrentar al estudiante a situaciones que él debe tratar de explicar con sus propias conjeturas y buscar
soluciones posibles.
3. Propiciar relaciones directas del estudiante con lo que se quiere que aprenda.
4. Involucrar al estudiante en actividades de cooperación social dentro de la comunidad de aprendizaje del aula y
su entorno.
5. Proponer al estudiante actividades y estrategias para la organización y comunicación de los conocimientos
durante todo el proceso de aprendizaje.
6. Promover un clima adecuado en el aula para que los estudiantes tomen conciencia de los aprendizajes que
realizará, su finalidad, importancia y la identificación de las dificultades que deberá vencer.
7. Interactuar con el estudiante generando espacios socioemocionales favorables para el aprendizaje y el
desarrollo emocional.
La curiosidad es propia de la naturaleza humana para conocer e interactuar con el mundo en que se vive y la
indagación es parte de nuestra vida cotidiana. Los científicos han potenciado al máximo esta capacidad y procedimiento
para llegar a comprender mejor el mundo en que vivimos y usar sus recursos para satisfacer las necesidades de la
humanidad, aunque el riesgo es inevitable en muchos casos. De allí que comprometer a los estudiantes en actividades de
indagación es una alternativa de enseñanza que tenga significado para ellos (Gil et al., 2008).
La enseñanza de las ciencias basada en la indagación favorece:
a) Que la curiosidad inicial de los estudiantes se convierta en una verdadera motivación para aprender ciencias.
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b) Que las preguntas y la búsqueda de respuestas de los estudiantes guíen el desarrollo del currículo escolar. La
indagación científica comienza con una pregunta sobre hechos y fenómenos de la realidad que se presentan como
"incomprensibles" para los conocimientos previos de los estudiantes.
c) Que las preguntas de los estudiantes los lleven a realizar experiencias prácticas que proporcionan nuevas
evidencias o datos que, confrontados con sus conocimientos previos, dan lugar a la construcción de conocimientos
científicos. La práctica transforma al maestro en un aprendiz junto con los estudiantes, y ellos se transforman en
maestros junto con nosotros.
d) Que los estudiantes sean capaces de abordar la solución de problemas de la realidad con argumentos que se
sustentan en evidencias concretas.
En el presente estudio se ha elegido como foco de atención el desempeño de los maestros en el aula, porque se
considera que la acción del docente es clave para impulsar una enseñanza de la ciencia, que alimente la curiosidad natural
de los niños e impulse el desarrollo de sus habilidades y pensamiento científico. Pero, como no se trata solamente de
capacitarlos, sino de apoyarlos para que modifiquen sus desempeños en el aula de manera concreta, se propuso establecer
en qué medida una estrategia de capacitación docente que se fundamenta en el enfoque por indagación de la enseñanza
de la ciencia y que integra la transferencia de conocimientos, la asesoría y acompañamiento directo en el aula, el
aprendizaje entre pares y la rendición de cuentas a la comunidad, podría tener un impacto mayor en dicho cambio. Esta
estrategia la hemos denominado “Estrategia de Capacitación Integradora –ECI” para facilitar esta comunicación.
II. OBJETIVO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO
El estudio tuvo como objetivo determinar el impacto de la estrategia ECI en el cambio de los desempeños de los maestros
de Educación Primaria en la enseñanza del Área curricular de Ciencia y Ambiente (Perú, DCN, 2009) en escuelas
públicas.
Para el estudio se eligió aleatoriamente una muestra significativa de escuelas públicas de Educación Primaria del
Departamento de Lima (53), comprendidas en dos regiones: Lima Metropolitana (27) y Lima provincias (26); distribuidas
en dieciséis (16) Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) En ellas laboran 109 maestros, 23 varones y 86 mujeres,
85 en ámbito urbano y 24 en ámbito rural.
TABLA I. Muestra de docentes en el Departamento de Lima.
UGEL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
TOTAL

IIEE
4
2
6
2
4
7
2
6
4
4
2
1
3
1
3
2
53

DOC
5
3
13
3
13
12
6
18
12
5
2
1
3
1
4
8
109

Varones
0
0
1
1
2
2
0
5
1
1
1
1
3
0
2
3
23
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Mujeres
5
3
12
2
11
10
6
13
11
4
1
0
0
1
2
5
86

Urbano
0
2
13
2
13
9
6
17
10
2
0
0
1
1
2
7
85

Rural
5
1
0
1
0
3
0
1
2
3
2
1
2
0
2
1
24
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III. PROCEDIMIENTO
El estudio se inició definiendo una línea de base mediante la aplicación de un instrumento de evaluación del desempeño
de los maestros. Asimismo, se realizó un diagnóstico para conocer la realidad de las instituciones educativas participantes
en el proyecto, aplicando para ello tres instrumentos: a) lectura de la realidad; b) perfil del director; y c) perfil del maestro.
El instrumento para la evaluación del desempeño docente es una escala tipo Likert que posibilita la observación
sistemática en dos aspectos:
a) La situación de aprendizaje en el aula (valora las condiciones físicas –el ambiente físico, el rincón de cienciasy sociales–clima social- del aula y la planificación de la sesión de aprendizaje).
b) El desempeño del maestro en la enseñanza de las ciencias naturales basada en el enfoque de indagación
científica.
La indagación se entiende como el proceso en que los estudiantes construyen su propia comprensión de los
conceptos científicos. Es una indagación guiada, donde el maestro juega un papel importante como soporte social de los
procesos cognitivos del estudiante. El instrumento permite apreciar el rol del maestro en seis momentos clave del enfoque
de indagación: a) planteamiento de preguntas; b) formulación de supuestos (hipótesis); c) concepción y desarrollo del
plan de validación de los supuestos; d) adquisición y estructuración de conocimientos; y e) comprobación de los
aprendizajes logrados.
Estos maestros participaron en el programa de capacitación durante el año escolar del 2012 y comprendió:
a) la transferencia de conocimientos a través de tres talleres presenciales, con 40 horas de trabajo pedagógico cada
uno.
b) siete visitas de asesoría y acompañamiento en el aula, con una duración de 4 horas y con una frecuencia de una
por mes a cada uno de los maestros participantes.
c) el aprendizaje entre pares, a través de la participación en grupos de inter-aprendizaje.
d) la rendición de cuentas a la comunidad, a través de las ferias pedagógicas, que se llevaron a cabo hacia el final
del proceso.
Este programa tuvo como fundamento pedagógico el enfoque de la enseñanza de las ciencias naturales basado en
la indagación científica. El programa fue desarrollado por un equipo de profesores capacitadores, previamente formados
para este propósito. El seguimiento de los avances de los maestros se realizó durante el proceso de asesoría y
acompañamiento en el aula, aplicando un instrumento similar al usado en la fijación de la línea de base. Al término del
programa se hizo una evaluación de salida con la finalidad de definir los avances logrados.

IV. RESULTADOS
IV.1 El perfil de las instituciones educativas
Según la información recogida, las instituciones presentan las siguientes características: La mayoría de ellas son
polidocentes completas, tienen acceso a un centro de salud, los padres de familia participan organizados en comités de
aulas, cuentan con servicios básicos de electricidad y agua potable, cuentan con un aula de innovación y campos
deportivos, están equipados con televisor, reproductor de DVD y proyector multimedia. Sin embargo, llama la atención
que alrededor del 50% no cuentan con un plan de trabajo y tienen dificultades en cuanto al clima institucional.
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FIGURA 1. Se muestra el perfil de las instituciones educativas participantes.
La información fue recogida por medio de una encuesta (Lectura de la realidad) aplicada por los capacitadores, durante la primera visita a las
escuelas.

IV.2 El perfil del director
En este perfil, los puntos más críticos tienen que ver con: a) la capacidad para la gestión pedagógica y b) la capacidad
para la gestión del clima institucional. Contraponen a ello: a) la capacidad de liderazgo y b) la capacidad para la gestión
de recursos.

FIGURA 2. Se muestra el perfil de los directores de las instituciones educativas participantes.
La información fue recogida por medio de una encuesta aplicada por los capacitadores, durante la primera visita a las escuelas.
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IV.3 El perfil del maestro
En este perfil, llama la atención la poca promoción del protagonismo de las niñas en el aula por parte del docente. La
mayoría destacan como puntos positivos: a) la autoestima profesional alta, y b) la buena gestión del clima del aula.
Alrededor del 50% manifiestan tener conocimiento del contexto, realizar una buena gestión del aprendizaje y tener
dominio disciplinar.

FIGURA 3. Se muestra el perfil de los maestros que participaron en la experiencia.
La información fue recogida por mediante una encuesta por los capacitadores durante la primera visita a las aulas.

IV.4 Cambios en el desempeño docente

FIGURA 4. Comparación entre la valoración inicial y final del desempeño docente de los maestros participantes (Porcentaje de
maestros participantes).

FIGURA 5. Comparación entre la valoración inicial y final del desempeño docente de los maestros participantes en cuanto al manejo
de la situación de aprendizaje en el aula (Porcentaje de maestros participantes).
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FIGURA 6. Comparación entre la valoración inicial y final del desempeño docente de los maestros participantes en cuanto al manejo
de la enseñanza de la ciencia bajo el enfoque de indagación científica en el aula (Porcentaje de maestros participantes).

FIGURA 7. Comparación entre las medias iniciales y final de la valoración del desempeño docente de los maestros participantes y
las medias en el manejo del enfoque de indagación científica.

FIGURA 8. Comparación entre las medias inicial y final de la valoración del desempeño docente de los maestros participantes,
según el género y ubicación geográfica de las instituciones educativas.

V. CONCLUSIONES
En el estudio se encontró que los maestros participantes mejoraron su desempeño en el aula en la enseñanza del Área de
Ciencia y Ambiente; cuando se comparan las medias, inicial y final, de toda la población participante se observó un
incremento de 22,5 puntos. Algo similar se observó en cuanto al manejo de la enseñanza de la ciencia bajo el enfoque de
indagación científica; la comparación de las mostró un incremento de 24,0 puntos. Estos cambios se han observado tanto
en los maestros mujeres como en los varones y en los maestros que trabajan en el ámbito urbano y rural.
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La experiencia nos muestra que un programa de capacitación de maestros en servicio fundamentada en el enfoque
de la enseñanza de las ciencias basado en la indagación científica y que integra la transferencia de conocimiento, la
asesoría y acompañamiento en el aula, el aprendizaje entre pares y la rendición de cuentas a la comunidad (Estrategia
ECI), es una intervención que puede generar mejoras significativas los desempeños de los maestros en el aula.
Los cambios observados se han producido con maestros en trabajan en escuelas con marcadas dificultades en la
gestión educativa y en el manejo del clima institucional, según lo indican el perfil de las escuelas y el perfil director.
Asimismo, estos cambios también han sido posibles con maestros que tienen limitaciones en el manejo de los
conocimientos científicos, la gestión de los aprendizajes y el conocimiento del entorno de la escuela y con un marcado
prejuicio sobre el aprendizaje de ciencias por parte de las mujeres. Es posible que en estos cambios haya influido
positivamente su elevada autoestima profesional.
Otro estudio, realizado por el Innovations for Poverty Action (IPA), nos mostró también el impacto positivo que
había tenido esta experiencia en los aprendizajes de los estudiantes.
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En este artículo se exponen los resultados obtenidos al analizar dos materiales de diseño
curricular: el libro de texto elaborado por Castelblanco, Y. Sánchez, M., Peña, O.
denominado Químic@ 1 de la editorial Norma, particularmente la unidad siete
correspondiente a la temática de sistemas homogéneos y heterogéneos y la programación
escolar referente a la misma temática tomada del plan de estudios del Gimnasio Fontana;
dicho análisis se realiza desde las propuestas de clasificación y caracterización del contenido
conceptual de los currículos y programas de ciencias elaboradas por Koliopoulos, AdúrizBravo y Ravanis (2011) y González, Martínez y García (2009); finalmente se estructura una
crítica desde el enfoque CTSA de los dos materiales curriculares trabajados. Este trabajo
hace parte de un producto académico del Énfasis Didáctico: La Química desde las relaciones
CTSA, que hace parte del currículo de la licenciatura en química de la Universidad
Pedagógica Nacional (Colombia) y constituye una manera poner en discusión los trabajos
que se elaboran en la formación inicial de profesores en ciencias.

I. INTRODUCCIÓN
Las nuevas teorías pedagógicas acerca de cómo el estudiante aprende, enfatizan en la participación, la opinión y la
proposición que cada uno tiene sobre su proceso de aprendizaje, es decir, el estudiante asume un rol activo en la clase.
Sin embargo, la mayoría de las instituciones educativas colombianas no toman en cuenta dichos planteamientos
sino se guían por procesos de enseñanza tradicional asumiendo que las dinámicas que el estudiante desarrolla en el aula
no van más allá de lo que el profesor le puede transmitir.
En este orden de ideas, si el estudiante no participa activamente de la clase, no tiene la oportunidad de desarrollar
habilidades que le permitan una mejor comprensión y expresión del conocimiento. Dichas habilidades, en el caso
específico de la enseñanza de las ciencias y en particular de la química, son importantes en cuanto le permiten al
estudiante expresar y tener un pensamiento crítico sobre los conceptos que está abordando.
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Por tal razón, el currículo de ciencias debe permitir que los estudiantes puedan participar libremente de la clase,
generando así intereses individuales por el aprendizaje de las ciencias. Sin embargo para entender el papel activo del
estudiante en el currículo se hace necesario conocer la definición de este término, el cual en muchos casos se relaciona
con el plan de estudios, contenidos, listas de objetivos, entre otros, o con los materiales utilizados como herramienta
didáctica para la enseñanza de estos contenidos en el aula, como es el caso de los libros de texto y las guías de actividades
(Sacristán, 1991).
Es importante tener en cuenta que, la variedad de significados del concepto currículo, se debe a una susceptibilidad
a los enfoques paradigmáticos desde donde se observa y se utiliza para procesos y fases distintas del desarrollo curricular
(Sacristán, 1991). Los profesores, cuando programan y ejecutan la práctica no suelen partir de las disposiciones de la
administración, ya que estas suelen tener escaso valor para articular la práctica docente, para diseñar actividades de
enseñanza o para darle contenido concreto a objetivos pedagógicos.
Por tal razón, dentro del desarrollo curricular se da una transformación al currículo y por lo tanto a su significado,
esa transformación se puede observar mediante etapas o fases, en primera medida el currículo prescrito tiene en cuenta
que, el sistema educativo se ve influenciado por significaciones sociales que orientan cual debe ser su contenido,
posteriormente el currículo es presentado a los profesores de una manera muy general que no da herramientas para guiar
las actividades en el aula; a partir del currículo propuesto a los profesores, estos modelan su propia versión, con el fin de
concretar los contenidos, para esto los profesores trabajan a nivel individual o grupal siempre moldeándolo a partir de su
cultura, formación y propias creencias (Sacristán, 1991).
Sin embargo, durante la práctica real diferentes factores influyen en los propósitos anteriormente planteados,
causando una diferencia entre el currículo modelado por los profesores y en acción; por su parte los estudiantes, a
consecuencia de la interacción de factores como el cognoscitivo, afectivo, social, moral entre otros, ven afectado su
aprendizaje (Sacristán, 1991).
Dentro de las transformaciones del currículo, es posible encontrar las programaciones, o planeaciones de clase,
estas pueden realizarse por parte del docente, del área de ciencias o por las directivas de las instituciones. En Colombia,
el ente que regula los contenidos a abordar en las aulas, es el ministerio de educación, el cual por medio de los estándares
curriculares establece unas pautas de las competencias mínimas que deben alcanzar los estudiantes en la educación
básica.
Sin embargo, al traducir los estándares curriculares al aula se realizan modificaciones con el fin de contextualizar
los contenidos a las realidades del aula. Así Mbajiorgu y Reid (2006), plantean que el plan de estudios de la química
debe tener en cuenta aspectos como: satisfacer las necesidades de todos los estudiante, relacionar con la vida, mostrar el
papel de la química en la sociedad, tener una base de bajo contenido, estar situado en un lenguaje que sea accesible al
nivel escolar permitiendo que los estudiantes expresen sus ideas de forma escrita y verbal, mantener un adecuado y
contextualizado trabajo de laboratorio y por último y no menos importante se debe tener en cuenta la evaluación enfocada
al proceso que lleva el estudiante y también que utilice los resultados para retroalimentar los procesos.
En cuanto a las necesidades mencionadas, es importante tener en cuenta que, para cumplirlas, los contenidos
abordados en el aula juegan un papel relevante. Por lo tanto, los profesores al realizar las planeaciones deberían
preguntarse por la aplicabilidad de dicho concepto a la realidad del estudiante. De esta manera autores como Caamaño
(2006), plantean algunas consideraciones sobre las temáticas químicas que se tratan en el aula, menciona que:
 Conceptos como, las propiedades atómicas y los modelos de enlace basados en la hibridación son contenidos que
tienen una clara aplicación en los fenómenos observados a diario por los estudiantes, por lo tanto no se deben
tener en cuenta en el currículo.
 Conceptos como las fuerzas intermoleculares, la conservación de la energía, las reacciones químicas, la entropía
y pH entre otros, merecen una profundización mayor en el aula; ya que permiten explicar fenómenos de la
naturaleza, por ejemplo, las fuerzas intermoleculares facilitan la explicación de propiedades físicas de las
sustancias como la temperatura de fusión, la ebullición y la solubilidad. De la misma forma el abordaje de pH
ayuda a que el estudiante entienda aspectos de la química de los seres vivos, como pueden ser las reacciones
enzimáticas y la importancia de este factor para que se produzcan.
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Además, este mismo autor resalta el enfoque dado a las temáticas en el aula, así pues, atribuye mayor importancia
al enfoque cualitativo que al cuantitativo; por ejemplo saber calcular el pH, no tendría tanta importancia, como
comprender la influencia de este factor en los procesos naturales. Es decir que, el abordaje de los conceptos debe darse
de una forma más clara, de tal forma que los estudiantes tengan la capacidad de poder explicar dichos conceptos y su
influencia en los fenómenos naturales. En este orden de ideas es evidente que no existe una única forma de organizar los
contenidos ni un criterio universal para hacerlo (González, Martínez y García, 2009).
Por otra parte en términos de la contextualización necesaria para motivar el trabajo en el aula, Caamaño (2006),
menciona dos formas en las que se puede contextualizar los conceptos químicos en el aula; la primera de ellas, se da en
cuanto se contextualiza después del abordaje de los conceptos y la segunda, propone partir del contexto para introducir
y desarrollar conceptos. Desde la segunda perspectiva, una de las herramientas que es utilizada para llevar a cabo esta
contextualización, son las relaciones que se generan entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente (CTSA),
estas relaciones brindan la posibilidad de desarrollar un proceso de alfabetización científica en la comunidad educativa
con el objetivo que, los estudiantes comprendan los conceptos científicos y puedan tomar un posición crítica como
ciudadanos, en una sociedad que se encuentra inmersa en los avances científicos y tecnológicos, además de atravesar por
situaciones ambientales altamente problemáticas (Membiela, 2002). De esta manera, surge la necesidad de realizar
estudios para analizar el diseño curricular que guía el trabajo de los docentes, con el fin de evaluar sus características,
grado concreción y pertinencia. Estos diseños curriculares, pueden entenderse como las herramientas o materiales
diseñadas y/o modificadas por el profesor para desarrollar y guiar la clase.

II. MARCO DE REFERENCIA
Existen dos propuestas que posibilitan analizar dichos materiales; una de ellas, permite el análisis del contenido
conceptual del currículo expresado en los libros de texto y los programas de ciencias, brinda parámetros de análisis desde
diversos ejes, estos integran las características generales de los materiales en mención y provienen de las concepciones
curriculares de quienes los elaboran, de modo que, se genera una clasificación de los materiales curriculares y del
currículo en general, desde tres diferentes concepciones: tradicional, innovadora y constructivista; de modo que, se
plantea que la primera evoluciona a la segunda y esta coexiste o resuena con la tercera (Koliopoulos, Adúriz-Bravo y
Ravanis, 2011).
La segunda propuesta para el análisis de los materiales de diseño curricular se enfoca en las programaciones o
planeaciones escolares de ciencias, en estas se encuentra organizada la selección y secuenciación de contenidos y
actividades, criterios de evaluación, aspectos metodológicos, entre otros. En este sentido, González et al. (2009) se basan
en los siguientes criterios para analizar las características, el grado de concreción y la pertinencia, de las programaciones
en el trabajo del profesor.
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TABLA I. Análisis de libros de texto adaptado de Koliopoulos, Adúriz-Bravo y Ravanis (2011).
Concepciones
Tradicional

Ejes
Dispersión de los conceptos a través de unidades
temáticas aisladas. Linealidad en las temáticas

Dispersión temática.

Mezcla de marco conceptual.

Acercamiento conceptual Cuantitativo

Innovadora

Unidades Conceptuales Amplias
Desarrollo de un marco conceptual único.

Acercamiento semicuatitativo.

Constructivista

Aproximación mediante la diferenciación
progresiva de conceptos relacionados con el
concepto a enseñar
Aproximación mediante el desarrollo de un
camino evolutivo a partir de un “modelogérmen”

Se trabaja un mismo concepto en varias temáticas
sin relacionarlo de alguna manera, de este modo,
limita la importancia de los conceptos y aumenta
el riesgo de confusiones con el mismo.
Los conceptos se introducen derivados de la
aplicación de otros conceptos ligados con el
anterior, o a partir de magnitudes observables.
Estructura extensa, se proponen conceptos de
carácter estructurante para el currículo
Se
muestran
los
conceptos
como
interfenomenológicos y el contenido científico
juego un rol principal
Brinda importancia a la representación simbólica,
establece relaciones de analogía y da la posibilidad
de atribuir sentido a las relaciones matemáticas que
se aborden.
Integra concepciones de los alumnos, resalta el
papel de las actividades, además le apunta a que,
pueda generarse un proceso de diferenciación
semántica de la noción a enseñar.
Se apoya en las concepciones de los estudiantes y
un “modelo-gérmen” explicativo que, sirve de base
para la elaboración de formas más avanzadas de las
concepciones iniciales.

TABLA II. Análisis de programaciones adaptado de González, Martínez y García (2009).
Aspecto
Forma de organización
Objetivos
Contenidos conceptuales
Criterios de evaluación
Instrumentos de evaluación
Actividades
Recursos
Temporalización
Recomendaciones generales
Tratamiento de la diversidad

Análisis
Los contenidos se realizan en unidades didácticas, secuencias de enseñanza, entre otras.
Se organizan por ciclo, o cursos.
Se plantean, por actividad, curso, ciclo, o temática.
Se especifican contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, por actividad, curso,
ciclo, o temática.
Se evalúan aspectos como la participación, conceptual, procedimental, actitudinal.
Se especifican y proponen claramente en el documento, no se especifican ni proponen.
Incluye propuestas explícitas (ejercicios de lápiz y papel, actividades de laboratorio), incluye
propuestas genéricas, no se especifican.
Libro de texto y otros; sólo el libro de texto; no se especifica.
Especifica tiempos de realización, no los especifica
Se especifican claramente en el documento, no se especifican.
Figura el fundamento teórico de esta variable, no figura

Dichos estudios, concluyen en la necesidad de replantear las programaciones de una manera más útil al profesor,
especificando actividades, y siendo un material más flexible y contextualizado que, se acomode a la realidad de los
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grupos a trabajar. De la misma manera, los libros de texto son herramientas que deben ser analizadas antes de su empleo,
con el fin de retomar los aspectos relevantes que posibiliten la flexibilidad y la contextualización planteada para las
programaciones escolares.
Cabe resaltar que, los cambios curriculares para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo se deben
enfocar en los materiales analizados, por el contrario, se deben enfocar en el cambio del currículo de ciencias, en este
caso particular, el currículo de química. En este sentido, es importante mencionar que, el enfoque pedagógico-didáctico
ciencia, tecnología y sociedad (CTS) se ha estructurado en un movimiento académico, que ha permitido transformar la
enseñanza de las ciencias en los diferentes niveles educativos mediante la creación, desarrollo y reestructuración de
programas y proyectos que promueven la formación crítica de ciudadanos (Membiela, 1997).
De este modo, el campo CTS propone un modelo constructivista de desarrollo curricular, en donde se contemplan
cinco componentes fundamentales para el diseño de materiales curriculares, estos son:

Componente
teórico

Visiones de los
estudiantes

• Incluye constructos teóricos, esquemas explicativos del pensamiento crítico y de las
destrezas que involucran la resolución de problemas.
• Abarca las concepciones que los estudiantes tienen sobre los temas científicos,
tecnológicos, sociales y ambientales, además de tener en cuenta la motivación de los
estudiantes.
• Comprende los conocimientos y destrezas de los profesores

Profesores

Ambiente de
escolarización

• Hace referencia a las cuestiones relativas al tiempo, a los recursos disponibles y al
ambiente físico.

• Se enfatiza en que no puede ser reducido al enfoque disciplinar.
Contenidos

FIGURA 1: Se muestran los componentes para el diseño de materiales curriculares desde el campo CTS.

En el contexto anterior, estas propuestas de diseño curricular, introducción y enseñanza de las relaciones CTS, además
del componente ambiental en los programas escolares, permite aumentar el interés de los estudiantes y mejorar sus
actitudes hacia el estudio y aprendizaje de las ciencias experimentales y las tecnologías asociadas, proporcionando una
imagen más contextualizada y completa, menos distorsionada de las mismas (Solbes & Ríos, 2007).
Este tipo de relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente, contemplados para el diseño
curricular, han sido objeto de investigaciones en la didáctica de las ciencias experimentales, acerca de cómo introducirlas
y tratarlas en la enseñanza secundaria (Solbes et al., 2007) sin que se utilicen a lo sumo como actividades
complementarias desarticuladas, sino que se empleen como punto de partida para fomentar la contextualización de los
conceptos, los procesos y sistemas científicos, tecnológicos y su implicación positiva y negativa en los componentes
sociales y ambientales.
Además de lo expuesto, y como lo plantean Martínez et al. (2007) el enfoque CTSA, propicia una reflexión
continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo una transformación de los roles que asume el profesor
y el estudiante en el aula. En este sentido, el estudiante como ciudadano en formación debe reconocer el conocimiento
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científico y tecnológico no sólo en su lógica interna (cuerpos teóricos, conceptos, metodologías y productos) sino desde
sus implicaciones sociales y ambientales. Por su parte, el profesor de ciencias es un profesional crítico comprometido
con el estudio social de la ciencia, capaz de construir estrategias pedagógicas y didácticas alternativas que promuevan en
los estudiantes la responsabilidad en la toma de decisiones como futuro ciudadano.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
III.1 Libro de texto: características
En la siguiente matriz, se muestra el análisis de la estructura de la unidad 7 (sistemas homogéneos y heterogéneos) del
libro de texto Quimic@ 1, de la editorial Norma, esta unidad se divide en tres capítulos, en el primero se muestran las
características que presentan los sistemas materiales, las características específicas de un sistema homogéneo y por último
el significado de concentración y sus unidades de medida. Iniciando la unidad se presenta una lectura introductoria sobre
ciencia cotidiana (química en casa) y al final de cada capítulo se muestra un protocolo de práctica de laboratorio y un
taller de aplicación, el cual incluye actividades que pretenden fortalecer cada una de las competencias propuestas al inicio
de la unidad, teniendo en cuenta los conceptos desarrollados dentro de la misma.
El análisis a realizar es con el fin de conocer la pertinencia y la articulación de los contenidos expuestos en el libro
de texto. El análisis se realiza considerando la propuesta de Koliopoulos et al. (2011).

TABLA III. Análisis del libro de texto Quimic@ 1. Desde el referente teórico mencionado.
Concepciones
Tradicional

Dispersión temática.

Mezcla de marco conceptual.

Acercamiento conceptual
Cuantitativo

Innovadora

Los conceptos mostrados en la unidad se presentan de forma lineal
apodíctica, evidenciándose así la diferencia entre sistemas homogéneos y
heterogéneos, enfatizando en los sistemas homogéneos denominados
soluciones, para los cuales exponen sus clases, propiedades coligativas y
las unidades de concentración de las mismas.
En general los términos más usados durante la unidad son sistemas
homogéneos y soluciones, teniendo en cuenta que el primer término le da
significado al segundo y viceversa, sea el contexto en que se utilice
(científico o cotidiano) tienen el mismo significado
En el libro no se muestra una relación explicita entre los conceptos
trabajados en la unidad 7 y aquellos conceptos presentados en unidades
tanto anteriores como posteriores.
En cuanto a los aspectos cuantitativos en el capítulo 15 de la unidad 7, es
donde más se evidencia la explicación de conceptos a partir de operaciones
matemáticas, como lo son las unidades de concentración.

Unidades Conceptuales
Amplias

El concepto de solución se muestra como principal organizador de la
unidad 7, evidenciándose una construcción continua de los conceptos
trabajados dentro de la unidad. Por el contrario se muestran una
desconexión entre los conceptos trabajados en las demás unidades.

Desarrollo de un marco
conceptual único.

En la unidad trabajan el concepto de solución entendido como un sistema
homogéneo, concepto que es estructurante de la unidad. Al saber científico
se le da una explicación en el laboratorio, con las prácticas planteadas al
final de cada capítulo y con los ejemplos que se dan a lo largo del desarrollo
de las temáticas se evidencia la relación entre la ciencia y la sociedad.
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Acercamiento semicuatitativo.

Constructivista

Aproximación mediante la
diferenciación progresiva de
conceptos relacionados con el
concepto a enseñar

Aproximación mediante el
desarrollo de un camino
evolutivo a partir de un
“modelo-gérmen”

Se encuentran muy pocas representaciones simbólicas a nivel
microscópico, pero son pertinentes en relación con lo que se está
trabajando, así como las representaciones a nivel macroscópico
encontrándose en mayor proporción.
Por otro lado, se da una conexión entre los ejercicios planteados
matemáticamente y su fundamento teórico, adicionalmente se expone el
uso de cada una de las unidades de concentración.
Al inicio de cada capítulo, se propone una breve introducción a la temática
a desarrollar, adicionalmente se exponen a los estudiantes una serie de
preguntas que relacionan la vida cotidiana con el concepto a desarrollar,
con el fin de conocer las concepciones previas de los estudiantes.
Se explican con claridad la diferencia entre los conceptos sistemas
materiales, mezcla y soluciones.
En la unidad se tienen en cuenta las preconcepciones de los estudiantes,
pero estas favorecen el desarrollo de la temática en la clase, más no es
evidente en las actividades que se proponen en el libro de texto.

A partir de los planteamientos de Koliopoulos, et al. (2011), con el fin de mostrar las continuidades y descontinuidades
del currículo y teniendo en cuenta las tres concepciones sobre el contenido conceptual (concepción tradicional,
innovadora y constructivista), y teniendo en cuenta el análisis expuesto en la tabla anterior, el libro Quimica 1, se ha
clasificado dentro de la concepción tradicional. En cuanto su contenido, se encuentra sobre la base de la lógica epistémica
(interna) del propio contenido científico, elaborado sin mayor participación de análisis sistemáticos de carácter
pedagógico, epistemológico, psicológico o didáctico (Koliopoulos, et al., 2011). Ya que al revisar juiciosamente la
unidad, esta da cuenta de que la forma como estos se encuentran estructurados los contenidos es lineal, donde sus
conceptos se perciben definitivos (acabados), lo cual no permite que el estudiante tenga un papel más activo en el
desarrollo de las temáticas, de la misma manera, el papel del profesor sigue percibiéndose como el de transmisor de los
conceptos.
Cabe resaltar la relación que los autores del libro pretenden hacer entre la ciencia escolar y la ciencia cotidiana, lo
que permite el desarrollo de las competencias (interpretar, establecer condiciones, plantear y argumentar, y valorar) que
son el objetivo o meta de estudio, no sólo para esta unidad sino en general para todas las unidades que presenta el libro.
Esto proporciona un aspecto innovador inmerso en el enfoque tradicional en el que se encuentra el libro. Sin
embargo, las actividades propuestas al final de cada capítulo no muestran claramente como se podría llegar a cumplir o
desarrollar un objetivo (competencias).

III.2 Programación de ciencias: características generales
El programa de diseño curricular analizado es el correspondiente al plan de unidad para el trimestre uno del Gimnasio
Fontana para el grado once, el cual, enfatiza en la temática de soluciones, unidades en las que se expresa la concentración
de las mismas, reacciones químicas y estequiometría; para este análisis, se tuvo en cuenta las dos primeras temáticas que
son las mismas trabajas en el análisis del libro de texto realizado en el apartado 5.1. Dichas temáticas, se abordan desde
un núcleo integrador común a toda la unidad: el cuerpo, a partir de este, se plantea un núcleo problémico y tres preguntas
clarificadoras que constituyen lo que el estudiante deberá haber aprendido a lo largo del plan de unidad.
Teniendo en cuenta lo anterior y retomando los aspectos analizados en González et al. (2009) expuestos en el
marco de referencia, se estructura la descripción, caracterización y análisis de los elementos que aborda la programación
escolar seleccionada.
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III.3 Aspectos relativos al qué y cuándo enseñar
TABLA IV: Análisis relativos al qué y cuándo enseñar en la programación de ciencias de grado 11 del Gimnasio Fontana.
Aspectos
Forma de organización

Objetivos

Contenidos conceptuales

Criterios de evaluación

Temporalización

Análisis
Los contenidos se organizan a modo de plan de unidad por trimestre, estructurados a partir de
un único núcleo integrador a partir del cual se estructuran las preguntas de las que los estudiantes
tienen que dar cuenta al finalizar la unidad
Se especifican para temática dentro de la unidad, es decir, existe un objetivo orientado a la
comprensión de las reacciones químicas y los cálculos estequiométricos y otro referente al
análisis y estudio de las soluciones y de las formas en las que se expresa la concentración.
Se especifican contenidos conceptuales y procedimentales para cada temática abordada dentro
de la unidad, sin embargo no figuran los contenidos actitudinales asociados al desarrollo de la
misma.
Se especifican para toda la unidad y en particular para cada objetivo dentro de la misma. Se
evalúan aspectos conceptuales, procedimentales y comunicativos. No se tiene en consideración
aspectos actitudinales para la misma.
Figura para cada objetivo dentro de la unidad y de este modo para cada temática, por ejemplo
para la temática de soluciones y en particular para la fundamentación académico-científica del
proyecto final se plantea una duración de una semana.

Según los planteamientos de Sacristán (1991) en la Tabla IV, se puede evidenciar un diseño curricular que corresponde
al currículo diseñado por el profesor donde a partir de las directrices institucionales, se plantean unos objetivos,
actividades y formas de evaluar las temáticas abordadas en el aula que, se ven permeadas de las concepciones y tipo de
formación del docente. Se evidencia que la planeación analizada cumple los aspectos de Koliopoulos et al. (2011), en
cuanto se desarrolla bajo una concepción innovadora, debido a que existe una estructura conceptual amplia basada en un
concepto estructurante, que en este caso es el cuerpo. Además presenta al contenido científico como eje central de la
unidad, y al mismo tiempo lo vincula con determinadas realidades humanas como lo son la importancia e influencia de
las diversas soluciones que componen el cuerpo, finalmente se procura articular los niveles cualitativos y cuantitativos
en relación a los fenómenos que hacen parte del conocimiento científico y tecnológico del tópico de soluciones.
Por otra parte, según los aspectos propuestos por González et al. (2009), la programación escolar analizada no
contempla el componente actitudinal, tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación, siendo dicho
componente de considerable importancia en el proceso formativo de los estudiantes.

III.4 Aspectos metodológicos
En cuanto a los aspectos metodológicos cabe resaltar que, en la institución existen recursos que posibilitan la ejecución
de diversos ambientes (Tecnologías de la información y la comunicación y ambientes de laboratorio); también se
considera que, las actividades que se plantean en la misma son pertinentes para el desarrollo de la temática en cuestión,
además de tener carácter dinámico, porque están direccionadas a la proposición de un miniproyecto integrador final. Sin
embargo, las recomendaciones que aclaran los aspectos relacionados con el proceso sinérgico de la enseñanza y el
aprendizaje no son especificadas en el documento, cuestión que tiene que ser mucho más clara ya que, todo el enfoque
que tiene el programa se debe fundamentar en dichas recomendaciones.
De esta manera el análisis realizado a la programación de ciencias de grado 11 del Gimnasio Fontana resalta uno
de los planteamientos de González et al. (2009), quienes afirman que dichos diseños curriculares se enfocan más en el
que enseñar, dejando a un lado el cómo enseñar.
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TABLA V: Análisis relativos a la metodología abordada dentro de la programación de ciencias de grado 11 del Gimnasio Fontana.
Aspectos

Recomendaciones generales

Instrumentos de evaluación
Actividades
Recursos

Análisis
No se especifican en el documento, no obstante, se puede inferir que los aspectos relacionados
con el proceso enseñanza-aprendizaje se realizan a través de un enfoque de resolución de
problemas y desarrollo de miniproyectos.
Sin embargo, la redacción de todo el plan de unidad da a entender que enfatiza únicamente en
los aspectos de enseñanza.
Se especifican en el documento, es decir, se plantea el empleo de evaluaciones escritas y
rúbricas, sin embargo no se estructuran ni proponen claramente en el documento.
Incluye propuestas explícitas: ejercicios de lápiz y papel, actividades de laboratorio y
sustentaciones.
Se especifica el uso de un libro de texto, cuaderno de clase, computador, smartboard e
implementos de laboratorio.

IV. REFLEXIÓN CRÍTICA DE LOS DISEÑOS CURRICULARES ANALIZADOS DESDE EL ENFOQUE
CTSA
Así como lo enuncian Solbes et al. (2007) la contextualización de los conceptos, procesos y sistemas científicos y
tecnológicos permite comprenderlos mejor, de igual forma que se comprende su importancia creciente en la sociedad.
De este modo, la educación en diferentes áreas de la ciencia o de la tecnología, no se puede limitar al aprendizaje
de conceptos científicos o tecnológicos en su caso, por el contrario, debe existir un esfuerzo por promover actitudes
favorables hacia la ciencia y la tecnología, que posibiliten al mismo tiempo reconocer las implicaciones sociales y
ambientales vinculadas con dicho concepto científico o tecnológico.
En ese orden de ideas y como lo propone Membiela (1997) en relación con los componentes fundamentales para
el diseño de materiales curriculares como el libro de texto y la programación escolar analizada es limitada en el sentido
de que incluye determinados constructos teóricos a enseñar (soluciones, concentración, reacción química,
estequiometria) pero reducidos al enfoque disciplinar, es decir, minimizados al pretender que el estudiante aprenda el
concepto pero no su relación con la tecnología, la sociedad ni con el ambiente; así, bajo el contexto anterior, tampoco se
tienen presentes las concepciones de los estudiantes sobre estas cuatro temáticas. Por lo tanto teniendo en cuenta el marco
referencial del campo CTSA, al integrar este enfoque al diseño curricular se puede llegar a generar motivación e interés
por las ciencias, además de formar crítica e integralmente al ciudadano en vinculación con aspectos éticos y morales.
El diseño de materiales curriculares CTS ha constituido un panorama innovador en la enseñanza de las ciencias,
ya que en los currículos tradicionales tanto la ciencia como la tecnología aparecen inconexas y descontextualizadas de la
realidad que las enmarca.
De este modo, la educación CTS a lo largo de su desarrollo ha dado prioridad a los contenidos actitudinales y
axiológicos relacionados con la intervención de la ciencia y la tecnología con el propósito de formar personas capaces
de actuar como ciudadanos responsables que puedan tomar decisiones razonadas y democráticas (Acevedo & Acevedo,
2009).
En relación con lo anterior, a partir de la década de los ochenta se han realizado proyectos curriculares CTS que
han consolidado este campo investigativo y que han promovido en el profesorado de ciencias la necesidad de construir
sus propuestas microcurriculares y macrocurriculares de enseñanza; entre estos proyectos se encuentra el Proyecto
SATIS, en donde se elaboraron cerca de 300 unidades didácticas que trataban temas científicos de interés; su estructura
y puesta en práctica se enfocó en la motivación de los estudiantes para estudiar carreras en ciencias e ingeniería (Martínez,
2014). Sin embargo, fue un proyecto limitado en el sentido de que su diseño estuvo a cargo de profesionales en ciencias,
dejando de lado los aportes de los profesionales en educación en ciencias, lo que generó que la práctica pedagógica
careciera de sentido, instrumentalizando el quehacer del docente en el aula. De otra parte, se resalta el Proyecto SISCON,
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que surge de la preocupación de los profesores por elaborar materiales de enseñanza que contribuyeran con la enseñanza
de la naturaleza de la ciencia y su impacto social (Martínez, 2014).

V. CONSIDERACIONES FINALES
El análisis y reflexión alrededor de las diversas formas en las que se expresa el diseño curricular, brinda una perspectiva
acerca de cómo desde la práctica profesional se generan diferentes niveles de concreción y contextualización del currículo
en diversas áreas, en particular el área de ciencias.
La importancia del análisis del diseño curricular radica en la capacidad del profesor de reflexionar tanto del diseño,
reestructuración y crítica de libros de texto, como herramienta no siempre necesaria del devenir en el aula; de igual forma
el análisis de las programaciones escolares, toma relevancia en cuanto se considera la columna que orienta el proceso
enseñanza-aprendizaje en el aula.
Las programaciones escolares muestran las temáticas, conceptos que se pretenden abordar en el aula en los
determinados ciclos y cursos; aunque algunas tienen en cuenta aspectos metodológicos relacionados con la evaluación y
las actividades a realizar, estas no siempre brindan una aproximación de como se enseñan dichas temáticas.
El abordaje CTSA de los materiales analizados no se evidencia con claridad, se limita a la integración de algunas
temáticas de interés social para la ciencia, pero su abordaje es superficial.
El hecho de que las programaciones escolares y los libros de texto no incluyan temáticas CTS o no se estructuren
sobre este enfoque tiene que ver con la poca formación que tiene el profesorado en este campo investigativo, es por ello
que surge la necesidad de incorporar espacios académicos en didáctica con orientación CTSA en la formación inicial del
profesorado de ciencias en general y de química en particular, que propicien el desarrollo de este tipo de ejercicios de
aproximación a la noción de laboratorio en Didáctica de las Ciencias, esto influye en el mejoramiento de la práctica y/o
el ejercicio del profesor de ciencias ya que propicia la reflexión acerca de la misma y fomenta la necesidad de producir
estrategias curriculares delimitadas para cada contexto.
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Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que trata sobre a abordagem Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS) na formação inicial de professores de Matemática. A
experiência se deu a partir de uma intervenção didática em um curso de extensão no ambiente
virtual de aprendizagem Moodle, destinado aos acadêmicos do segundo período do curso de
Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Roraima (IFRR). A formação visou ampliar as concepções dos licenciandos sobre os
conhecimentos Matemáticos e sua relação com a Ciência, Tecnologia e Sociedade. Tecemos
algumas considerações acerca do processo histórico da abordagem CTS dando ênfase ao
contexto educativo e ressaltando as potencialidades desse enfoque na formação inicial de
professores de matemática, com vistas a uma formação crítica dos futuros docentes dessa
área. Os resultados revelaram que as discussões sobre CTS na formação de professores
contribuem de forma significativa no sentido de elevar o nível de alfabetização científica
desses, tornando-os mais competentes para o exercício de uma prática pedagógica inovadora
e contextualizada, ampliando suas concepções sobre CTS.

I. INTRODUÇÃO
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) orientam que a Educação Tecnológica tem a função de desenvolver nos
alunos a compreensão da dimensão social da ciência e da tecnologia, observando tanto os seus antecedentes sociais
quanto as suas consequências sociais e ambientais. Destaca ainda que o enfoque CTS tem a finalidade de “dotar as
pessoas de habilidades e competências, tornando-as capazes de debater e discutir questões científicas e tecnológicas que
permeiam a sociedade”. Desta forma, enxergamos essa abordagem como uma oportunidade de trazer para as salas de
aula discussões que possam contribuir para o desenvolvimento do senso crítico e reflexivo dos nossos alunos, tendo em
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vista que, de um modo geral, as disciplinas são trabalhadas, ainda hoje, com uma excessiva exigência de memorização e
sem nenhuma articulação com o contexto social.
Diante dessas considerações, propomos neste estudo uma reflexão sobre a importância do conhecimento
matemático para a ciência, tecnologia e sociedade. O nosso objeto de estudo é a formação inicial de professores e
trabalhamos com uma turma de dezenove acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) a partir de um curso de extensão realizado no ambiente virtual de
aprendizagem Moodle. O objetivo foi ampliar as concepções dos licenciandos sobre os conhecimentos matemáticos e
sua relação com a Ciência, Tecnologia e o contexto social.
Partimos do pressuposto que atualmente com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, estão ocorrendo
diversas transformações na sociedade contemporânea, isso reflete em mudanças nos níveis econômicos, político, social
e também na evolução do homem. Entendemos que a educação precisa acompanhar essas mudanças e assim se faz
necessário trazer para os espaços de sala de aula discussões que visem formar o cidadão crítico e consciente de que essas
transformações atingem a sociedade como um todo. O enfoque CTS pode ser considerado um ponto de partida para essas
reflexões e estas, tornam-se mais relevantes quando realizadas na formação inicial dos futuros docentes.
Propomos nesse estudo analisar as crenças e concepções dos licenciandos sobre a Ciência, Tecnologia e o contexto
social, partindo de reflexões sobre o conhecimento matemático e de alguns questionamentos: que professor de
matemática pretendemos formar? Como podemos contribuir em nossos espaços para promover uma relação do
conhecimento científico-tecnológico que sirva aos interesses e às necessidades de nossa sociedade? Que modelo de
sociedade queremos construir? Como podemos formar nossos docentes para superar um ensino conteudista, muitas vezes
reforçado por aprendizagens mecânicas, acríticas e descontextualizadas? Acredita-se ser pertinente discutir essas
questões no âmbito das salas de aula e/ou em curso de formação continuada para garantir um debate salutar sobre as
relações entre a ciência, tecnologia e as questões sociais.

II. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS): UM POUCO DA HISTÓRIA.
É notório que vivemos numa era histórica marcada pelo desenvolvimento técnico e científico. Há muitas décadas o
conhecimento científico comprova sua superioridade em relação aos outros tipos de conhecimentos, e isso leva, de certa
forma, a um repensar no modo como estamos vivenciando esse avanço. Em geral, a sociedade tem tendência a acreditar
que quanto maior for à produção científica, maior será a produção tecnológica e isso faz com que aumente a geração de
riquezas para o país e em consequência um bem estar social. Lopez Cerezo et al. (2003) denominam esse modelo de
“modelo linear” de desenvolvimento: + ciência = + tecnologia = + riqueza = + bem-estar social. Esse modelo, segundo
Lopez Cerezo, teve grande aceitação no período imediatamente pós-segunda guerra, com o clima de grande otimismo
em relação ao que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia poderiam trazer. Pode-se citar entre os grandes feitos
científico-tecnológicos da época os primeiros computadores eletrônicos; os primeiros transplantes de órgãos; o uso da
energia nuclear para transporte; a pílula anticoncepcional e outros que eram vistos como uma verdadeira revolução em
favor da sociedade.
No entanto, é importante observar que apesar de todos esses benefícios, não é seguro confiar excessivamente na
ciência e na tecnologia, Lopez Cerezo et al. (2003) confirmam essa posição, ao ressaltar que apesar do intenso otimismo
em relação ao modelo linear, nas décadas de 1960 e 1970 a ciência e a tecnologia começam a entrar em decadência
devido a sucessivos desastres que ocorreram na época, tais como os resíduos contaminantes, os acidentes nucleares e a
bomba atômica. A partir daí há um movimento que se estende até os nossos dias e que marca o despertar da sociedade
contra os problemas que os avanços da ciência e da tecnologia vêm trazendo para a sociedade.
Todo esse processo que culminou com o despertar da sociedade para esses problemas, fez com que surgisse em
vários países por volta de 1970 o movimento CTS. Este foi estabelecido com o objetivo de reavaliar, compreender, propor
e, sobretudo, tomar decisões em relação às consequências decorrentes do impacto da ciência e da tecnologia na sociedade
moderna. Lopez Cerezo (2002) afirma que um importante fator para o desencadeamento do movimento foi a publicação
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de duas obras: A estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn, centrada no estudo dos antecedentes ou
condicionantes sociais da ciência, contribuindo para novas discussões no campo da história e filosofia da ciência e Silent
spring de Rachel Carsons, a qual influenciou a mobilização de movimentos sociais que passam a denunciar as
consequências negativas da ciência e da tecnologia.
Uma das bandeiras levantadas pelo movimento CTS foi defender que o cidadão seja consciente de seus direitos e
obrigações, que possa pensar por si próprio, ter uma visão crítica da sociedade onde vive e, sobretudo está disposto a
transformar a realidade para melhor. Pode-se afirmar que algumas atitudes já vêm ganhando corpo e muitas discussões,
questionamentos vêm sendo promovidos com vistas a ampliar as concepções dos cidadãos em torno do desenvolvimento
científico e tecnológico. Apesar desse movimento não ter surgido no contexto educacional, essa abordagem vem sendo
discutida com bastante força no espaço escolar, isso se dá devido à escola ser um ambiente propício para reflexões,
espaço onde é possível discutir os avanços da ciência e da tecnologia, suas causas, consequências, interesses econômicos
e políticos de forma contextualizada, tal relevância se dá diante do fato de concebermos a ciência “como fruto da criação
humana, por isso, intimamente ligada à evolução do ser humano, desenvolvendo-se permeada pela ação dialética de
quem sofre/age as diversas crises inerentes a este processo de desenvolvimento” (Pretto, 1985, p. 23).

III. A ABORDAGEM CTS NA EDUCAÇÃO
Partindo de princípios definidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96 (LDB), o Ministério da
Educação traçou um novo perfil para o currículo da educação básica. As propostas se pautam nas constatações dos
avanços que vinham acorrendo estimulados pela incorporação das tecnologias e de uma nova compreensão sobre o papel
da escola. Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM (Brasil, 1999) propõem “uma
formação mais geral, em oposição à formação específica; o de desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar
informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés dos simples exercícios de
memorização”. Nesse contexto, ressaltamos a importância do enfoque CTS no âmbito educacional, visando “à
alfabetização para propiciar a formação de amplos segmentos sociais de acordo com a nova imagem da ciência e da
tecnologia que emerge ao ter em conta seu contexto social” (Lopez Cerezo et al., 2003, p. 144).
O movimento CTS encontrou no contexto educativo um dos principais campos de sua investigação e ação social.
Todo esse processo que comumente chamamos de enfoque CTS no contexto educativo, trouxe consigo a
necessidade de renovação na estrutura curricular dos conteúdos, de forma a colocar a ciência e a tecnologia em novas
concepções e estas vinculadas ao contexto social. Essa proposta vem de encontro às diretrizes postas nos documentos
oficiais da educação brasileira, a qual institui que é importante “incorporar como um dos seus eixos as tendências
apontadas para o século XXI. A crescente presença da ciência e da tecnologia nas atividades produtivas e nas relações
sociais, por exemplo, que, como consequência, estabelece um ciclo permanente de mudanças, provocando rupturas
rápidas [...]” (Brasil, 1999).
Medina e Sanmartín (1990) destacam que quando se pretende incluir o enfoque CTS no contexto educacional
alguns objetivos devem ser seguidos:
Questionar as formas herdadas de estudar e atuar sobre a natureza, as quais devem ser constantemente refletidas.
Sua legitimação deve ser feita por meio do sistema educativo, pois só assim é possível contextualizar permanentemente
os conhecimentos em função das necessidades da sociedade.
Questionar a distinção convencional entre conhecimento teórico e conhecimento prático, assim como sua
distribuição social entre 'os que pensam' e 'os que executam', que reflete, por sua vez, um sistema educativo dúbio que
diferencia a educação geral da vocacional.
Combater a fragmentação do conhecimento, em todos os níveis de educação.
Promover uma autêntica democratização do conhecimento científico e tecnológico, de modo que ela não só se
difunda, mas que se integre na atividade produtiva das comunidades de maneira crítica.
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Percebe-se que esses objetivos orientam o ensino para uma educação mais comprometida com a formação integral
do cidadão e que a presença da abordagem CTS nos currículos permite entre outras coisas que os alunos interpretem a
realidade em que vivem, adquirindo ferramentas que lhes possibilitem a resolução de problemas, habilidades que lhes
façam criticar e posicionar-se frente aos problemas sociais, políticos e econômicos da sociedade.
Dessa forma, observa-se que há um grande desafio proposto ao professor, o qual cabe a ele ser o agente de
mudança, desempenhando várias funções e desenvolvendo novas competências.
O ideal é que tais competências sejam desenvolvidas no decorrer de sua formação, quer seja inicial ou continuada.
É importante que os professores e formadores fiquem atentos a aspectos considerados relevantes quando se
pretende inserir o enfoque CTS no campo educacional. O Tabela I apresenta, de acordo com a tradução de Santos e
Schnetzler (2003, p. 65), nove aspectos.

TABELA I. Os nove aspectos da abordagem CTS1.
Aspectos CTS

Esclarecimentos

1- Natureza da ciência.

1- Ciência é uma busca de conhecimentos dentro de uma
perspectiva social.
2- Natureza da Tecnologia.
2- Tecnologia envolve o uso do conhecimento científico e de
outros conhecimentos para resolver problemas práticos. A
humanidade sempre teve tecnologia.
3- Natureza da Sociedade.
3- A sociedade é uma instituição humana na qual ocorrem
mudanças científicas e tecnológicas.
4- Efeito da Ciência sobre a Tecnologia.
4- A produção de novos conhecimentos tem estimulado
mudanças tecnológicas.
5- Efeito da Tecnologia sobre a Sociedade.
5- A tecnologia disponível a um grupo humano influencia
grandemente o estilo de vida do grupo.
6- Efeito da Sociedade sobre a Ciência.
6- Por meio de investimentos e outras pressões, a sociedade
influencia a direção da pesquisa científica.
7- Efeito da Ciência sobre a Sociedade.
7- Os desenvolvimentos de teorias científicas podem
influenciar o pensamento das pessoas e as soluções de
problemas.
8- Efeito da Sociedade sobre a Tecnologia.
8- Pressões dos órgãos públicos e de empresas privadas
podem influenciar a direção da solução do problema e, em
consequência, promover mudanças tecnológicas.
9- Efeito da Tecnologia sobre a Ciência.
9- A disponibilidade dos recursos tecnológicos limitará ou
ampliará os progressos científicos.
Fonte: Santos e Schnetzler (2003, p. 65).

Como se pode notar, todos esses aspectos são possíveis trabalhar em qualquer nível de ensino, basta aprofundar os
debates em conformidade com o perfil dos alunos e das atividades que se pretende desenvolver.

IV. A ABORDAGEM CTS E O CONHECIMENTO MATEMÁTICO
As Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio publicada em 2006 pelo Ministério da Educação, assim como os PCNEM
(Brasil, 1999) já discutiam o impacto provocado pela tecnologia da informação e comunicação na configuração da
sociedade atual. Essas diretrizes defendem que a articulação da Matemática com temas atuais da ciência e da tecnologia
é possível e necessária. Também as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Licenciatura em Matemática,
Física, Química ou Biologia (Brasil, 2002) apontam uma série de competências e habilidades para a resolução de
1

Extraído de Mackavanagh e Maher, 1982, p. 72 e traduzido por Santos e Schnetzler (2003)
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problemas de várias áreas, com ferramentas matemáticas e com a análise das relações entre Ciência, Tecnologia e
Sociedade. Diante dessas recomendações observa-se que o professor pode ter na abordagem CTS uma oportunidade de
inserir essa temática em suas aulas e assim utilizar a Matemática para entender a ciência e a tecnologia, e estas como
ferramentas para se entender a Matemática. Bazzo, 1998 diz que o enfoque CTS pode ser entendido como “[...] uma área
de estudo onde a preocupação maior é tratar a ciência e a tecnologia tendo em vista suas relações, consequências e
respostas sociais”.
Essa nova maneira de conceber o ensino requer um esforço conjunto de nossos educadores matemáticos, tendo em
vista que de um modo geral a formação inicial destes foi pautada por um método de ensino impregnado de fórmulas,
demonstrações de teoremas, operações complicadas e sem nenhuma relação com o contexto social. Então é necessário
que esse educador se desvencilhe desse modelo e compreenda que a Matemática foi gerada por necessidades práticas e
que, portanto deve ser construída para atender às demandas da sociedade. Deve desenvolver no aluno competências que
o faça refletir, questionar, criticar e avaliar diversas situações pelas quais está envolvido seu cotidiano, entre eles o
científico-tecnológico. Esses alunos devem compreender que vivemos num mundo estimado, analisado e estudado a
partir de modelos que, em sua maioria, são matemáticos. A ciência e a tecnologia avançam, muitas vezes a partir de
estimativas, análises e previsões que se iniciam num modelo matemático.
Infelizmente, mesmo diante da importância que a matemática tem no contexto social, um considerável número de
professores não faz nenhum esforço para mediar um ensino mostrando a importância social desse conhecimento, não
enfatiza a relevância da matemática em nosso cotidiano e nem demonstra ao aluno a necessidade de uma reflexão sobre
as ferramentas que lhes possibilitam a resolução de problemas. Ao professor cabe ter a consciência de que as fórmulas
não nasceram prontas e o conhecimento não é neutro. É importante que haja um posicionamento crítico dos educadores
e educandos diante dos problemas sócio-político-econômicos de nossa sociedade, os quais a matemática tem vínculo,
como bem coloca Chevallard (2001, p. 45): “uma consequência de sua presença na sociedade e, portanto, as necessidades
matemáticas que surgem na escola deveriam estar subordinadas às necessidades matemáticas da vida em sociedade”.
Nessa perspectiva é necessário um repensar sobre o ensino da matemática, é imprescindível enfatizar a sua
contribuição como ciência prática e teórica, útil ao desenvolvimento crítico da ciência e da tecnologia. D’Ambrósio
(1986, p. 40) salienta que “é essencial ao chamado progresso tecnológico que determinou e determina o desequilíbrio
entre as nações, que possibilitou e possibilita a conquista de uma colonização, que causou e causa domínio de uma classe
social por outra”. Baraldi (1999, p. 91) reforça esse pensamento e ressalta:
[...] que todo cidadão, para ter acesso ao mundo do conhecimento científico e tecnológico, precisa possuir uma cultura
matemática básica que lhe permita interpretar e compreender criticamente a matemática do dia-a-dia [...] resolver
problemas e tomar decisões diante dos mais variados aspectos de sua vida, nos quais a matemática esteja presente.

Seguindo essa linha de pensamento, acreditamos na importância de trazer para os espaços da sala de aula de
matemática discussões sobre CTS, contextualizar essa área do conhecimento com temas como saúde, energia,
alimentação, produção industrial, transportes, questões éticas, políticas, econômicas, enfim, aproximar a matemática dos
problemas reais e assim formar o cidadão consciente, capaz de questionar diferentes situações sobre a ciência e
tecnologia, assim como contestar as verdades absolutas, tanto na matemática quanto nas outras ciências.

V. O MÉTODO E O CONTEXTO DA PESQUISA
No intuito de alcançar os objetivos propostos neste estudo, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa. A intenção deste
tipo de pesquisa é entender uma situação social, um evento, um grupo ou uma situação específica, que segundo Minayo
(1999), requer como atitudes fundamentais a abertura, a flexibilidade, a capacidade de observação e de interação com o
grupo de investigadores e com os atores sociais envolvidos. Tais observações partiram de um curso de extensão elaborado
com o propósito de coletar dados deste estudo.
Como o nosso objeto de estudo é a formação inicial de professores de matemática, ofertamos um curso de extensão
no ambiente virtual de aprendizagem Moodle, com uma carga horária de 30 horas e com o objetivo de ampliar as
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concepções dos licenciandos sobre os conhecimentos matemáticos e sua relação com a Ciência, Tecnologia e com o
contexto social.
Os sujeitos foram os acadêmicos do segundo período do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal
de Roraima (IFRR).
V.1 Planejamento e organização da intervenção

Para a realização deste trabalho de pesquisa e o desenvolvimento dos procedimentos de coleta dos dados, planejamos o
processo de intervenção em três etapas: a primeira etapa consistiu na seleção do material a ser estudado no curso, a
segunda, foi a preparação do ambiente, ou seja, a organização da sala de aula virtual e a terceira etapa foi a realização do
curso. Este ocorreu nos meses de abril e maio de 2012, foi intitulado “O enfoque CTS e a prática reflexiva na Educação
Matemática” e dividido em três unidades de ensino, a Unidade I tratou sobre o surgimento da Ciência, Tecnologia e
Sociedade (CTS) na Educação, na Unidade II foi estudado a importância do conhecimento matemático para a CTS e a
Unidade III abordou sobre a formação crítica em Matemática.
Os estudos e discussões em todas as unidades partiram de um texto de apoio, o da primeira unidade foi o artigo
“O Surgimento da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) na Educação: Uma Revisão” de Caroline Rodrigues Vaz, o
da unidade II, foi o artigo de Nilcéia Aparecida Maciel Pinheiro, intitulado “Uma reflexão sobre a importância do
conhecimento matemático para a ciência, para tecnologia e para sociedade”. Na terceira unidade as discussões se deram
a partir do artigo “Formação crítica em Matemática: uma questão curricular?” de Helena Noronha Cury e Walter Antonio
Bazzo.
V.2 O processo de coleta de dados

Os dados foram coletados durante o processo de intervenção. O curso teve a duração de 30 horas, sendo seis horas
presenciais e as demais à distância por intermédio do sistema de gerenciamento de curso Moodle. As observações e
análises dos dados se deram a partir das atividades disponibilizadas no ambiente. Ao todo foram seis atividades e três
fóruns de discussão que serviram de base para avaliar as concepções dos licenciandos sobre os conhecimentos
matemáticos e sua relação com a Ciência, Tecnologia e com o contexto social. As análises também buscaram identificar
o aprendizado do licenciando em relação à temática.

VI. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O nosso primeiro instrumento foi uma espécie de pré-teste, aonde analisamos antes do início dos estudos da Unidade I,
o que os licenciandos compreendiam sobre alguns conceitos chaves que seriam abordados durante o curso. Questionamos
o que significa ensinar matemática, a relação entre a matemática e sociedade, a importância da matemática para a
sociedade, a compreensão sobre ciência e tecnologia, a influência da matemática sobre o desenvolvimento científico
tecnológico, a relação entre ciência, matemática e sociedade e por fim questionamos se eles acreditam na possibilidade
de viverem sem a ciência e a tecnologia no mundo atual.
Fazendo uma análise geral das respostas dos licenciandos neste primeiro contato, constatamos que estes foram
bastante reducionistas em suas respostas, 25% deles ainda acreditam que ensinar matemática é apenas “transmitir
conhecimentos”, 19% dos licenciandos percebem a relação entre a matemática e a sociedade de forma negativa.
Destacamos de forma literal algumas respostas nos trechos a seguir:
“A matemática está relacionada com a sociedade, mas são poucas as pessoas que conseguem compreendê-la,
tornando-se na maioria das vezes detestada por muitos” (L. 1 2). “Existe um grande abismo entre a sociedade e a
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matemática, pois a sociedade quase em geral vê a matemática como um ‘monstro’ que mora na vida educativa” (L.
4).

Esses depoimentos nos chamou atenção, pois o que se vê por trás desses pensamentos é o antigo preconceito de
que a matemática é para poucos, que só os gênios conseguem compreendê-la. Entretanto, ficou claro que boa parte dos
licenciandos compreende, mesmo que de forma simples a importância da matemática para a sociedade.
Igualmente, de maneira simplista, os licenciandos definiram ciência e tecnologia. Ficou perceptível em suas
respostas que a matemática exerce influência no desenvolvimento tecnológico, assim como estabeleceram também, a
relação entre ciência, tecnologia, matemática e sociedade de forma adequada.
Após esse primeiro contato com os licenciandos, iniciamos as atividades do curso no ambiente Moodle, todas as
atividades foram disponibilizadas através das ferramentas desse sistema de gerenciamento de cursos. Além dos textos
para discussão e os fóruns, a formação contou com o “fórum Tira Dúvidas” e os chats que serviram para a interação entre
os cursistas e a professora formadora.
Para ilustração apresenta-se na Figura 1 o ambiente do curso referente a Unidade I.

FIGURA 1: Página do curso – Unidade I.
Fonte: página do curso, disponível em ead.ifrr.edu.br/Moodle – curso de extensão.

Os resultados pertinentes a atividade 2, a qual os licenciando após o estudo do primeiro texto de apoio, deveriam fazer
uma síntese de suas compreensões sobre CTS, estes já apresentaram conceitos mais elaborados sobre a temática. As
discussões no fórum dessa unidade também foram positivas. Para demonstrar, apresenta-se o ambiente com a
participação de um licenciando na atividade 3.

FIGURA 2: Questão 1 – Atividade 3 da Unidade 2.
Fonte: página do curso, disponível em ead.ifrr.edu.br/Moodle – curso de extensão.
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Essa atividade exigiu o ponto de vista dos licenciandos sobre questões mais pontuais referente a Matemática no
contexto CTS. Analisando os comentários feitos pelos licenciandos, percebe-se que eles enxergam que o ensino da
matemática deixa a desejar no que diz respeito ao modo como são trabalhados os conteúdos, para eles os docentes não
aproveitam questões do dia-a-dia para dinamizar suas aulas. Observe o posicionamento de um licenciando:

FIGURA 3: Questão 2 – Atividade 3 da Unidade 2.
Fonte: página do curso, disponível em ead.ifrr.edu.br/Moodle – curso de extensão.

Na atividade 4 provoca-se uma reflexão sobre a importância do conhecimento matemático para a CTS através de um
questionário em que os licenciandos demonstravam sua opinião através de uma escala likert que variava entre concordo
e discordo plenamente. Fazendo uma análise geral, observou-se que os licenciando concordam plenamente que ainda se
trabalha a matemática através de repetições mecânicas, não estimulam o aluno e que em contrapartida essa disciplina
deve ser trabalhada de modo a desenvolver habilidades que permitam a atuação crítica do indivíduo na realidade em que
vive. Todos concordaram que a matemática é um produto do saber humano e tem importância científica e tecnológica
em relação com o contexto social.
Questionamos aos licenciandos a possibilidade de aproximar o ensino da matemática com a realidade dos alunos,
haja vista que, a matemática é um produto do saber humano e tem importância científica e tecnológica em relação ao
contexto social. As discussões nesse período do curso já se mostravam mais avançadas e os licenciandos demonstravam
segurança nas suas respostas, obtendo bom desempenho durante a formação.
O estudo referente à última unidade foi delineado a partir do artigo de Cury e Bazzo (2001) publicado na revista
Bolema, vol. 14 e foi objeto de discussão sobre a formação crítica em matemática. Os autores apresentam uma sugestão
para introduzir nos currículos das licenciaturas em matemática o enfoque CTS com vistas a proporcionar uma formação
crítica aos futuros professores dessa disciplina. Baseados nessa proposta as discussões foram encaminhadas, as quais
resultaram em uma excelente participação dos licenciandos. Estes concordam com os autores do artigo e salientam que
os estudo CTS devem ser mesclados às abordagens técnicas que prevalecem no ensino da matemática, e na percepção
deles, mediar esse ensino de modo a tornar a matemática mais próxima da realidade dos alunos pode ser uma alternativa
para enfatizar a sua contribuição como uma área do conhecimento prática e teórica, necessária para o desenvolvimento
crítico do aluno.
A última atividade do curso visou entre outras coisas, analisar a evolução do licenciando sobre sua compreensão
acerca da abordagem CTS e o conhecimento matemático. A Figura 3 ilustra como foi postada essa atividade no ambiente.

FIGURA 4: Atividade de conclusão do curso.
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Fonte: página do curso, disponível em ead.ifrr.edu.br/Moodle – curso de extensão.

Ficou claro nos textos postados pelos licenciandos a contribuição que a formação lhes proporcionou. Isso foi
evidenciado na análise comparativa feita entre a primeira atividade do curso e a última, ambas buscavam compreender
as percepções dos licenciando sobre a abordagem CTS e sua relação com o conhecimento matemático. Os licenciandos
demonstraram maturidade ao descrever suas concepções, foram enfáticos ao defender os benefícios dessa abordagem no
ensino da matemática, utilizaram argumentos convincentes e nos deram a entender o quanto foi benéfico o estudo
realizado. Diante desse resultado, ressalta-se a potencialidade do estudo dessa temática na formação inicial de professores
de matemática, dando ênfase também no ensino a distância mediado pelas ferramentas do ambiente virtual Moodle.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo como base o aporte teórico estudado nessa pesquisa, destacam-se as potencialidades que as discussões sobre CTS
podem trazer para a educação matemática, ressaltando o seu papel em nossa sociedade. Como educadora matemática e
ao longo de nossa experiência como professora formadora, sempre buscamos práticas diversificadas para tornar a
matemática prazerosa e real para o aluno/professor, vimos na abordagem CTS um caminho para um ensino reflexivo e
contextualizado capaz de formar um cidadão crítico e apto a interagir de forma positiva com a sociedade.
Quanto à experiência vivenciada com futuros professores de matemática, observou-se que os estudos realizados
durante o curso contribuíram para elevar o nível de alfabetização científica desses, tornando-os mais competentes para o
exercício de uma prática pedagógica inovadora e contextualizada, ampliando suas concepções sobre CTS. Percebeu-se
também que os licenciandos compreenderam que a matemática não é apenas uma ferramenta de cálculo para outras
ciências, mas que através do seu ensino o professor pode levar para os espaços de sala de aula questionamentos e reflexões
que possam conduzir o aluno a se posicionar frente às implicações que a ciência e a tecnologia podem trazer para a
humanidade; a compreender que a ciência não é neutra, a matemática não carrega verdades absolutas e que os nossos
alunos além de incorporar os conceitos matemáticos, devem discutir sobre esses conceitos, sua origem, por que surgiram
e como podem ser usados em nossa sociedade.
Contudo, compreendemos que essas reflexões na formação de professores devem alcançar todas as áreas do
conhecimento para que assim possamos ter menos desigualdades educacionais as quais acabam reforçando as
desigualdades sociais no nosso país. É necessário pensar num currículo que verdadeiramente proporcione a formação de
indivíduos críticos, não apenas conhecendo seus direitos e deveres, mas sobretudo, tendo uma visão crítica da sociedade
em que vivem. Assim, a presença da abordagem CTS na escola deve ser vista como uma ferramenta que potencializa o
ensino e que pode ser um eixo profícuo para a melhoria da qualidade do ensino em nosso país.
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Os Science Centers (Centros de Ciência) e os Museus de Ciência contemporâneos têm como
uma de suas propostas norteadoras educar cientificamente. Nesse sentido, em função do
caráter educativo, muitos desses espaços se dedicam a promoção de programas de formação
continuada para professores. Contudo, mediante referenciais teóricos que abordam a
formação de professores a partir do viés prático reflexivo crítico, uma vez que tais programas
deveriam fomentar a análise crítica da prática do professor tendo em vista os fatores sociais,
culturais e políticos, investigamos no presente trabalho quais centros e museus de ciência
internacionais oferecem programas formativos, assim como suas principais características.
Para o levantamento dos dados analisamos os sites institucionais disponíveis na Associação
Brasileira de Centros e Museus de Ciência os quais oferecem atividades para professores,
bem como analisamos os objetivos, proposta metodológica, público alvo, perfil da atividade
(curso, palestra, workshop) e os temas trabalhados. Sendo assim, a pesquisa abarcou 79
museus e centros de ciências distribuídos em 24 países, dentre os quais apenas 19 espaços
apresentaram informações a respeito de atividades de formação continuada. Identificamos o
predomínio de programas na modalidade oficinas e workshops, com atividades de curta
duração, com vistas a atualização e qualificação profissional em Ciências e/ou Matemática.
Verificamos ainda que apenas cinco museus de ciência apresentam em seus programas de
formação debates acerca do cotidiano escolar ou questões sociais inerentes à realidade do
seu país. Por fim, esse levantamento nos permitiu traçar um panorama geral das ações
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formativas dos centros e museus de ciências do exterior, sobretudo verificamos a partir das
metodologias e dinâmicas apresentadas que os programas enfatizam o conteúdo de Ciências,
visando a transmissão do conhecimento.

I. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um panorama dos programas de formação continuada de professores
em centros e museus de ciência de alguns países da Europa, América Latina, Estados Unidos e Canadá, bem como países
da Ásia e Oceania.
Tendo em vista o carácter educacional dos centros e museus de ciência, Gouvêa et al. (2003) destacam que hoje
tais espaços de divulgação científica têm como essência a interatividade ancorada em pedagogias inovadoras, que dão
ao visitante um papel de intensa e permanente interação com os objetos em exposição. Neste sentido, centro ou museu
de ciências “[...] é um espaço privilegiado de aprendizagem, pois dentro dele é possível aprender ciência por meio do
toque (experiência concreta), pela visão do que ocorre (observação reflexiva), pela compreensão conceitual e pela
experimentação de maneira ativa e instigante” (Gouvêa et al., 2003, p.223).
Em virtude do seu potencial educativo, são espaços que favorecem a ampliação e o refinamento cultural em um
ambiente capaz de despertar emoções que se tornam aliadas de processos cognitivos dotados de motivação intrínseca
para a aprendizagem de Ciências (Pozo et al., 1998). Quanto aos aspectos afetivos e emotivos, Marandino (2006) coaduna
ao expor em seu trabalho sobre educação em centros e museus de ciência que: “[...] hoje é cada vez mais presente a
preocupação tanto com os impactos afetivos e emocionais quanto com a produção de sentido e a construção de
conhecimento” (p.100).
Dessa forma, as diferentes experiências adquiridas em um ambiente museal, sobretudo em função dos aspectos
afetivos, favorecem o processo de aprendizagem em Ciências (Falk et al., 2002; Wagensberg, 2000). Falk et al. (2005)
em um estudo sobre aprendizado em museus de ciências com uma amostra variada, investigou visitantes com rendas,
ocupações, níveis de instrução e idades distintas e, ao final do estudo, seus resultados sugeriram que tais espaços utilizam
metodologias que são extrema mentes profícuas, sendo estas facilitadoras no processo de ensino e aprendizagem dos
cidadãos com menos conhecimento. Segundo Wagensberg (2000) o centro ou o museu de ciência deve promover o
engajamento do visitante durante as atividades, sobretudo fomentar novos questionamentos, de modo que o sujeito possa
sair do museu com mais perguntas do que quando entrou.
Quanto às metodologias utilizadas nesses espaços, o aspecto lúdico das exposições e das atividades práticas são
muito úteis para a promoção do impacto afetivo, uma vez que ao ser estimulado o indivíduo tende a interagir com o
fenômeno e em um segundo momento tende a buscar novas informações. Todavia, Vasconcellos (2013) adverte a respeito
da necessidade de se distinguir o lúdico e da forma como ele é utilizado nas instituições recreativas. Segundo a autora:
[...] a missão do museu não é (tão só) divertir as pessoas, e sim, propiciar experiências de educação não formal, que
possam contribuir para ampliar no seu público o desejo de se apropriar de uma parcela cada vez maior do patrimônio
cultural produzido pela humanidade. O lúdico deve ser utilizado pelo museu como um instrumento para o alcance de
seu objetivo de contribuir para ampliar nos indivíduos a consciência sobre si mesmos (na sua condição de seres
pertencentes à sociedade e à humanidade), os outros, o mundo e também sobre a historicidade presente em tudo isso
(Vasconcellos, 2013, p.38, grifo nosso).

Dessa forma, partindo da premissa equivocada de que os centros e museus de ciência são espaços voltados apenas
para o entretenimento, muitos professores acreditam nessa premissa e desconhecem as potencialidades dos espaços
museais. Nesse sentido, Tal, Bamberger et al. (2004) em um estudo realizado em quatro museus de ciências de Israel, a
partir de uma amostra de 30 professores, verificaram que a maioria dos docentes entrevistados não consegue explicar as
razões para a realização da visita com os alunos. Os pesquisadores perceberam que tais docentes estavam apenas
acompanhando as suas turmas, não havia um planejamento prévio ou qualquer tipo de preocupação com processo de
aprendizagem dos alunos. Ainda como um segundo ponto, os pesquisadores concluíram que os professores “entendem a
visita como um evento divertido e não como uma experiência educacional que demanda planejamento” (Tal et al., 2004,
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p. 932).
Diante dessas questões, muitos centros e museus de ciência têm investido em programas formativos para
professores como: cursos, mini-cursos, oficinas, seminários, workshops, palestras, etc. No entanto, muitos programas
não exploram todo o potencial pedagógico dos museus, uma vez que durante as atividades do programa formativo, o
professor recebe passivamente as informações.
No que tange as características desses programas de formação para docentes, em um outro estudo, realizado em
centros e museus de ciência brasileiros, a autora constatou que dentre 14 programas formativos analisados, seis
programas têm características essencialmente conteudistas (Jacobucci et al., 2009), ou seja:
[...] expressam uma visão tecnicista da formação, visto que instrumentalizam o professor para a aplicação de
conteúdos em sala de aula. Utiliza-se frequentemente uma metodologia de ensino tradicional, caracterizada pela
transmissão-recepção de conhecimentos provenientes dos formadores, sendo o professor considerado simplesmente
um aluno-receptivo, sem haver interação e troca de experiências entre as partes. Há ausência de discussão acerca da
prática pedagógica e dos problemas escolares e sociais relacionados ao exercício da profissão (Jacobucci et al.,
2009, p. 6).

Por conseguinte, tais ações de formação continuada são dissonantes com a filosofia dos centros e museus de
ciência, bem como não contribuem para a formação de um sujeito reflexivo. Nesse sentido, dentro da perspectiva de
museus e centros de ciências também como espaços para a formação do professor, buscamos neste trabalho levantar
informações acerca das ações voltadas para professores nos centros e museus de ciências internacionais.

II. METODOLOGIA
A pesquisa em questão tem um viés qualitativo, na qual buscamos investigar as atividades voltadas para professores
oferecidas pelos centros e museus de ciência internacionais que constam no endereço eletrônico da Associação Brasileira
de Centros e Museus de Ciência (ABCMC). Quanto a metodologia para a pesquisa, recorremos aos endereços eletrônicos
de cada centro ou museu de ciência elencado pela ABCMC, localizados em diferentes partes do mundo, como América
do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania.
Por conseguinte, procedemos com a leitura e análise dos sítios eletrônicos das Instituições, a fim de identificamos
quais dentre os espaços de educação não formal apresentam informações acerca de programas formativos para
professores, bem como buscamos identificar, daqueles que as ofereciam, quais suas principais características como:
público alvo, ou seja se o programa está direcionado para professores que lecionam em níveis específicos da educação
(educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou ensino
superior). Levantamos também o perfil das atividades (cursos, mini-cursos, workshops, palestras, oficinas), os principais
temas explorados, a proposta metodológica das atividades e objetivos. A pesquisa se deu no período de julho de 2013 a
outubro de 2013, de modo que utilizamos as informações presentes nos sites dos centros e museus de ciência nesse
intervalo de tempo.
Para tanto, após um recorte das informações obtidas por meio do endereço eletrônico de cada espaço de educação
não formal investigado, organizamos os dados em quadros, com vistas à categorização das unidades de análise.
III. RESULTADOS
Após o levantamento realizado no site da ABCMC, identificamos 79 espaços de educação não formal distribuídos em 24
países, dos quais apenas 19 apresentaram informações a respeito dos seus programas formativos.
Dentre os três países da América do Norte presentes no site da ABCMC, verificamos a presença de dois museus
de ciência no Canadá, 61 nos Estados Unidos e três no México. No entanto, os espaços de educação não formal do
Canadá e do México, listados no site não apresentam sem seus sítios eletrônicos nenhuma informação acerca de
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programas formativos para professores. Importa ressaltar que, no endereço eletrônico do museu de ciência Museo del
Niño identificamos sugestões de atividades de ciências para os professores realizarem em sala de aulas com os alunos.
Nos Estados Unidos, do total de 61 museus, analisamos o site de 32 centros e museus de ciência, dos quais 11
oferecem atividades voltadas para o público docente. Organizamos no Tabela I o resumo das atividades desenvolvidas
por esses espaços de educação não formal.

TABELA I. Resumo das atividades para professores dos Museus de Ciência da América do Norte.
Museu de Ciência/País

Perfil da
atividade/público alvo

Objetivos/Metodologia

1

Adventure Science Center/EUA

Workshop/professores
da educação básica

2

Ann
Arbor
Museum/EUA

Oficinas em ritmo
acelerado/professores
da educação básica

3

Arizona Science Center/EUA

Workshop/ professores
da educação básica

4

California Science Center/EUA

Workshop e oficinas/
professores
da
educação básica

5

Children`s Museum of
Houston/EUA
Children`s Museum
Indianapolis/EUA
The Dolan DNA Learning
Center/EUA

Oficinas/ professores
da educação básica
Workshop/ professores
da educação básica
Oficina/professores do
ensino
médio
e
graduação.
Workshop/ professores
da educação básica
Workshop/ professores
da educação básica

Auxiliar o docente no ensino das ciências baseado em
padrões que visam a construção do conteúdo científico.
/Metodologia voltada para a produção de material de baixo
custo.
Fornecer novas ferramentas práticas de ciências e
matemática para serem incorporadas à prática do professor
em sala de aula. /Como metodologia realizam atividades
práticas hands-on.
Apresentação do museu de ciência para o docente
desenvolver um plano pré e pós visita com os seus alunos./
Visita guiada, discussões sobre a visita.
1. Aprofundar o conhecimento do professor em ciências e
fomentar mudanças em sua prática. Debates acerca da
natureza da ciência, bem como orientações e estratégias
com vistas a formação do pensamento crítico do aluno./
Atividades práticas interdisciplinares que estimulam a
investigação em ciências.
2. “Educacao e a iniciativa ambiental”: Debates acerca do
meio ambiente visando fornecer elementos para o docente
ajudar ao aluno a compreender a sua relação com o meio
ambiente ao mesmo tempo preparando-o para ser um
pensador crítico e solucionador de problemas do século 21./
Atividades práticas e debates
Dar subsídios para que o professor torne suas aulas de
ciências mais interessantes. /Atividades práticas hands-on.
Dar subsídios para que o professor torne suas aulas de
ciências mais interessantes. /Atividades práticas hands-on.
Capacitar o professor nas seguintes áreas Biologia, Genética
e Biotecnologia. /Metodologia não especificada.

6
7

Hands-On

8

Explora Science Center/EUA

9

Exploration Place/EUA

10

Exploratorium/EUA

11

The
Imaginarium
Science
Discovery Center/EUA

Workshop/ professores
da educação básica
Workshop/ professores
da educação básica

Capacitar os docentes em temas relacionados às ciências.
/Atividades desafiadoras.
Capacitação do professor nas seguintes áreas: Ciências da
Vida; da Terra; Física; Astronomia e Química. /Palestras e
atividades práticas.
Atividades de capacitação em temas relacionados às
ciências. /Atividades práticas de investigação.
Apresentação e debate acerca dos conteúdos das exposições
do museu. Apresentação das diferentes possibilidades de
apropriação do museu com os alunos, bem como
orientações acerca do potencial pedagógico do espaço de
educação não formal/Realização de atividades hands-on,
desenvolvimento de material para ser trabalhado com os
alunos.
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Na América do Sul, identificamos no site da ABCMC, dois museus na Argentina, um no Chile e dois na Colômbia.
De modo que, ao analisarmos as atividades desses espaços de educação não formal, verificamos que estes não apresentam
nenhuma informação acerca de desenvolvimento de ações formativas para professores.
Como representantes da Ásia, aparecem os seguintes países: China e Singapura, ambos com um museu de ciência
cada. Já o Japão aparece com dois museus e Israel com três espaços de educação não formal. Constatamos que os museus
do Japão não apresentam em seu site programas para professores, ao passo que em Israel, dois dos três espaços
desenvolvem programas de formação, assim como os museus de Singapura e o da China, ambos têm ações de formação
continuada para professores. O Tabela II demonstra o resumo das atividades dos centros de ciência em questão.
TABELA II. Resumo das atividades para professores dos Museus de Ciência da Ásia.
Museu de Ciência/País
Science

Perfil
da
atividade/público alvo
Workshop/professores
da educação básica

1

Bloomfield
Museum/Israel

2

Garden of Science/ Israel

Curso/professores
educação básica

3

Hong
Kong
Museum/China

Science

4

Singapore
Centre/Singapura

Science

Workshops
e
seminários/professores
da educação básica
Oficinas/professores
da educação básica

da

Objetivos/Metodologia
Trata de questões sociais como a igualdade de gêneros na sala
de aula e busca estabelecer bases para a promoção da ciência e
tecnologia. /Atividades práticas e promoção de debates
Oferece apoio para os professores por meio de supervisão e
orientação a respeito de diferentes assuntos relacionados às
ciências. / Apresentam um ensino moderno em laboratórios
avançados. Há propostas de atividades com alunos deficientes.
Apresentação do museu de ciência para o docente e atividades
de capacitação/ visita guiada.
Sugestões de atividades de ciências para serem realizadas em
sala de aula /Atividades práticas e interdisciplinares.

Como representantes da Oceania, aparecem no site da ABCMC quatro espaços de educação não formal, onde dois estão
localizados na Nova Zelândia e os outros dois na Austrália. No entanto, apenas um dos espaços, localizado na Austrália,
apresentou no seu endereço eletrônico atividades de formação continuada para professores (Tabela III).

TABELA III. Resumo das atividades para professores dos Museus de Ciência da Oceania.
Museu de Ciência/País

1

Powerhouse Museum/Austrália

Perfil
da
atividade/público
alvo
Eventos
científicos para
professores da
educação básica

Objetivos/Metodologia

Dois eventos anuais com vistas a apresentação das exposições
científicas do museu de ciências/ Não foi especificada a
metodologia.

Identificamos na Europa dois museus de ciência na Dinamarca, um na Espanha, quatro na França, um na Finlândia, um
na Holanda, bem como um na Itália, um na República Tcheca, um na Suíça e outro na Suécia. Contudo, em nenhum
desses espaços de educação não formal observamos em seus sites nenhuma indicação se desenvolvem ações de formação
continuada voltadas para professores. Em Granada, constatamos um espaço de divulgação científica, que não indica
oferecer programas formativos, contudo em seu endereço eletrônico identificamos sugestões de atividades para os
professores realizarem em sala de aula.
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Em Portugal, encontramos quatro museus de ciências, onde um apresenta em seu site desenvolver programas
formativos, assim como no Reino Unido verificamos oito centros de ciências, dentre os quais, dois apresentam oferecer
programas formativos para professores. Esses dois museus britânicos fazem parte de um conjunto de museus de ciência
que em 1986 vieram a compor o National Museum of Science & Industry (ABCMC, 2013). Por conseguinte, ambos
oferecem o mesmo programa de formação continuada para professores (Tabela IV).

TABELA IV. Resumo das atividades para professores dos Museus de Ciência da Europa.
Museu de Ciência/País
1

The Science Museum/Reino
Unido

Perfil
da
atividade/público alvo
Curso/professores da
educação básica

2

National
Museum
Science/Reino Unido

of

Curso/professores da
educação básica

3

Museu
de
Ciências
Universidade de Lisboa

da

Workshop/professores
da educação básica

Objetivos/Metodologia
Talk Science Teacher`s Course – O curso fornece ferramentas e
técnicas para o docente explorar às ciências em sala de aula de
modo a envolver os alunos no processo de construção do
conhecimento. /Promoção de debates; espaço para a construção
de questionamentos acerca da ciência; espaço para planejamento
das aulas; uso de atividades práticas hands-on.
Talk Science Teacher`s Course – O curso fornece ferramentas e
técnicas para o docente explorar às ciências em sala de aula de
modo a envolver os alunos no processo de construção do
conhecimento. /Promoção de debates; espaço para a construção
de questionamentos acerca da ciência; espaço para planejamento
das aulas; uso de atividades práticas hands-on.
Espaço para analisar o currículo escolar em ciências.
/Metodologia não especificada.

Dentre os 19 programas formativos investigados neste trabalho, constatamos o predomínio de atividades de curta
duração, uma vez que os programas oferecem poucas horas de atividades, assim como buscam capacitar os docentes em
conteúdos de ciências, a partir de atividades práticas.
Jacobucci (2006) em sua pesquisa sobre programas formativos oferecidos pelos centros e museus de ciência do
Brasil, tece críticas a esse modelo de programa formativo, pois, para a autora (Jacobucci, 2006), ações de curta duração
e voltada para a capacitação em conteúdos específicos não levam em conta as dimensões do sujeito, haja vista que
aspectos mais amplos como o contexto escolar, as possibilidades de apropriação do espaço de educação não formal,
questões sociais e políticas sobre o ensino de Ciências tendem a ser negligenciados.
Por outro lado, dentre as 19 ações de formação para professores observadas no presente trabalho, podemos
sublinhar a presença de quatro programas que demonstram fomentar a promoção de discussões e momentos de reflexão
acerca do conhecimento científico e da necessidade de se inserir novas ferramentas para o ensino da disciplina na escola.
Cabe destacar que dentre esses quatro, consideramos os programas dos museus de ciência The Science Museum e
National Museum of Science, ambos do Reino Unido, como um único programa, tendo em vista que os dois museus
oferecem o mesmo curso para professores.
Cabe ressaltar que dentre a amostra analisada, o espaço de educação não formal Bloomfield Science Museum, em
Israel, foi o único museu de ciência que destacou na descrição do programa formativo a presença de debates sobre
questões sociais vivenciadas em seu país, como exemplo a igualdade de gêneros.
Verificamos ainda muitas ações que denotam a preocupação da equipe técnica do museu em demonstrar ao
professor as diferentes possibilidades de apropriação dos espaços de educação não formal junto aos alunos. Nesse sentido,
Chin (2004) aconselha a respeito da importância dos centros e museus de ciência buscarem se aproximar do professor, a
partir da oferta de cursos, onde o professor possa conhecer cada exposição do museu, bem como proporcionar um
ambiente de debate, para que o docente utilize os recursos dos museus durante o planejamento da visita com os alunos.
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Para o autor (ibid.), quando o professor dialoga previamente com a equipe de educadores do museu, a participação
dos alunos durante a visita torna-se mais produtiva. Importa salientar que ao analisarmos o site da ABCMC, não
identificamos espaços de educação científica na África, assim como na América Central.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diversos centros e museus de ciência pelo mundo têm buscado desenvolver ações voltadas para o professor, sobretudo
para o docente da educação básica. Tendo em vista a concepção equivocada de muitos docentes a respeito da dimensão
educacional de tais espaços de educação não formal (Chin, 2004; Tal, Bamberger et al., 2004), faz-se necessárias ações
que os levem a refletir acerca das diferentes possibilidades de apropriação junto aos seus alunos. Sendo assim, a pesquisa
nos possibilitou inferir que tal objetivo tem sido perseguido pela equipe técnica dos museus de ciência que investem em
programas formativos.
Os programas de formação continuada de professores desenvolvidos pelos diferentes museus de ciência têm
algumas características próprias que os distinguem entre si, sobretudo em função das propostas pedagógicas e
metodologias empregadas em cada espaço de educação não formal. Todavia, capacitar o docente em temas relacionados
às ciências e matemática é um objetivo comum aos centros e museus de ciências.
Temos plena consciência de que analisar apenas o site de cada instituição de educação não formal não permite um
levantamento minucioso acerca das características do programa formativo, tão pouco avaliar de forma efetiva os impactos
ou resultados dos programas formativos sobre os participantes. Contudo, esta análise nos possibilitou conhecer suas
estratégias metodológicas, principais objetivos a fim de traçarmos um panorama geral das propostas formativas para
professores do exterior. Importa ainda ressaltar que os dados em questão subsidiaram o desenvolvimento de um programa
formativo para professores em um centro de ciência, localizado em uma região carente do Rio de Janeiro (Brasil).
Por fim, ainda neste sentido, salientamos a importância dos museus e centros de ciências investirem em descrições
detalhadas acerca de seus programas formativos para professores em seus sites, tendo em vista que comumente, este é o
primeiro, senão o único meio de acesso do docente às ações do museu. Por conta disso, investir em descrições que não
só informem, mas também chamem atenção dos docentes para as ações formativas pode ser uma ferramenta importante
para alcançar cada vez mais docentes para estas atividades.
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Diante das novas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e seus reflexos na
educação profissional técnica de nível médio e tecnológica, o intercâmbio entre
pesquisadores e estudantes vem aumentando a cada ano. Para compreender a extensão e
disseminação dessa perspectiva, analisar, discutir problemas e apontar tendências teóricometodológicas, realizou-se um estudo das produções Seminário Nacional de Educação
Profissional e Tecnológica (SENEPT), realizado a cada dois anos, no CEFET-MG, no
período de 2008 (I), 2010 (II), 2012 (III) e 2014 (IV). O presente artigo buscou estudar os
artigos e pôsteres de dois Grupos de Trabalhos (GT) desse evento – o GT 03 - Educação e
trabalho: programas e políticas para a educação profissional, técnica e tecnológica, formação
e qualificação profissional, e o GT 10 - Linguagens, Modelos e Tecnologias. Objetiva-se, a
partir desse estudo, obter um cenário das publicações desses dois GTs, considerando
quantidade de trabalhos, autores, instituições, países, focos temáticos e subgrupos. As
informações foram obtidas no sítio eletrônico do SENEPT, onde encontram-se disponíveis
os Anais. Para o GT 03 foram publicados em 2010, 16 trabalhos; em 2012, 33 e em 2014
foram aceitos 92; e para o GT 10 foram aceitos, 16, 7 e 23, respectivamente. Para o ano de
2008, a classificação teve como critério as Palavras-chave: trabalho (GT 03) e analogias,
modelos e metáforas (GT 10) e foram publicados 13 trabalhos no GT 03 e três no GT 10.
Percebe-se o envolvimento dos professores e estudantes do CEFET-MG em todas as edições,
tendo 35% de participação de pesquisadores dessa instituição em 2008, 57% em 2010 e 32%
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em 2012. Observa-se uma crescente no número de trabalhos aprovados no GT 03, em
especial em 2014, quando o aumento quase triplicou em relação a 2012. No entanto, em
relação ao GT 10, não se observa um aumento gradativo, sendo que a quantidade de trabalhos
aprovados em 2012 foi menor que em 2010. A leitura integral, a análise e posterior
categorização das 97 publicações (de 2008, 2010 e 2012) apontaram para cerca de 20 focos
diferentes, dentre os quais podemos citar as publicações referentes a Formação Profissional,
Mundo do Trabalho, Ensino, Políticas para a Educação Profissional e Linguagem.

I. INTRODUÇÃO
O presente artigo visa compreender e analisar dois Grupos de Trabalho (GTs) do Seminário Nacional de Educação
Profissional e Tecnológica (SENEPT) afim de apontar cenários e tendências teórico-metodológicas de pesquisas em
educação. Para tanto, realizou-se um estudo das produções (comunicações orais e pôsteres) de dois GTs–GT 03-Trabalho
e Educação Profissional e Tecnológica e o GT 10 - Linguagens, Modelos e Tecnologias.
O Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (SENEPT) é organizado de dois em dois anos pelo
Centro Federal de Educação Profissional Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Trata-se de um evento científico
nacional que visa discutir questões relacionadas à Ciência, Tecnologia, Educação Científica, Tecnológica e Profissional
entre pesquisadores e estudantes. A primeira edição do SENEPT aconteceu no ano de 2008 e contou com a participação
de 400 estudantes e pesquisadores de 17 unidades da federação.1 Conferências, Painéis e Grupos Temáticos(GTs) são
organizados neste evento. Em setembro de 2014 acontecerá a quarta edição cujo tema central será “50 anos do golpe
civil-militar e 29 anos de redemocratização: caminhos e descaminhos da Educação Profissional e Tecnológica”. Além
disso, ela contará com 10 GTs:
 GT 01: Currículo, ciência e tecnologia.
 GT 02: Tecnologias e constituição de ambientes de aprendizagem.
 GT 03: Educação e trabalho: programas e políticas para a educação profissional, técnica e tecnológica,
formação e qualificação profissional.
 GT 04: História da educação profissional e tecnológica.
 GT 05: Filosofia da ciência e da tecnologia.
 GT 06: Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.
 GT 07: Currículo, educação profissional e tecnológica e EJA.
 GT 08: Profissionalização, formação de professores e trabalho docente na educação profissional e
tecnológica.
 GT 09: Cultura, trabalho, relações étnico-raciais, gênero e diversidade na educação profissional e tecnológica.
 GT 10: Linguagem, modelos e tecnologia.
Os GTs constituem-se como espaços de intercâmbio e interação entre estudantes e pesquisadores em cada temática
e proporcionam o diálogo e o conhecimento sobre o que se tem estudado e pesquisado sobre Educação Profissional e
Tecnológica e suas temáticas.
O GT 03 é denominado no IV SENEPT como “Educação e trabalho: programas e políticas para a educação
profissional, técnica e tecnológica, formação e qualificação profissional”, foi chamado nos anos de 2010 e 2012 de
“Trabalho e educação profissional e tecnológica”.
O presente texto justifica-se pela importância de se conhecer o estado da arte em Educação Profissional e
Tecnológica e pela valorização dada ao SENEPT. Além disso, é sobremaneira importante conhecer e analisar as
produções científicas brasileiras. De acordo com Ferreira (2011):
Em decorrência da consolidação do sistema de pós-graduação, a pesquisa passou a ocupar um espaço de grande
visibilidade na universidade brasileira; uma das suas grandes marcas é a produção científica, bem como a
disseminação do conhecimento produzido. A produção de trabalhos científicos constitui assunto que vem merecendo
1Dados

disponíveis em:http://www.senept.cefetmg.br/site/principal/apresentacao.html
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a atenção de vários estudiosos, principalmente em países onde a ciência e a tecnologia estão em desenvolvimento
acelerado. Essa produção tem sido observada através de análises bibliométricas em áreas específicas do
conhecimento humano, nas quais se pode verificar um aumento, decréscimo ou estabilidade na produção de trabalhos
e no número de pesquisadores em determinados assuntos (Ferreira, 2011, p.14).

Assim, é indispensável a realização de um amplo estudo das produções da área de conhecimento. A escolha
específica dos GT 03 e do GT 10 ocorreu devido a motivações de aprofundamento da compreensão dos temas abarcados
nesses Grupos Temáticos para pesquisas futuras sobre Trabalho na Educação Profissional e Tecnológica e Analogias,
Modelos e Metáforas na Educação Profissional e Tecnológica.
II. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Serão analisadas as questões numéricas
referentes aos GTs 03 e 10 do SENEPT, tais como: quantidade de publicações, de autores e instituições participantes.
De acordo com Wainer (2014): “A pesquisa quantitativa vem da tradição das ciências naturais, onde as variáveis
observadas são poucas, objetivas e medidas em escalas numéricas. Filosoficamente, a pesquisa quantitativa baseia-se
numa visão dita positivista onde:
 as variáveis a serem observadas são consideradas objetivas, isto é, diferentes observadores obterão os mesmos
resultados em observações distintas.
 não há desacordo do que é melhor e o que é pior para os valores dessas variáveis objetivas.
 mediações numéricas são consideradas mais ricas que descrições verbais, pois elas se adéquam à manipulação
estatística” (Wainer, 2014, p.8).
No entanto, além dos números referentes aos GTs serão também analisadas as particularidades das publicações,
como as palavras-chave e os focos temáticos. De acordo com Günther (2006): “Enquanto participante do processo de
construção de conhecimento, idealmente, o pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, mas utilizar as
várias abordagens, qualitativas e quantitativas que se adequam à sua questão de pesquisa” (Günther, 2006, p.207).
Para realização desse estudo, foi realizado, primeiramente, o fichamento de todas as publicações de 2008, e das
específicas dos GTs 03 e 10 dos anos de 2010 e 2012. Buscou-se compreender informações gerais, como título do
trabalho, palavras-chave, autores, instituição de origem. Cabe ressaltar que, devido ao fato do I SENEPT, no ano de
2008, não ter tido o mesmo formato de GTs que os anos posteriores, a classificação das temáticas desse ano foi feita
pelas palavras-chave das publicações: aquelas que continham a palavra “trabalho” foram agrupadas no GT 03 cuja
temática é “Educação e trabalho”. No GT 10, com a temática “Linguagem, modelos e tecnologia”, foram agrupadas as
publicações cujas palavras-chave eram “analogias”, “modelos” e “metáforas”.
As publicações de 2008 que foram classificadas como GT 03 e GT 10 faziam parte de diferentes Temas, que não
voltaram a se repetir nas demais edições e nem se transformaram em GTs.
A segunda etapa foi a análise das publicações de 2008, que foram categorizadas como GT 03 ou GT 10 de acordo
com suas palavras-chave. Assim, pode-se obter todo o conjunto de publicações dos dois GTs abordados.
Em um terceiro momento, foi realizado o fichamento de cada um dos trabalhos, com base nos resumos, que teve
como objetivo compreender o tema de cada artigo e os temas presentes em cada um dos GTs. Ou seja, ainda que as
publicações fizessem parte de um mesmo GT, compreendeu-se que haveria a possibilidade de novos subgrupos. A
formação de subgrupos, denominada Foco Temático, seria melhor realizada pela análise do resumo do que pelas palavraschave. A última etapa de análise foi a leitura completa das publicações, objetivando o aprimoramento dos Focos
Temáticos e a compreensão dos Cenários e Tendências de ambos os GTs.
III. MAPEAMENTO - ANÁLISE QUANTITATIVA DAS PUBLICAÇÕES DOS GTs
Nesse item, será abordada a questão quantitativa das publicações nos GTs 03 e 10. Assim, será possível inferir se tem
havido maior ou menor quantidade de estudos em cada um dos temas.
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Cabe ressaltar que em 2008 13 publicações foram classificadas como GT 03. Eles pertenciam aos Temas:
• Currículo de Engenharia: políticas e tendências (Uma publicação)
• Profissionalização e Formação de Professores (Uma publicação)
• Educação Profissional e Tecnológica e EJA (Seis publicações)
• Trabalho, tecnologia e empregabilidade (Duas publicações)
• Trabalho e Educação Tecnológica: questões de gênero (Uma publicação)
• Trabalho e Educação: a discussão na perspectiva da Ergonomia e da Ergologia (Duas publicações)
Ainda em 2008, três trabalhos foram considerados como GT 10. Eles faziam parte dos Temas:
• Ensino e aprendizagem em Ciências e Tecnologia (Uma publicação)
• Profissionalização e Formação de Professores (Uma publicação)
• Filosofia da Ciência e da Tecnologia: perspectiva histórica (Uma publicação)
III.1 Publicações
Observa-se um crescente no número de trabalhos aprovados no GT 03. No primeiro ano do evento foram 13 publicações
com temáticas desse GT. Esse número aumentou em sete vezes se analisadas as publicações aceitas para a edição de
2014. O número de publicações aceitas quase triplicou, comparando-se as edições de 2014 e de 2012.Verifica-se, na
Tabela I, um aumento do interesse na realização de estudos nas temáticas desse GT.

TABELA I. Números de publicações por ano no SENEPT* relativos ao Grupo Temático 03 – Educação e Trabalho.
Ano

Números de Publicações

2008

13

2010

25

2012

33

2014

92

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/em 20 de junho de 2014

Em relação à modalidade das publicações, em 2008, foram sete artigos e seis pôsteres apresentados, em 2010, 25 artigos
e nenhum pôster, em 2012, 29 artigos e quatro pôsteres. Para 2014, estão previstos 79 apresentações de artigos e quatro
pôsteres, conforme Tabela II.
TABELA II. Modalidades das publicações por ano no SENEPT* relativas ao Grupo Temático 03 – Educação e Trabalho.

Ano
2008

Modalidades
Artigos
Pôsteres
(nº)
(nº)
7
6

Total
13

2010

25

0

25

2012

29

4

33

2014

79

13

92

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica.
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014.
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Em todas as edições do SENEPT houve maior quantidade de artigos do que de pôsteres aceitos e publicados, sendo
que, em 2010 não houve nenhuma apresentação de pôsteres. A maior diferença entre as modalidades será em 2014,
quando a quantidade de artigos representa 86% do total de trabalhos aceitos.
Ao contrário do ocorrido nas publicações do GT 03, em relação ao GT 10, não se observa um aumento gradativo,
sendo que a quantidade de trabalhos aprovados em 2012 foi menor que em 2010, segundo a Tabela 3. Em 2008 foram
publicados três trabalhos, em 2010, 16 e em 2012, sete. Para a edição de 2014 foi aceita a maior quantidade de estudos
com o tema Linguagens, Modelos e Tecnologias, totalizando 23 trabalhos a serem apresentados.

TABELA III. Números de publicações por ano no SENEPT* relativos ao Grupo Temático 10 - Linguagem, modelos e tecnologia.
Ano

Números de Publicações

2008

3

2010

16

2012

7

2014

23

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica.
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014.

Em relação à modalidade das publicações, assim como no GT 03, no GT 10 a maioria dos estudos segue o formato de
artigo. Em 2008 foram apresentados dois artigos e um pôster. No ano de 2010 não houve publicação em formato pôster
ao passo que foram publicados 16 artigos. Em 2012 houve seis artigos e um pôster. Já em 2014, os pôsteres referem-se
a 30% da quantidade total de publicações aceitas nesse GT. A relação entre modalidades do GT 10 é demonstrada na
Tabela IV.

TABELA IV. Modalidades das publicações por ano no SENEPT* relativas ao Grupo Temático 10 -Linguagem, modelos e
tecnologia.

Ano
2008

Modalidades
Artigos
Pôsteres
(nº)
(nº)
2
1

Total
3

2010

16

0

16

2012

6

1

7

2014

16

7

23

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

Sendo assim, pode-se considerar que há um constante aumento nos números de publicações no GT 03, tendo um grande
destaque para a edição de 2014. No entanto, o GT 10 oscila ainda quanto ao número de apresentações de artigos e
pôsteres.

22038-5

S. G. Lima et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22038 (2014)
III.2 Mapeamento da origem das publicações dos GTs
Para mapear onde esses temas têm sido estudados, quais são seus os principais pesquisadores, autores e as instituições
de ensino, foi realizado um levantamento destas informações, buscando-se, visualizar a origem das pesquisas e estudos
apresentados nos GT 03 e GT 10. Ressalta-se que os dados relativos às publicações de 2014 não serão considerados para
as próximas análises em decorrência da indisponibilidade dos mesmos no site, na ocasião de coleta de dados.
De acordo com a Tabela 5, o GT 03 contou com 124 autores nas três edições (I), (II) e (III) do SENEPT, sendo
que 15 deles com mais de uma publicação. Tanto em 2008 quanto em 2010 apenas um autor apresentou mais de uma
publicação. Já em 2012, 13 autores tinham mais de uma publicação. Verifica-se também que o número máximo de
publicação por autor foi dois em 2008, cinco em 2010 e cinco em 2012.
TABELA V – Números de autores por ano do SENEPT*Grupo Temático 03 – Educação e Trabalho.
Ano

Publicações

Autores

2008
2010
2012

13
25
33

25
40
59

Números de autores com
mais de uma publicação
1
1
13

Nº máximo de
publicações por autor
2
5
5

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

Do total de 71 publicações nas três edições do SENEPT referentes ao GT 03 verificou-se que 48 publicações tiveram
mais de um autor (dois, três, quatro ou nove) e 23 foram publicações com um único autor. Em uma das publicações do
GT 03 não se pode verificar a quantidade de autores ou a origem institucional, uma vez que essa não estava disponível
no site do SENEPT. Cabe ressaltar que o autor que mais publicou nesse GT é vinculado ao CEFET-MG e à PUC Minas.
Além disso, constatou-se, no GT 03, que cinco autores publicaram em mais de uma edição e nenhum publicou nas
três edições (I), (II) e (III) do evento.
Já no GT 10, conforme demonstrado na Tabela 6, as 26 publicações, ao longo das três edições tiveram 41
ocorrências de autores, sendo que cinco deles com mais de uma publicação. Em 2008 e em 2012 apenas um autor
publicou mais de uma vez na mesma edição. Em 2010 foram três autores com mais de uma publicação.

TABELA VI. Números de autores por edição do SENEPT – Grupo Temático 10 - Linguagem, modelos e tecnologia.
Ano

Publicações

Autores

2008
2010
2012

3
16
7

4
23
14

Autores com mais de uma
publicação
1
3
1

Nº máximo de
publicações por autor
3
4
4

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

Das publicações do GT 10, a maioria teve mais de um autor sendo 18 trabalhos coletivos. O autor que mais publicou
nesse grupo, com 11 trabalhos, é vinculado ao CEFET-MG. No que se refere à frequência de participação dos autores,
no GT 10, quatro publicaram em mais de uma edição e um autor publicou nas três edições analisadas.
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No GT 03, quanto às instituições de origens dos autores, verificou-se que, em 2008, das 26 instituições
representadas pelos autores, a maioria provém de Minas Gerais. A UFMG é a instituição representada em maior
quantidade de vezes, seguida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR e Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais- PUC Minas, ambas com quatro representações cada. O CEFET-MG contou com apenas um
autor desse GT, em 2008. No entanto, em 2010 o CEFET-MG foi a instituição mais representada. Nas publicações do
GT 03, 39 autores declararam-se como vinculados a essa instituição, ou seja, um total de 57% da representatividade de
instituições. Em seguida, aparecem instituições de ensino mineiras: UFMG e PUC Minas. Em 2012 novamente, das
instituições representadas pelos autores do GT 03, a maioria dos autores provém de instituições Minas Gerais: 25 autores
do CEFET-MG e 15 da UFMG. A Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC-GO teve uma participação
representativa: 11 autores, mais que a PUC Minas, que contou com oito participantes nesse GT. Nesse ano, o GT 10
apresentou 14 autores que representavam duas ou mais instituições.
De maneira geral, verificou-se que o GT 03 contou com uma diversidade de instituições representadas pelos
autores com publicações nesse GT. Foram 42 instituições diferentes, sendo que a mais representativa foi o CEFET-MG:
65 autores vinculados a essa instituição publicaram no GT 03 nas três edições do SENEPT. Em seguida estão duas
instituições mineiras e uma Goiânia: Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG, com 28 autores, Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais- PUC Minas, com 15 e Pontifícia Universidade Católica de Goiás- PUC-GO,
com 11 autores.
A representatividade das instituições participantes do GT 03 nas três edições do Seminário pode ser assim
demonstrado no Gráfico 1:

GRÁFICO 1: Representatividade das instituições de ensino nas publicações referente as nas edições 2008, 2010 e 2012 do
SENEPT*no GT 03 – Educação e Trabalho.

CEFET- MG
Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG

27%
36%

Pontifícia Universidade Católica de Goiás- PUCGO

2%

Universidade Tecnológica Federal do ParanáUTFPR

3%
3%

Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais- PUC-MINAS

6%
8%

15%

Universidade Federal de Uberlândia- UFU
Università Ca’Foscari di Venezia – Itália.

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseado em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

Ainda em relação às origens institucionais das publicações, no GT 10, em 2008, constatou-se que todos os autores das
três publicações tinham vínculo com o CEFET-MG. Cada publicação contava com dois autores, portanto essa instituição
foi representada 6 vezes. No ano de 2010foram quatro instituições, além do CEFET-MG, contou com autores
provenientes das seguintes instituições: a Universidade Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR, com dois autores; o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, com um autor, e a Universidade Federal de Viçosa,
também com um autor. Novamente em 2012, o CEFET-MG foi a instituição que mais representantes teve no GT 10,
totalizaram 10 autores dessa instituição, sendo que o número final de autores foi 18. Todas as instituições que tiveram
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autores com publicação no GT 10, em 2012, são de Minas Gerais: Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG e
Centro Universitário Newton Paiva, ambas com três autores cada e Pontifícia Universidade Católica de Minas GeraisPUC Minas e Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG, cada uma com um autor.
A representatividade das instituições participantes do GT 10, nas três edições do Seminário, está registrada no
Gráfico 2, a seguir. Nesse GT 10, entre 2008 e 2012, houve a participação de autores de oito instituições diferentes, sendo
que seis delas são de Minas Gerais, uma do Paraná e uma de Goiás. O CEFET-MG é a instituição que mais autores
participaram do evento com publicações. Oito instituições fizeram parte do GT 10 nas três edições do SENEPT, são elas:
CEFET- MG, Centro Universitário Newton Paiva, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, Universidade Federal de Viçosa, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Universidade do Estado de Minas Gerais. As Universidades mineiras
PUC Minas, Universidade do Estado de Minas Gerais e Universidade Federal de Minas Gerais não tiveram participação
recorrente. As três instituições juntas tiveram cinco publicações, sendo que todas no ano de 2012.

GRÁFICO 2: Representatividade das instituições de ensino nas publicações referente as nas edições 2008, 2010 e 2012 do
SENEPT *no GT 10 – Linguagem, modelos e tecnologia.
2%

2%

2% 2%

4%
CEFET- MG

6%

Centro Universitário Newton Paiva

5%

Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG
Universidade Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR
Universidade Federal de Viçosa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

77%

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- PUCMINAS
Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseado em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

Em uma visão geral de ambos os GTs analisados, a maioria das instituições participantes e das publicações foram
nacionais. Em 2008 o SENEPT recebeu trabalhos de autores de duas instituições argentinas: Universidad Nacional del
Litoral-UNL e Universidad Tecnológica Nacional–UTN, para uma mesma publicação.Em 2010 houve a participação
estrangeira no GT 03 da Universidad del Salvador–USAL, da Argentina.Em 2012, a instituição Università Ca’Foscari di
Venezia, da Itália, foi representada com publicações do GT 03.
III.3 Mapeamento das palavras-chave
As palavras-chave são fundamentais para representar o tema a ser abordado em cada artigo ou pôster. Para o GT 03, das
71 publicações, a grande maioria (53) apresentou três palavras-chave. No entanto, as outras 18 publicações não seguiram
o padrão recomendado pelo evento: houve publicações com duas, quatro e cinco palavras-chave e seis publicações não
citaram alguma. Foram 201 palavras-chave, sendo algumas repetidas, conforme apresentado no Tabela VII, a seguir.
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TABELA VII. Palavras-chave utilizadas nas publicações do Grupo Temático 03 – Educação e Trabalho nas edições de 2008, 2010
e 2012 do SENEPT*.
Palavras-chave

Quantidade

Educação Profissional

13

Trabalho

12

Educação Tecnológica

8

Educação
Educação e Trabalho; Educação Profissional e Tecnológica;
Formação Profissional; Mercado de trabalho; Mundo do Trabalho;
Qualificação Profissional
Aprendizagem; Cursos Superiores de Tecnologia; Educação
Superior; Neoliberalismo; Políticas educacionais; Tecnologia

6
3
2

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

Observa-se que a palavra-chave mais referida foi Educação Profissional com treze citações, seguida por Trabalho e
Educação Tecnológica com doze e 8 citações, respectivamente. Educação e Trabalho, Educação Profissional e
Tecnológica, Formação Profissional, Mercado de trabalho, Mundo do trabalho, Qualificação profissional tiveram cada
uma três citações. No geral, as palavras-chave utilizadas pelos autores correspondem ao título do Grupo Temático - GT
03 demonstrando coerência com a participação das discussões do grupo temático.
No GT 10, todas as publicações tiveram três ou quatro palavras-chave, sendo que a maioria (vinte) tinha 3 palavraschave e 3 publicações tiveram 4 palavras-chave. Três publicações não citaram palavras-chave. Foram encontradas72
palavras-chave citadas, sendo que 9 se repetiram, conforme Tabela VIII.

TABELA VIII. Palavras-chave utilizadas nas publicações do Grupo Temático 10 -Linguagem, modelos e tecnologia nas edições
de 2008, 2010 e 2012 do SENEPT*.
Palavras-chave

Quantidade

Analogias

4

Linguagem; Metáforas; Modelos
Analogias e Metáforas; Eletrônica; Exposição; Sexualidade;
Tecnologia

3
2

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

Ao agrupar palavras e expressões da mesma linha de estudo, tem-se 9 palavras-chave referindo-se a Analogias e
Metáforas, seguidas de 3 de Linguagem e 3 de Modelos. As palavras chaves Eletrônica, Exposição, Sexualidade e
Tecnologia foram citadas duas vezes nas 3 edições do SENEPT, de acordo com o Tabela IX. Cabe ressaltar que as demais
palavras-chave do GT 10 foram citadas uma única vez.
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TABELA IX. Palavras-chave utilizadas nas publicações do SENEPT* de 2008, 2010 e 2012 agrupadas do Grupo Temático 10 Linguagem, modelos e tecnologia.
Palavras-chave

Quantidade

Analogias, Modelos e Metáforas

12

Linguagem

3
2

Eletrônica; Exposição; Sexualidade; Tecnologia

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica.
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014.

IV. CENÁRIOS E TENDÊNCIAS TEMÁTICAS DAS PUBLICAÇÕES DOS GT 03 E GT 10
Além das palavras-chave, as publicações puderam, também, ser categorizadas por seus focos temáticos, o que foi
denominado como Subgrupo. O objetivo aqui é verificar quais as tendências de temáticas apresentados nos GTs 03 e 10.
IV.1 Cenários e tendências temáticas no GT 03
Dentro do GT 03 categorizou-se as publicações em quinze subgrupos apresentados na Tabela 6, para o GT 03, entre 2008
e 2012. São eles: Formação profissional, Mundo do trabalho, Políticas educacionais para a Educação Profissional, Curso
Superior de Tecnologia, Evasão na Educação Profissional Técnica, Gênero, Política do IFES, Auto avaliação na
Educação Profissional, Capital Humano, Egressos, Formação de Jovens, Formação humana, Livros didáticos, Mestrado
Profissional e Qualificação profissional.

TABELA X. Subgrupos encontrados nas publicações por ano no SENEPT* relativos ao Grupo Temático 03–Educação e Trabalho.

Subgrupos temáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Formação profissional
Mundo do trabalho
Políticas educacionais para a Ed. Profissional
Curso Superior de Tecnologia
Evasão na Ed. Prof. Técnica
Gênero
Política do IFES
Auto- avaliação na Ed. Profissional
Capital Humano
Egressos
Formação de Jovens
Formação humana
Livros didáticos
Mestrado Profissional
Qualificação profissional

Número
de
trabalhos
19
17
9
8
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

2008

2010

2012

3
4
2
1
1
1
1
-

10
5
2
4
1
1
1
1
-

6
8
5
4
5
2
1
1
1

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica.
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014.
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O GT 03apresentou como foco principal em suas publicações os estudos relacionados à Formação Profissional. Nesse
Foco Temático constataram-se artigos que discutiam sobre a formação de engenheiros; a formação no nível técnico,
sobre os cursos profissionalizantes e/ou qualificação profissional- e sobre a educação profissional. O segundo foco
temático com maior número de publicações foi o de Mundo do Trabalho. Dentre os sub focos encontrados nesse grupo
podemos citar aqueles que falavam sobre Mercado de Trabalho e Competências, por exemplo.
A partir da análise de focos temáticos por edição, verificou-se, conforme Tabela XI, que no ano de 2008 os focos
Mundo do trabalho e Formação Profissional foram os mais recorrentes com quatro e três trabalhos respectivamente. Os
focos em Políticas educacionais para a Educação Profissional tiveram dois trabalhos e os com foco em Egressos, Evasão
na Educação Profissional Técnica, Formação humana e Gênero tiveram uma publicação cada.

TABELA XI. Subgrupos encontrados nas publicações no ano de 2008 no SENEPT* relativos ao Grupo Temático 03 – Educação e
Trabalho.
Foco

Número de trabalhos

Formação profissional
Mundo do trabalho
Políticas educacionais para a Ed. Profissional
Egressos; Evasão na Ed. Prof. Técnica; Formação humana;
Gênero

3
4
2
1

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

No ano de 2010, o subgrupo com maior número de publicações continuou sendo o da Formação Profissional e o do
Mundo do trabalho, sendo que as publicações relacionadas a Formação Profissional cresceram significativamente
passando de três para 10 trabalhos. O Mundo do trabalho teve 5 publicações. Cabe destacar os trabalhos relacionados a
Cursos Superiores de Tecnologia que tiveram quatro publicações. Publicações com foco em Políticas educacionais para
a Educação Profissional continuaram com dois trabalhos apresentados no GT 03. Já os trabalhos cujo foco foi Autoavaliação na Educação Profissional, Capital Humano, Gênero e Livros didáticos tiveram uma publicação cada conforme
Tabela XII.

TABELA XII. Subgrupos encontrados nas publicações no ano de 2010 no SENEPT* relativos ao Grupo Temático 03 – Educação
e Trabalho.
Foco

Número de trabalhos

Formação profissional
Mundo do trabalho
Curso Superior de Tecnologia
Políticas educacionais para a Ed. Profissional
Auto avaliação na Educação Profissional; Capital
Humano; Gênero; Livros didáticos

10
5
4
2
1

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

Já em 2012, observa-se novamente que os dois focos mais recorrentes foram o Mundo do Trabalho e a Formação
Profissional com oito e seis publicações, respectivamente. Publicações com foco em Políticas educacionais para a
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Educação Profissional aparecem novamente, tendo nesta edição cinco trabalhos, logo, um número superior se comparado
com as edições de 2008 e 2010. Trabalhos com focos nos Cursos Superiores de Tecnologia aparecem novamente com
quatro publicações. Já os trabalhos com focos diferentes das edições anteriores que apareceram foram: Política do IFES
com duas publicações e Formação de Jovens, Mestrado Profissional e Qualificação profissional com uma publicação
cada.

TABELA XIII: Subgrupos encontrados nas publicações no ano de 2012 no SENEPT* relativos ao Grupo Temático 03 – Educação
e Trabalho.
Focos

Número de trabalhos

Mundo do trabalho

8

Formação profissional

6

Evasão na Ed. Prof. Técnica

5

Políticas educacionais para a Ed. Profissional

5

Curso superior de Tecnologia

4

Política do IFES

2

Formação de Jovens

1

Mestrado Profissional

1

Qualificação profissional

1

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

Observa-se a tendência de publicações com foco no Mundo do trabalho, Formação Profissional em maior número.
Seguido por temas relacionados a Políticas educacionais para a Educação Profissional e a Cursos Superiores de
Tecnologia.
IV.2 Cenários e tendências temáticas no GT 10
Já para o GT 10, verificou-se que das 26 publicações entre 2008 e 2012, observou-se seis grandes focos temáticos
apresentados na Tabela XIV: Ensino, Linguagem, Formação Profissional, Ensino-aprendizagem, Letramento Científico.

TABELA XIV. Subgrupos encontrados nas publicações por ano no SENEPT* relativos ao Grupo Temático10 -Linguagem,
modelos e tecnologia.
Subgrupo
1. Ensino
2. Linguagem

Quantidade de publicações
11

2008
2

2010
5

2012
4

9

-

6

3

3. Formação profissional
4. Ensino-aprendizagem

3

1

2

-

2

-

2

-

5. Letramento Científico

1

-

1

-

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica.
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014.
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Esse GT contou com estudos relacionados ao Ensino, na maioria de suas publicações. Nesse subgrupo, constatouse grande diversidade interesses e de abordagens metodológicas como: análises de livros didáticos, estudos de casos com
abordagens didáticas de docentes, levantamento bibliográfico sobre a educação ambiental, ensino de astronomia, entre
outros.
O segundo subgrupo com maior número de publicações foi o de Linguagem, presente como parte do título do GT.
Nesse, haviam trabalhos com propostas relacionadas ao estudo de gêneros textuais e terminologia, por exemplo.
Interessante observar que o tema de Metáforas, que faz parte do título desse GT, perpassa, juntamente com Analogias e
Modelos, diferentes subgrupos. Tem-se como exemplo um estudo sobre Livros didáticos de Química, que foi
categorizado no Foco Ensino e uma publicação sobre o curso técnico de mecânica do CEFET-MG, categorizada como
parte do Subgrupo Formação Profissional. Assim, verificou-se que em 2008 havia dois subgrupos presentes no GT 10:
ensino (dois trabalhos) e formação profissional (um trabalho), conforme Tabela XV.

TABELA XV. Subgrupos encontrados nas publicações no ano de 2008 no SENEPT* relativos ao Grupo Temático 10 -Linguagem,
modelos e tecnologia.
Foco

Número de trabalhos

Ensino

2

Formação profissional

1

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

De acordo com a Tabela 12, na edição de 2010 havia cinco subgrupos. Novamente houve publicações com foco em
ensino, com cinco publicações, e em formação profissional, com duas publicações. O foco com maior número de
publicações nessa edição foram os relacionados à linguagem, totalizando seis trabalhos. Publicações com foco em ensinoaprendizagem e letramento científico tiveram dois e uns trabalhos, respectivamente.

TABELA XVI. Subgrupos encontrados nas publicações no ano de 2010 no SENEPT* relativos ao Grupo Temático 10Linguagem, modelos e tecnologia.
Foco

Número de trabalhos

Linguagem

6

Ensino

5

Ensino-aprendizagem

2

Formação profissional

2

Letramento científico

1

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

Já na edição de 2012 as pesquisas foram desenvolvidas sob dois focos: ensino (quatro trabalhos) e linguagem (três
trabalhos), conforme Tabela 13.
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TABELA XVII. Subgrupos encontrados nas publicações no ano de 2012 no SENEPT* relativos ao Grupo Temático 10 Linguagem, modelos e tecnologia.
Foco

Número de trabalhos

Ensino

4

Linguagem

3

*Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
Fonte: Original – Baseada em dados disponíveis em http://www.senept.cefetmg.br/site/ em 20 de junho de 2014

Sendo assim, é possível afirmar que há uma tendência em trabalhos com focos temáticos no tema Ensino e Linguagem
nos estudos referentes ao GT 10: Linguagens, Modelos e Tecnologias.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados analisados permitem observar uma heterogeneidade de temas abordados no GT 03. Isto pode ser verificado na
quantidade de palavras-chave e focos encontrados em cada edição. Outro aspecto relevante é a diversidade de instituições
que participam deste grupo temático. Assim, pode-se perceber que os assuntos relacionados ao GT 03 são amplos e, de
certa forma, são estudados e pesquisados em diferentes instituições e regiões brasileiras.
Considerando todos os aspectos do GT 10, em especial as autorias, as palavras-chave e os focos temáticos, percebese que embora o esse abranja os temas: Linguagens, Modelos e Tecnologias, a maioria das produções foca no estudo de
Analogias, Modelos e Metáforas. De acordo com Ferreira (2011): “A temática analogia já há algum tempo vem
suscitando um importante debate filosófico e epistemológico, que remonta desde a filosofia clássica até a ciência pósmoderna” (Ferreira, 2011, p. 51). Embora a quantidade de produções do GT 10 não seja comparável em números com
outros GTs, como o 03, pode-se verificar a permanência de autores que contribuem para essa área de conhecimento, com
publicações e participações. Além disso, embora tenha havido diminuição de publicações entre os anos 2010 e 2012, a
quantidade de estudos aceitos em 2014 cresceu expressivamente.
Embora a diversidade de temas apresentados nos dois GTs, foi possível perceber algumas a tendências temáticas.
O GT 03 apresenta como tendências pesquisas com foco no Mundo do trabalho, Formação Profissional, Políticas
educacionais para a Educação Profissional e a Cursos Superiores de Tecnologia. Já o GT 10 tem como tendências
publicações relacionadas ao Ensino e à Linguagem.
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This proposal aims to show the game of chess as a vehicle for learning, ideal for the
development of personality and emotional intelligence of a human being. As advisor of
Supervised activities of our students of Mathematics degree in the public schools of the
municipality of Tabatinga, evidence of the great difficulty that the Basic Education students
have in relation to the discipline of mathematics, and that this difficulty is basically related
to issues of interpretation and basic foundations of mathematics. Chess can be seen as an
important educational tool as it promotes mental development, attention, concentration and
abstraction, as it allows students to discover an activity where they can have fun and at the
same time develop their higher cognitive functions and troubleshooting this playful activity
requires a lot of concentration and attention from players, and these skills help build logical
thinking human being. Thus, proposed holding a workshop chess, awakening and helping
students and teachers happy by thinking logical-mathematical classroom developing their
skills of concentration, among other strategies, so that they use this game as a learning tool,
to demonstrate how the chess activity to promote the expansion of intellectual, academic and
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Esta proposta tem por objetivo mostrar que o jogo de Xadrez é como um veículo de
aprendizagem. Ideal para o desenvolvimento da personalidade e da inteligência emocional
do ser humano. Como orientadora das atividades de Estágio Curricular Supervisionado, de
nossos alunos do curso de Licenciatura em Matemática, nas escolas públicas do município
de Tabatinga, evidenciou-se a grande dificuldade que os alunos da Educação Básica possuem
em relação à disciplina de Matemática, e que esta dificuldade está relacionada basicamente
a questões de interpretação e aos fundamentos básicos da matemática. O xadrez pode ser
visto como um importante instrumento pedagógico, pois ele favorece o desenvolvimento
mental, atenção, concentração e abstração, visto que possibilita aos alunos descobrirem uma
atividade onde podem se divertir e, paralelamente, desenvolver suas funções cognitivas
superiores e na resolução de problemas, esta atividade lúdica exige muita concentração e
atenção por parte dos jogadores, sendo que tais habilidades auxiliam a construção do
raciocínio lógico do ser humano. Sendo assim, propomos a realização de uma oficina de
xadrez, despertando e contribuindo aos alunos e professores o prazer pelo pensamento
lógico-matemático na sala de aula, desenvolvendo suas habilidades de concentração, de
estratégias entre outras, para que os mesmos utilizem este jogo como uma ferramenta de
aprendizagem, a fim de demonstrar como a atividade enxadrística para promover a expansão
do desenvolvimento intelectual, escolar e social. Fez a proposição de um curso de formação
“Trabalhando com Projeto de Xadrez Pedagógico” para os professores da rede municipal e
estadual de ensino. Toda a atividade enxadrística deverá culminar com o “I Campeonato
Aberto de Xadrez da Tríplice Fronteira”.
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I. INTRODUCCIÓN
Como orientadora das atividades de Estágio Curricular Supervisionado do curso de Licenciatura em Matemática,
evidenciei a grande dificuldade que os alunos da Educação Básica possuem em relação à disciplina, e que esta dificuldade
está relacionada basicamente a questões de interpretação e aos fundamentos básicos da matemática.
Em virtude disso, este projeto busca apresentar o uso do xadrez como meio didático que irá auxiliar esses alunos
tanto a entender conteúdos matemáticos como saber interpretar as questões propostas através do uso do jogo do xadrez.
O xadrez pode ser um jogo desconhecido para a maioria dos alunos mais a intenção inicial será usá-lo como recurso
que desperte nesses alunos o prazer pelo pensamento logico-matemático na sala de aula desenvolvendo suas habilidades
de concentração, de estratégias entre outras, pois a matemática esta presente de maneira direta ou indireta em quase todos
os momentos do cotidiano e é preciso que se mostre aos discentes que estudá-la nem sempre se tornará algo chato e
cansativo dependendo da metodologia abordada pelo docente em sala de aula ou fora dela.
O xadrez é um jogo interessante assim como a matemática, estudos feitos mostram que o jogo aprimora habilidades
de suma importância para o jovem estudante. Lasker (apud Giusti, 1999), relata algumas dessas habilidades: raciocínio
logico, concentração, paciência, autocontrole (físico e mental), projeção de cenários futuros (formação de conjecturas
para a matemática).
O jogo de xadrez pode ser considerado um jogo complexo e, talvez por essa razão, exige um tempo maior de
dedicação ao estudo de sua teoria para um aprendizado efetivo. Por esse motivo pode-se ensinar matemática durante esse
processo de desenvolvimento das atividades propostas no projeto de maneira espontânea à medida que os alunos
compreenderem como funciona cada peça do jogo já que estarão exercitando seu raciocínio e isso facilitará a
interpretação dos dados presentes no jogo sem maiores problemas relacionado à teoria.
A prática do xadrez na escola traz benefícios aos alunos e professores. Mas é preciso que o educador saiba explorálo de todas as maneiras possíveis em suas aulas, buscando sempre extrair o conteúdo a partir do jogo.
Para o pleno desenvolvimento de nossos objetivos, dividimos nosso projeto em três etapas: 1º. Oficina de Xadrez
para os alunos; 2º. Oficina de Xadrez para os Professores e 3º. I Campeonato Aberto de Xadrez da Tríplice Fronteira.

II. DESCRIÇÃO DA OFICINA DE XADREZ PARA OS ALUNOS E PROFESSORES
A Oficina de Xadrez será oferecida 02 (duas) vezes por semana. O projeto está voltado para aqueles alunos com
dificuldades identificadas pelos professores de Matemática da escola participante e que demonstrarem tempo e
disponibilidade em participar das atividades no contraturno escolar e cujos pais assinarem o termo de consentimento para
tal.
Cada vez que for oferecida, serão aceitos 25 oficineiros. Ao final do projeto pretendemos ter atingido pelo menos
100 alunos.
Pela característica do jogo de xadrez em possuir cada peça um movimento diferente, e com a finalidade de realizar
um trabalho lúdico, inicialmente proporemos aos participantes da oficina, pré-jogos de Xadrez visando o conhecimento
das regras do jogo, a apropriação do movimento das peças e o reconhecimento do tabuleiro, obedecendo ao ritmo de
cada grupo.
Os pré-jogos têm por finalidade, fixar o movimento de cada peça individualmente, familiarizando o aprendiz com
a dinâmica da peça. Essa dinâmica de pré-jogos começará com o peão e em sequência serão adicionadas as outras peças
até que o tabuleiro fique completo. A sequência da oficina se dará na seguinte ordem:
1° Um pouco sobre a história do xadrez.
2° Conhecendo o tabuleiro de xadrez.
3° Conhecendo as peças do jogo.
4° Movimento do Peão (pré-jogo peões contra peões).
5° Movimento do Bispo (pré-jogo peões e bispos contra peões e bispos).
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6º. Movimento da Torre (pré-jogo peões, bispos e torres contra peões, bispos e torres).
7° Movimento da rainha (pré-jogo peões, bispos, torres e rainha contra peões, bispos, torres e rainha).
8° Movimento do Cavalo (pré-jogo peões, bispos, torres, rainha e cavalos contra peões, bispos, torre, rainha e
cavalos).
9° Movimento do Rei (pré-jogo peões, bispos, torres, rainha, cavalos e rei contra peões, bispos, torre, rainha,
cavalos e rei).
10° Movimento de Xeque e Xeque-mate; 10° Movimento de Roque.
11° Movimento en passant.12º Ciclos de Jogos.
Nos primeiros ciclos de jogos cada aluno do ensino básico jogará com um membro da equipe executora, a qual
intervirá no sentido de ensinar novas estratégias e corrigir erros, questionando as jogadas do aluno. Após o segundo ciclo
de jogos os alunos realizarão partidas entre si. Tal abordagem permitirá a correção de erros conceituais que por ventura
persistiram após as aulas expositivas. Durante os ciclos de jogos serão realizadas partidas simultâneas (onde uma pessoa
de reconhecido conhecimento jogará contra todos os alunos ao mesmo tempo), partidas comentadas, bem como partidas
didáticas. Será realizado um total de cinco ciclos de jogos.

III. CURSO DE FORMAÇÃO: TRABALHANDO COM PROJETO DE XADREZ PEDAGÓGICO
O curso tem como objetivo apresentar e ensinar o jogo de xadrez aos professores, bem como sua aplicação prática em
sala de aula, proporcionando condições de jogar o xadrez com segurança, integrar as diversas disciplinas, explorar
conceitos matemáticos envolvidos e desenvolver habilidades para a resolução de problemas.
O curso de formação se desenvolverá de acordo com os Parâmetros Curriculares Enxadrísticos Pedagógicos
(PCEP’s) elaborados pela equipe pedagógica da Academia de Xadrez Pedagógico do Brasil, que tem por objetivo
estabelecer uma referência curricular enxadrística pedagógica e apoiar a revisão e/ou a elaboração da proposta curricular
do jogo de Xadrez Pedagógico nos Estados, e abordará os seguintes aspectos:
a) O Jogo de Xadrez.
b) Didática Epistemológica Enxadrística.
c) O Professor de Xadrez Pedagógico.

IV. CAMPEONATO ABERTO DE XADREZ DA TRÍPLICE FRONTEIRA
Para consolidar o projeto em questão será organizado um torneio aberto de xadrez, onde toda a comunidade de Tabatinga
e demais cidades da fronteira (Letícia/Colômbia, Santa Rosa/Peru, B. Constant e Atalaia do Norte/Brasil) serão
convidadas a participar. Esperamos com o torneio permitir a integração de alunos de diversos níveis (fundamental, médio
e superior) bem como a interação com outros enxadristas.
O campeonato será organizado segundo as regras da FIDE e para isso contaremos com a ajuda dos Mestres
Enxadristas locais.
Segundo Ferreira e Palhares (2007), os jogos de estratégia, nos quais se encontra o xadrez, desenvolvem
capacidades necessárias para a construção do conceito matemático, principalmente na resolução de problemas, e também
constituem um importante fator de crescimento social e emocional. Para estes autores o xadrez implica a utilização de
pensamento lógico, promovendo o desenvolvimento de capacidades como a atenção e a memória.
Em relação à resolução de problemas e ao ato de jogar são encontradas muitas semelhanças. Para mostrá-las será
adotada como referência a sequência de etapas para resolução de problemas proposta por Polya (1978). As etapas da
resolução de problemas são: compreensão do problema, elaboração de um plano de resolução, execução do plano
elaborado e a avaliação dos resultados. Já no jogo, segundo Moura (1992), tenta-se ler e compreender as regras, em
seguida tenta-se identificar se esse jogo não já é semelhante a algum previamente conhecido, analisando as possibilidades
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de estratégias. Então, executa-se a estratégia escolhida, avaliando-se até que ponto ela consegue controlar os movimentos
do adversário, e finalmente verifica-se se a estratégia funcionou, ou seja, produziu uma vitória.
Desse modo, é possível entender que o jogo e a resolução de problemas estão intimamente ligados à vontade do
professor, que é um dos responsáveis pela criação do projeto pedagógico da escola. Criar um plano de ação visando o
uso dessa estratégia em sala de aula parece contribuir com os estudantes em seu processo de ensino. Optando por uma
técnica de ensino em que essas duas modalidades de ensino-aprendizagem estejam presentes de forma concisa no
currículo escolar, haverá possibilidades de uma aprendizagem mais significativa, talvez prazerosa onde estudantes e
professor a interajam de forma espontânea e acolhedora, formando hábitos e respeitando valores.

V. CONCLUSIONES
Esperamos que os alunos que participem deste projeto desenvolvam seu raciocínio lógico pela prática do xadrez, sua
capacidade de concentração, atenção e abstração, qualidades de suma importância para qualquer aluno no aprendizado
de várias disciplinas.
Esperamos ainda que a integração dos alunos de ensino fundamental com alunos do ensino superior permita aos
mais jovens tirar dúvidas, conhecer um pouco do ambiente acadêmico e a importância de disciplinas como matemática,
química e física para os diversos cursos superiores, procurando motivar os alunos do ensino básico a se esforçarem para
cursar futuramente uma graduação.
No decorrer do torneio esperamos que, mesmo aqueles que não consigam se sobressair, sintam-se valorizados e
felizes por jogar com pessoas com diferentes experiências de vida dentro do mesmo torneio, constituindo-se assim uma
forma de inclusão social. Esperamos ainda que os após o curso de formação, os professores envolvidos, apliquem no seu
dia-a-dia em sala de aula a prática do Xadrez pedagógico, de modo a aprimorar o ganho de conhecimento de seus alunos.
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A sociedade está em constante transformação, os avanços tecnológicos, a busca por novas
informações e o conhecimento atualizado são uma das influências que refletem aos
diversos âmbitos sociais. Os recursos tecnológicos, como as multimídias, afetam nossas
relações sociais e as formas de trabalhar, de informar, de formar, de falar, de escrever, de
decidir e pouco a pouco de pensar, influenciando diretamente o processo de ensino e
aprendizagem. No entanto, na ausência dos recursos tecnológicos o professor pode recorrer
aos recursos de baixo custo, que são tecnologias de fácil acesso, e da mesma forma,
contribuem para o processo de ensino. Este artigo é resultado de investigação desenvolvida
na graduação em Pedagogia que abordou o uso de ferramentas tecnológicas e de recursos
de baixo custo pelos profesores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa é de
cunho qualitativo e foi realizada com duas professoras que minsitram aula no 3º Ano do
Ensino Fundamental, em uma escola municipal de Manaus – Amazonas - Brasil. Analisouse o conhecer, o saber, a frequência e a forma que os professores concebem as tecnologias
multimídicas e de baixo custo, visto que o professor não pode desvincular-se dos avanços
tecnológicos e da seriedade da inserção em sua prática quando há importância da formação
de um cidadão crítico-reflexivo e apto para desenvolver as exigências propostas pela
sociedade. Os resultados mostram que, mesmo diante de todas as contribuições que a
tecnologia pode oferecer ao processo de ensino, as profesoras não se sentem preparadas
para utilizá-las na demonstram apropriação de informações que possibilitem utilizar os
recursos em sala de aula. O conhecimento que as professoras pesquisadas possuem sobre o
tema não é consolidado, impossibilitando a interação com os alunos, fazendo com que o
ensino ocorra, predominantemente, com a utilização do livro e do quadro branco. A escola
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disponibiliza os recursos tecnológicos, mas as professoras não se sentem preparadas para o
manuseio destes instrumentos. Portanto, estes resultados apontam para a necessidade de
formação continuada do docente visando superar estas dificultade e promover um ensino
de mais qualidade, indispensável no proceso de cidadania.

I. INTRODUÇÃO
Com os avanços tecnológicos e o alcance dos mesmos pela população surge a exigencia que os espaços de formação
capacitem o indivíduo de modo que ele venha contribuir para o progresso do conhecimento, da descoberta e da criação
de novas tecnologias. A escola, como espaço para formação do cidadão critico-reflexivo, tem como um de seus
objetivos capacitar, afim de que o homem esteja apto para desenvolver as funções requisitadas pela sociedade. A
tecnologia já faz parte do contexto escolar e pode ser concebida como um recurso educativo tal qual o livro e o quadro
branco. Dessa maneira, a prática docente tem o papel de inseri-la em sua ação, embora muitos professores ainda estão
presos a paradigmas tradicionais, excluindo um meio que facilita tanto a sua prática quanto o processo de ensino e
aprendizagem. Com isso, viu-se a necessidade de analisar o conhecimento que os professores possuem em relação as
tecnologías e os recursos de baixo custo, assim como o saber utilizá-la, a frequência que utilizam e a didática que se
promove com o uso desses instrumentos.
A pesquisa é qualitativa, em virtude da interpretação de conceitos epistemológicos e metodológicos das
professoras. Desenvolveu-se em uma escola municipal, com duas professoras dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, por meio de questionário e entrevista-estruturada. O método utilizado para abordagem partiu de um
conceito geral para um específico, ou seja, do contexto teórico sobre a importância e influências da tecnologia para a
prática desse recurso no contexto da escola em que se bservou-se quais tecnologias a escola disponibilizava, com isso,
a frequência que os professores utilizavam esses recursos em sala de aula. Toda essa abordagem possibilitou a
verificação da relação entre os professores e os meios tecnológicos em busca da compreensão pela exclusão
tecnológica da sala de aula. Dessa maneira, a pesquisa discute o uso das tecnologias como multimídias e recursos de
baixo custo e a importância da didática para o uso destes recursos didáticos, a fim de contribuírem para o processo de
ensino e aprendizagem quando manuseadas corretamente.
A análise e o registro das observações dos resultados consideraram que a exclusão das tecnologias está associada
à necessidade de um conhecimento científico, ou seja, uma capacitação em dominar os instrumentos tecnológicos
disponíveis na escola como um dos fatores que facilitem o processo de ensino e aprendizagem.

II. MULTIMÍDIAS
A comunicação transformou a relação do homem com o mundo: o rádio, o telefone, o cinema, a televisão, o vídeo, o
computador, entre outros. Enfim, as multimídias, afetam nossas relações sociais (Perrenoud, 2005). Na concepção do
que seja tecnologia, partimos da colocação de Santos e Rocha (2007), que apontam como facilitadora para o ser
humano em suas vivências diárias, permeando espaços sociais, construindo conhecimento, além de estabelecer as
relações interpessoais, caracterizadas como novos sistemas multimídias quase humanos, pois possibilitam uma relação
próxima de diálogo e comunicação exclusiva dos indivíduos. É concebida como ciência das relações causais que
subjazem às intenções práticas e pelas quais a ação deve orientar-se, se pretender êxito (Demo, 2007).
As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs), tanto a mídia eletrônica (rádio e televisão)
quanto a multimídia (computadores, softwares) contribuem para o desenvolvimento das diversas linguagens,
compreensão e construção da realidade social de forma chamativa, inovadora e facilitadora no espaço escolar,
potencializando a difusão de novos espaços e contextos de aprendizagem e abrindo perspectivas para o aumento do
acesso à educação, como destacam Giannella e Struchiner (2006). Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências
Naturais- PCNs, referem-se às intervenções tecnológicas da seguinte forma: “Numa sociedade em que se convive com
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a supervalorização do conhecimento científico e com a crescente intervenção da tecnologia no dia-a-dia, não é possível
pensar na formação de um cidadão crítico à margem do saber científico” (Brasil, 2000, p. 23).
As Tecnologias de Informação podem ser codificadas, decodificadas e reproduzidas, indefinidamente e sob a
forma de diferentes mídias. Já as Tecnologias de Comunicação – as TC- dizem respeito à transmissão de dados
mediante dispositivos. São recursos tecnológicos multimídicos para o ensino. Silva et al. (2009) destacam que estas
tecnologias vão desde o laboratório, como espaço pedagógico onde os alunos experimentam e avaliam as idéias e
hipóteses levantadas em sala de aula sobre os fatos ou fenômenos naturais e tecnológicos, até a realização das
atividades experimentais dentro e fora da escola.
Com a globalização, os processos educacionais gradativamente vão formando usuários ativos e críticos das
multimídias, conscientes de seu papel na escola e na sociedade em que vivem, autores de suas histórias, líderes e
fomentadores de novas lideranças- formais ou informais, que afloram nas atividades escolares (Almeida, 2007, p.
24).

A ciência escolar é complexa em meio a forma como está relacionada com a cultura da ciência, do País, da
comunidade, da escola e da profissão docente. Para educadores inovadores, o futuro da educação em ciência reside no
desenvolvimento de um letramento científico para a obtenção de um público informado com capacidade de realizar
uma leitura reflexiva do contexto social. O letramento científico ou alfabetização científica é um slogan utilizado pelos
educadores para orientar o desenvolvimento curricular e a prática na sala de aula, além de servirem para obter apoio
para alterações fundamentais na ciência escolar (Aikenhead, 2009).
Hoje, um dos recursos que o governo oferece no campo da educação é a utilização das tecnologias no processo
de ensino e aprendizagem vinculada ao uso pedagógico das salas de informática, seja no desenvolvimento de projetos
de aprendizagem, seja para o estudo de conteúdos de disciplinas específicas, por meio do computador, de softwares e
de recursos disponibilizados na internet como portais educacionais e sites institucionais para pesquisa (Almeida, 2007;
Alonso, 2007).
Tais tecnologias são entendidas por Alonso (2007), como o estudo científico do artificial, onde se preocupa com
o projeto de artefatos e planejamento de sua realização, operação, ajuste, manutenção, e monitoramento fundamentado
no conhecimento científico.
As tecnologias apresentam potenciais educativos com a rapidez com que são disponibilizadas e processadas as
informações, a recepção individualizada que dispõe ao usuário um amplo conjunto de informações/ linguagens/
conhecimentos em tempos velozes e com potencialidades incalculáveis, interatividade e participação que proporciona
interação do usuário com os meios permitindo assumir o papel de sujeito, hipertextualidade que permite ao usuário o
contato com a abundância de informações do texto virtual, a realidade virtual que permite ao usuário criar elementos
próprios para entender a situação virtual e interagir com ela, digitalização e ideologia que lhes permitem interagir com
as diferentes linguagens que os meios/tecnologia possui (Porto, 2006).
Dessa maneira, notamos que estes recursos podem ser ferramentas que contribuem para o ensino, se bem
utilizadas e inovadoras, de modo que não venham apenas repassar conteúdos via tecnologia. Se a tecnologia não for
adequadamente educada, pode incidir em envelhecimento precoce, em vez de renovação, porque nada mais velho do
que sucata, mesmo recente (Demo, 2007, p. 28).
Há grande preferência dos educadores pelo uso do computador e de outras mídias interativas como recurso de
ensino diferente de outros que se apóiam basicamente no uso do livro didático e no quadro-negro. O computador é uma
tecnologia utilizada para o desenvolvimento de softwares que permite integrar de forma interativa os elementos de
comunicação como os sons, as imagens, os textos e as animações, de forma que a informação se torne mais rica e
detalhada para o usuário (Porto, 2006).
Outro recurso tecnológico amplamente utilizado no âmbito escolar são os vídeos educativos. O fundamental nos
vídeos educativos é compartilhar conhecimentos onde o espectador compreenda o saber transmitido, com isso, as
regras de estéticas cinematográficas devem ser aplicadas em toda e qualquer temática abordada, seja o público que for
dirigido o vídeo, pois, além do aprendizado, a noção de prazer em aprender está implícita na visualização de um filme
ou vídeo (Peixoto, 2006).
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Para melhoria da qualidade da pesquisa, da relação teoria-prática, do aprimoramento da qualidade formal e
política, mas igualmente para o gerenciamento mais adequado e mesmo mais barato do processo de produção científica
é relevante o uso do circuito de TV, vídeo, computação e informática, disco laser (Demo, 2007). O progresso científico
criou técnicas de trabalho de caráter mais coletivo do que individual- tornando possíveis imensas concentrações
humanas-, propiciou organizações de imensas amplitudes e, sob certos aspectos, está unificando as nações em
gigantescas organizações (Teixeira, 2006).
A sociedade está em constante transformação, surgindo tecnologias atualizadas, modernas e inovadoras que
exigem do homem um processo contínuo de atualização tecnológica. Portanto, os instrumentos tecnológicos devem ser
visto como uma nova maneira de representar o conhecimento, possibilitando a aprendizagem de conceitos, valores,
habilidades e atitudes o que propõe reflexão a respeito do papel formador do professor no processo de ensino e
aprendizagem.
O rádio é um dos recursos tecnológicos que contribuem para a interação, motivação e transformação no espaço
escolar. Interage e interfere no cotidiano pedagógico e possibilita aos educandos o conhecimento e a construção das
linguagens, das culturas e da realidade social. A compreensão desses processos passa pela familiarização e domínio da
linguagem radiofônica. Os meios midiáticos contribuem para o desenvolvimento das diversas linguagens e
compreensão/construção da realidade social de forma atraente, sedutora e agradável no espaço escolar. A comunicação,
como processo de interação humana, é o alicerce do processo educativo. A relação entre educador e educando deve ser
interativa e dialógica para que a comunicação aconteça, para que ocorra o diálogo. Assim, a comunicação torna-se
mediadora do diálogo, do conhecimento e da cultura (Assumpção, 2006).
Nos tempos modernos em que vivemos não podemos desvirtuar-se dos processos tecnológicos. Basta retomar a
lembrança de alguns anos atrás e avaliar-nos quanto à inserção da tecnologia em nosso cotidiano e analisar quanto foi
que é, quiçá, continuará sendo útil para todos nós, até mesmo aquele que vive no mais isolado deseja usufruir desse
recurso (Demo, 2007).
A transformação é construída, segundo Almeida (2007), no decorrer, na ousadia dos primeiros passos, ao
estabelecer as articulações entre reflexões e ações, ao integrar as novas tecnologias à atuação pedagógica e ao
participar ativamente da criação de situações de formação que promovam a convivência com o novo de forma
contextualizada, articulada e não fragmentada para iniciar um novo tipo de colaboração que proporcione crescimento
profissional associado ao prazer.
A ignorância ou o medo da ciência e da tecnologia, ou seja, ao letramento científico pode escravizar um cidadão
numa servidão do século XXI. Um público que é informado precisa de uma formação crítica baseada em concepções e
ações racionais ou justificáveis. Tal capacitação permite que todos lidem com desafios científicos e tecnológicos com
que certamente se depararão numa sociedade caracterizada pela mudança, moderna (Aikenhead, 2009).
Vivemos em uma sociedade em que nunca poderíamos ensaiar o nosso modo de vida atual sem as
transformações tecnológicas que a ciência nos trouxe (Teixeira, 2006). A modernidade social converge com as
necessidades sociais à medida que investe na qualidade educativa, sanitária, cívica da população, em busca de uma
educação qualitativa para o exercício de cidadania correspondente (Demo, 2007).
A realidade que norteia a educação busca despertar o interesse dos estudantes para os conteúdos aplicados em
sala de aula, numa época em que as novas multimídias são parte integrante do contexto social destes jovens
adolescentes (Kalhil E Menezes, 2009). Daí a importância da utilização dessas novas tecnologias como alternativa para
que seja feita a exteriorização com a sociedade moderna, para a formação de um cidadão crítico e reflexivo. Neste
contexto “a tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de conhecimentos
por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa de educadores e educandos” (Santos & Barros, 2008, p. 5).
Ao reconhecer o novo papel das tecnologias, o sujeito identifica mudanças no cotidiano da escola, entendendo o
seu papel ativo no processo de aprendizagem, cabendo à escola propiciar-lhe a leitura e a compreensão do mundo e o
domínio de distintas linguagens midiáticas. O sujeito coletivo se reconhece como sujeito de comunicação, a qual se
estabelece não só para informar o outro, mas também para interagir com os demais sujeitos que integram a comunidade
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escolar, assim como os colegas de outras escolas com os quais pode identificar problemas e compartilhar soluções por
meio das tecnologias (Almeida, 2007).
A inserção da tecnologia na escola tem desencadeado novos conceitos de educação e diferentes métodos de
ensino, por isso, os educadores necessitam ter capacidade de conviver com a complexidade social e as transformações
decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos. As multimídias proporcionam a reflexão para o uso das
Tecnologias de Informação e Comunicação na resolução de problemas da escola e o repensar do papel do professor na
formação do cidadão (Porto, 2006; Menezes et al., 2009).
O uso das multimídias se torna um, dos diversos meios que o professor disponibiliza para a prática docente e
estar nos parâmetros traçados para a formação do cidadão que a sociedade moderna solicita, não presa a espaços, mas
nas intenções reveladas com objetivo de viabilizar as ações educacionais (Vallin et al., 2007).
Os PCNs de Ciências Naturais reiteram que sendo atividades humanas a ciência e tecnologia são fortemente
associadas às questões sociais e políticas, gerando motivações, aparentemente singelas, como a curiosidade ou o prazer
de conhecer são importantes na busca de conhecimento para o indivíduo que investiga a natureza (Brasil, 2000).
A transformação que se busca é de uma visão tecnologicamente mais exigente. Requer, assim, a preparação de
profissionais dinâmicos, professores e administradores escolares capazes de promover e conduzir as mudanças
necessárias para o uso da tecnologia presente no contexto escolar (Alonso, 2007).
As multimídias atuam como importante recurso para a prática docente dispondo de possibilidades que estas
tecnologias têm de captar diferentes sentidos e formas de determinado recorte histórico, temático, ou temporal e
concentrar todas as informações textuais, visuais e sonoras relevantes em um mesmo núcleo. No entanto, na ausência
destas tecnologias o professor pode recorrer aos recursos de baixo custo, que são tecnologias de fácil acesso, e da
mesma forma, contribuem para o processo de ensino.

III. RECURSOS DE BAIXO CUSTO
Os recursos de baixo custo consistem em diversas situações, é saber em ação ou em uso, e são considerados essenciais
para a formação de saberes fundamentais para todos os cidadãos na sociedade atual (Perrenoud, 2005). Este saber em
ação para ser evidenciado ou usado está associado à criatividade. Nessa perspectiva, Afonso (2008) também julga a
criatividade como competência do ser humano de olhar os objetos e fenômenos de forma diferente. A criatividade
consiste em utilizar recursos e instrumentos, concretos ou intelectuais, na resolução de problemas de uma forma
diferente da comum.
Há algum tempo, Piaget admitia a possibilidade de se intermediar a construção, junto com o conhecimento, da
criatividade nas crianças propondo três estratégias que consistia: em estímulo para trabalhar sozinha por algum tempo,
ajuda para que ela tivesse acesso a todas as informações possíveis sobre o objeto da criação pretendida e uma visão
crítico agudo que conduz ao aprimoramento (Antunes, 2003).
Nos conceitos de Vigotsky a criatividade pode ser estimulada e todos quantos receberem esses estímulos
apresentarão incontestáveis progressos na capacidade de criar, ainda que a natureza desses progressos varie bastante de
uma para outra pessoa (Antunes, 2003). Criar supõe a produção de coisas até então inexistentes no mundo humano,
como um ato em que basicamente, opera a imaginação, capacidade fundamental do homem. Nas contribuições de
Duarte Junior (1991) seria:
Pela imaginação o homem ordena o mundo numa estrutura significativa, já que linguagem e imaginação se
desenvolvem conjuntamente. Por ela o homem projeta aquilo que poderia ser como fruto de seu trabalho. Mesmo
nos atos mais simples do cotidiano nossa imaginação tem o seu papel (Duarte, 1991, p. 52).

O processo criativo está inteiramente ligado com a capacidade humana, que para Menezes et al. (2009) é um
componente complexo e significativo da personalidade, tem origens biológicas e de caráter social já que se apóia na
cultura social e que é próprio do indivíduo, e que por meio de atuação, desencadeia hábitos, habilidades, motivações e
interesses que levam à busca de soluções que enfrenta diariamente.
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Não importa se a criança, na Educação Infantil ou séries iniciais do Ensino Fundamental, possui grande ou
pequeno potencial criativo, é essencial que sempre seja estimulada (Antunes, 2003). Neste sentido, podemos afirmar
que existem criatividades nas áreas lingüística, lógico-matemática, visuo-espacial, sonora, cinestésico-corporal,
naturalista, intra e interpessoal que o educador-pai, mãe, avô, avó, professor, professora- pode provocá-las neste ou
naquele campo. A arte consiste em modos de fazer e estes implicam no conhecimento da matéria com que se está
lidando, em métodos de operar com ela e em um estilo pessoal de exercer a atividade artística (Teixeira, 2006).
A arte, em todas as manifestações, é, por conseguinte, uma tentativa de nos colocar diante de forma que
concretizem aspectos do sentir humano. Uma tentativa de nos mostrar aquilo que não inacessível às redes conceituais
de nossa linguagem (Duarte, 1991). Há por isso, necessidade de examinar cuidadosamente os conhecimentos
científicos a explorar, os propósitos das diferentes atividades experimentais a desenvolver, os materiais a utilizar, de
modo a selecionar estratégias para atingir os diferentes objetivos (Alfonso, 2008).
Este mesmo autor destaca que o trabalho experimental é uma atividade acerca do pensamento vinculado ao
conteúdo, tempo para discussão, expectativa, motivação, descoberta, interação, cuidado, preparação, dedicação e
estímulo como meio de incentivar os alunos a explicitarem suas idéias por meio da experiência. A realização de
experimentos, em Ciências, representa uma excelente ferramenta para que o aluno faça a experimentação do conteúdo
e possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação entre teoria e prática (Bevilacqua et al., 2007, p. 85).
Nessa perspectiva, não se acomoda a extinção do aspecto investigativo experimental para que as teorias sejam
possíveis pela existência de um complexo sistema de compreensões que relacionam uma grande diversidade de termos,
fatos e conceitos usados. As experiências educativas incluem o uso da linguagem científica, a utilização de modos
diferentes de representar a informação, a vivência de situações de debate que permitam a exposição de idéias, defesa e
argumentação, o poder de análise e de síntese e a produção e partilha de textos escritos e/ou orais (Alfonso, 2008).
Atualmente as crianças possuem um contato significativo com diferentes linguagens, como a musical, a gestual, a
verbal, a impressa e a audiovisual (Nakashima et al., 2006).
Outro objeto de inúmeros estudos científicos por ser uma arte tão antiga e tão particular é a música. Tais
circunstâncias demonstraram em que medida ela era uma disciplina que envolvia, em seu espectro interno de relações
próprias, referenciais de outras disciplinas. Assim, a música ajudou diversos estudiosos a provarem aquilo que
afirmavam dentro da área em que atuavam (Ferreira, 2009). A arte promove expressividade em diversas maneiras,
oriundas da percepção e das combinações sonoras que são possíveis em sua realização. A realização musical implica
tanto gesto como movimento porque o som é também gesto e movimento vibratório, e o corpo traduz em movimento
os diferentes sons que percebe (Brasil, 1998, p.61).
A música como arte de combinação dos sons é praticamente tão antiga quanto o ser humano, posto que o próprio
ato comunicativo verbal é uma seqüência de combinações sonoras e, portanto, em certo modo, poderia também ser
considerado música (Ferreira, 2009). É uma das séries de possibilidades expressivas que é, além da arte de combinar os
sons, uma maneira de exprimir-se e interagir com o outro, e assim devemos compreendê-la. Os sons podem fazer parte
de um conjunto complexo que vai das microestruturas contrapontísticas às megaestruturas timbrísticas. Trata-se de
uma arte extremamente rica e que dispõe de farto e vasto repertório acessível em qualquer lugar do nosso planeta.
Nossa vida é cercada de sons e de músicas, portanto, é preciso aprender a ouvir e se possível cantar e tocar
(Ferreira, 2009, p. 26).
A música tem relação íntima com algumas disciplinas como a arte, a língua (idiomas), a história, a matemática, a
física, a biologia, a psicologia, a sociologia, a religião e outras, mas isso não limita, pois ela mantém sempre alguma
afinidade com outras tantas, mesmo que não estejam diretamente ligadas ao campo da sonoridade (Ferreira, 2009). A
combinação entre a música e disciplinas cientificamente “isoladas” invalida paradigmas e aproxima a relação do aluno
com as matérias, interdisciplinando o processo de ensino. Há duas décadas o especialista francês Christian Poslaniec
vem lutando na França a fim de que os livros para crianças e jovens sejam considerados literários sem restrições. No
Brasil, o trabalho mais conhecido é o de Maria Helena Martins em O que é leitura? (1982) e foi o pioneiro em relação
à crise da leitura, muito debatida no país na década de 80 (Faria, 2007).
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A literatura infantil também é um elemento que está atrelado às diversas disciplinas. Nesta perspectiva a leitura
literária tem aspectos como o narrador, o ponto de vista, personagens, espaço e tempo, formas e gênero literários são
tratados apenas quando a estrutura narrativa em si, em palavras ou em imagens, o exige. A literatura é uma forma de
reflexão, exige análise e observação. Para ler e escrever exige-se concentração. É uma forma de arte através da escrita,
ou seja, a arte de escrever é a arte de reproduzir idéias de uma forma comunicativa e ampla. Para escrever o artista
precisa observar a realidade para transmiti-la com clareza para o leitor. A literatura além de nos transformar ela
funciona como uma ferramenta de auxílio para aqueles que buscam sabedoria (Assumpção, 2006).
Abrange diferentes tipos de contos, entre os tradicionais e modernos. Os contos tradicionais tocam aspectos
muito importantes de nossa natureza e de nossa historia, pois constrói/estabelece o ser humano como um ser de
linguagem e cultura, para o qual todas as atividades de sobrevivência adquirem dimensões imaginarias e simbólicas
(Faria, 2007).
A leitura literária está atrelada ao processo de cognição que se ocupa dos estudos dos processos mentais, ou seja,
como o armazenamento, compreensão e cognição que ocorrem no ser humano (Oliveira, 2009).
Decorrem características específicas para cada tipo de leitura: a comum, onde a relação do autor com a obra é
afetiva, ou seja, a identificação com a história, com os temas tratados, com as personagens e a leitura erudita,
consagrada pela tradição humanista e assimilada pela escola tradicional ao longo de sua estruturação, como a única
leitura válida, de ordem exclusivamente estética, distanciando o leitor do texto, segundo os padrões eruditos
estabelecidos pela critica literária de seu tempo (Faria, 2007).
Nos contos modernos, o mesmo autor salienta que as narrativas são originais, criadas por autores
contemporâneos, que não têm nada a ver com a tradição oral, mas que trazem uma certa renovação do maravilhoso,
abordando o dia-a-dia das crianças, desde as situações mais banais até temas sociais, existenciais, éticos, religiosos de
nosso tempo e com os quais, conscientes ou não, os pequenos leitores estão em contato.
Nos últimos anos, o jornal tem sido um recurso educativo recomendado às práticas docentes. Apresenta um
conjunto dos mais variados conteúdos, preenche plenamente seu papel de objeto de comunicação, pois como os pontos
de vista costumam ser diferentes e mesmo conflitantes, ele leva o aluno a conhecer diferentes posturas ideológicas
frente a um fato, a tomar posições fundamentadas e a aprender a respeitar os diferentes pontos de vista, necessários ao
pluralismo numa sociedade democrática (Faria, 2008).
É uma fonte primária de informação onde espelha muitos valores e se torna um instrumento importante para o
leitor se situar e se inserir na vida social e profissional, e, constitui-se como registro da história, no seu dia-a-dia, que
leva o aluno a adquirir competência necessária para ordenar e compreender esse caos aparente. Para tanto, ele
aprenderá relacionar o passado com o presente, buscando as origens dos fatos e a refletir sobre as conseqüências
daquilo que ocorre dia após dia, numa projeção da história para o futuro (Faria, 2008).
Uma das metas do PCNs de Ciências Naturais para o Ensino Fundamental é mostrar a ciência como um
conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações.
A sociedade atual tem exigido um volume de informações muito maior do que em qualquer época do passado, seja
para realizar tarefas corriqueiras e opções de consumo, seja para incorporar-se ao mundo do trabalho, seja para
interpretar e avaliar informações cientificas veiculadas pela mídia, seja para interferir em decisões políticas sobre
investimentos à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias e suas aplicações (Brasil, p.25, 2000).

Como parte da cultura social, a arte é uma maneira de indicar os caminhos poéticos trilhados por aquele grupo.
Criar uma obra de arte vai além da utilização da linguagem (desenho, pintura, escultura), vai além do domínio
técnico, porque criar uma forma demanda reflexão, conhecimento sobre o objeto, além disso, a obra de arte comunica
ideias. As linguagens são constituídas de vocabulário próprio, assim, o desenho tem a linha como vocábulo, e o
conjunto de linhas utilizadas em diferentes direções, com intensidades variáveis, será o vocabulário dessa linguagem. A
pintura tem como fundamento a utilização de massas de cor para construir a imagem, estimulando o aspecto sensorial
do indivíduo (Pereira, 2008).
A arte é parte material da cultura. Está submetida ao conjunto de valores sociais criados em torno de fazeres
cotidianos, segundo Pereira (2008), cercados por imagens, criando sentidos para ler o cotidiano e apresentando
maneiras de superar o comum e aprofundar-se nas idéias sobre o convívio social. A atividade criativa está presente na
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cultura, quando esta avança, favorecem-se os níveis de criatividade. A cultura, como labor criativo, inclui os resultados
objetivados da atividade criativa e as forças e capacidades subjetivas do homem (Khalil, et al., 2009).
A obra de arte é a manifestação concreta dos significados que um determinado coletivo atribui ao viver em
grupo, é a maneira de criar sentidos para o cotidiano. Os diferentes apelos visuais interferem na compreensão que se
tem sobre o cotidiano e contribuem para formular idéias sobre lugares, culturas, acontecimentos; no nosso dia-a-dia
podemos visualizar imagens da mídia, formas de propaganda, folhetos explicativos, fotografias, imagens da internet,
jornais, enfim, há um número muito grandes formas visuais (Pereira, 2008).
Todas as maneiras visuais de expressão podem se enquadrar na rubrica artes visuais. No contexto educativo, o
termo artes visuais substitui a designação artes plásticas para nomear a grande área da visualidade. Isso porque a
concepção ampliou-se de artes plásticas – que abrangia as belas-artes – para artes visuais, por incorporar várias
manifestações visuais como: desenho, pintura, escultura, gravura e artes gráficas, vídeo, cinema, televisão, grafite,
animação.
As cores e formas escolhidas para determinada imagem se relacionam com a cultura que lhe atribui sentido, isto é,
a criação da imagem corresponde a uma tradição. Ao criar certa visualidade, está se reiterando uma maneira de
pensar. Quando um artista cria uma forma reverbera concepções do coletivo (Pereira, 2008, p. 8).

O ensino e a construção de conhecimentos em ciências ocupam um lugar de destaque, tanto na educação formal,
quanto na não formal, e nesse contexto, destaca-se o papel da linguagem. O desenho, portanto, é um instrumento
decodificador de linguagens. A compreensão dessa linguagem faz com que o professor conheça os saberes que o aluno
possui, que foram gerados a partir da sua vida, das suas emoções, das suas brincadeiras, das suas relações com o outro
e o mundo, enfim, “ganchos” que o professor pode usar nas suas aulas (Costa et al., 2006).
Na pintura, desde o início da sua moderna evolução cromática, com o Impressionismo, instaurou-se o processo
de produção de efeitos de luz devido à interação das cores puras, produção que exige certo tempo de percepção. E o
espaço transformou-se em campo de energia lumino-cromática (Pereira, 2008).
Os materiais didáticos de baixo custo são recursos que podem ser explorados pelo professor, criando maneiras
que concretize seus projetos a partir de suas necessidades práticas; para isso ele deve conhecer seus alunos,
desenvolver a comunicação e promover a criatividade, por meio de materiais que facilitem sua ação.

IV. CAMINHOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento desse trabalho optou-se pela pesquisa qualitativa, em virtude dos instrumentos aplicados e do
processo de análise, no qual se buscou descrever a complexidade das interpretações. Esta abordagem “Contrapõe-se à
abordagem quantitativa, uma vez que busca levar em consideração todos os componentes de uma situação em suas
interações e influências recíprocas, numa visão holística dos fenômenos” (Gressler, 2004, p. 43).
Dessa forma, a pesquisa qualitativa foi a base da investigação na qual se observou as diferentes práticas quanto a
utilização das tecnologias na sala de aula. Lankshear et al. (2008, p. 152) referenciam que “Os dados observados são
peças de informação coletadas por meio da observação sistemática de pessoas vivendo seu cotidiano ou de eventos
enquanto acontecem”.
Durante o processo de investigação buscou-se analisar o conhecimento, o saber, a freqüência e a forma que os
professores concebem as tecnologias multimídicas e de baixo custo, visto que o professor não pode desvincular-se dos
avanços tecnológicos e da seriedade da inserção em sua prática quando há importância da formação de um cidadão
crítico-reflexivo e apto para desenvolver as exigências propostas pela sociedade.
Não há área do conhecimento humano de que a pesquisa esteja ausente e graças à investigação científica é que
surgem tantas conquistas. Deve-se a estas conquistas a valorização das ciências naturais e a fé nas pesquisas
tecnológicas (Gressler, 2004). Por ela, podemos formular um julgamento autônomo criterioso para tomar decisões
sobre a melhor maneira de promover os objetivos da aprendizagem e em outras situações especificas.
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Pesquisa é um inquérito ou exame cuidadoso para descobrir novas informações ou relações, ampliar e verificar o
conhecimento existente. A pesquisa cientifica pode ser entendida como uma forma de observar, verificar e explanar
fatos a respeito dos quais o homem necessita ampliar sua compreensão, ou testar a compreensão que já possui a
respeito dos mesmos (Gressler, 2004, p. 42).

Dessa maneira, a observação, a verificação e a análise subjetiva nos capacita a ampliar a compreensão sobre os
fatos em questão, baseados na construção de um conhecimento cientifico imparcial com relação aos fatos. O valor
potencialmente presente, no envolvimento em pesquisa para o aprimoramento profissional está ligado com pensar e
proceder de maneira imaginativa e criativa, onde o pesquisador que busca seriedade não está somente interessado em
“algo que funcione”, mas em entender como e por que funciona e/ou como pode precisar ser adaptado para funcionar
em outras circunstancias ou aplicar em outros casos (Lankshear et al., 2008).
Baseada nas informações coletadas partimos para análise dos dados obtidos, que conferiu uma investigação por
meio da subjetividade das respostas. Esta análise compreende o que Gressler (2004, p. 95) conceituou sobre análise “A
análise qualitativa dos dados, geralmente, dá-se ao longo de toda a investigação, por meio de teorizações progressivas,
em um processo interativo com a coleta de dados”.
Desse modo, a pesquisa qualitativa visou a aproximação com o ambiente escolar e conseqüentemente com os
professores na busca pela compreensão de suas práticas e dos instrumentos tecnológicos utilizados, analisando uma
realidade específica, ideográfica em que os significados estão vinculados ao contexto social. Considerando que a
pesquisa qualitativa não considera os fatos em sua rigidez, concreto e imutáveis, portanto não podem ser medidos,
conhecidos e analisados na forma geral.
A pesquisa caracteriza-se como de estudo de caso levando-se em conta as interações ambientais e
especificidades, englobando os diferentes pontos de vista presentes em uma situação (Gressler, 2004). Desenvolveu-se
em uma escola da zona Norte do município de Manaus-Amazonas. Assim como a escola, as professoras não hesitaram
em participar da pesquisa. Participaram duas professoras de 3ª série dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
doravante denomidadas de “professora A” e “professora B”.
Com o acesso garantido e a participação em algumas atividades foi estabelecida a confiança e a familiaridade
com as professoras aprendendo os sentidos e símbolos que as professoras definem como importante e real em suas
vivencias.
Os primeiros registros foram feitos a partir da observação do espaço e do cotidiano escolar. Em segundo modo, a
observação da prática docente na escola como um todo, ou seja, suas atitudes, pensamentos, didática, metodologia,
interação, participação, motivação, relação com os alunos, relação com os professores, relação com o gestor e equipe
pedagógica, relação com os pais e/ou responsáveis e a relação com as pessoas que realizam qualquer outra atividade na
escola. Em terceiro, a observação e registro dos recursos tecnológicos presentes na escola e disponíveis na sala de aula.
Partimos para um ambiente específico, a sala de aula. Nesse momento, a observação estava focalizada quanto ao
uso da tecnologia como ferramenta metodológica na prática docente. Os registros levantaram as questões que norteiam
a pesquisa. Essas questões discutiam quanto ao conhecimento das professoras sobre as tecnologias, o saber utilizá-las,
a freqüência e a forma com que elas utilizavam na sala de aula.
Propõe-se a verificação por meio de roda de conversa sobre tecnologia e recursos de baixo custo e interligou-se
as respostas com as observações registradas. Cada professora conversou com o entrevistador que registrava de forma
escrita as respostas em sala de aula, com a presença dos alunos. O intuito era proporcionar um ambiente que as
professoras sentissem a vontade sem se preocuparem com o certo ou errado, na perspectiva da expressividade em sua
essência. Além disso, a pesquisa envolve posições epistemológicas e metodológicas.
As interpretações ocorreram de forma cuidadosa para que nenhum enfoque fosse perdido, levando-se em conta o
processo de interatividade e reflexão das experiências dessas pessoas no curso de suas atividades cotidianas (Moreira,
2004). O entrevistador interagia com as professoras, estimulando a expressividade e reflexão com base em suas
vivências e experiências.
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V. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
A partir da verificação e da observação realizou-se a análise dos dados coletados com destaque a três aspectos: o
conhecer, o saber utilizar, a freqüência e a forma que se utiliza vinculados tantos às tecnologias multimídias e quanto às
tecnologias de baixo custo.

V.1 Multimídias
Qunto aos tipos de tecnologia que as professores conheciam, a professora A respondeu: “Todas! Rádio, televisão,
computador, data show”.
Ela respondeu que conhece todas as tecnologias, embora tenha citado somente aquelas observadas e presentes no
espaço escolar e social. A explosão de tecnologias amplia as possibilidades de comunicação e coloca os indivíduos na
vida cotidiana frente a outras linguagens; a análise dessa resposta concorda com Alfonso (2007) que a influência
propaga-se na área da educação marcada pela crescente incorporação de tecnologias às suas instancias formais e não
formais.
A professora B respondeu: “computador, data show”.
Analisou-se a quantidade de instrumentos citados por ela. Eles são instrumentos presentes no cotidiano da
professora, embora isso restrinja sua resposta quanto as tecnologias que conhece. Considerou-se que tanto a mídia
eletrônica composta pelo rádio e televisão, quanto a multimídia composta por computadores e softwares fazem parte
das tecnologias de informação e comunicação que, segundo Silva et al. (2009), podem ser codificadas, decodificadas e
reproduzidas, indefinidamente sob a forma de diferentes mídias. Os instrumentos citados em comum nas duas
respostas: o data show e o computador.
Sobre o conhecimento e aplicação das tecnologías no ambiente escolar a professora A respondeu: “Todas.
¡Graças a Deus!”
Dessa forma, analisamos que para professora as Tecnologias de Informação e Comunicação representam uma
facilidade ao acesso à informação, da mesma forma que para isso possibilita e contribui para uma intervenção no
contexto social, assim concordando com Menezes et al. (2009) que as TICs servem como um auxílio para ao trabalho
colaborativo e um suporte à criação e ao desenvolvimento humano em todas as suas dimensões.
A professora B respondeu da seguinte maneira: “Eu uso o computador e o data show. O computador eu sei usar.
Mas o data show eu não sei, então uso quando tem alguém que possa ligar e manusear pra mim”.
A análise estabeleceu-se em alguns parâmetros: o não saber utilizar está atrelado tanto para necessidade de
formar um novo professor preparado para vivenciar com os avanços tecnológicos, e nisso, discute-se, como Alonso
(2007) que um dos processos dos avanços tecnológicos na escola esta entre definir o que o professor sabe para si e
como transpõe esse conhecimento ao nível da sala de aula, afim que se forme um novo professor habilitado para
trabalhar corretamente com as tecnologias. O outro parâmetro está em utilizar mesmo com o auxílio de outras pessoas
o instrumento multimídia. Nisso, entendemos que há preocupação de inserir a tecnologia na sala de aula, devido
disposição e conseqüentemente a exigência ao uso por parte do sistema e da gestão. A maneira como as escolas
funcionam acaba por influenciar o processo de formação do professor e de como ele percebe a realidade ao seu redor.
Muitas escolas funcionam internamente e interagem com o meio ambiente externo de forma mecânica, presas
aos modelos das organizações mais tradicionais e rígidas.
Quanto ao conhecimento e frequencia no uso das tecnologias tecnologias na sala de aula as duas professoras
responderam de igual modo: “Nem sempre”. Mas os motivos pela exclusão do uso foram diferentes. A professora A
afirmou que o rádio é o instrumento que mais utiliza em sala de aula e um dos problemas que encontra para utilizar
esses recursos é a locomoção necessária para inserção deles na sala de aula.
O grande desafio dos professores é superar essas dificuldades e estabelecer articulações que possam integrar a
prática com as transformações tecnológicas oriundas da sociedade. A transformação que se propõe é a mesma por
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Almeida (2007), ou seja, a transformação é construída no decorrer, na ousadia dos primeiros passos, ao estabelecer as
articulações entre reflexões e ações, ao integrar as novas tecnologias à atuação pedagógica e ao participar ativamente
da criação de situações de formação que promovam a convivência com o novo de forma contextualizada, articulada e
não fragmentada para iniciar um novo tipo de colaboração que proporcione crescimento profissional associado ao
prazer.
Para a professora B o motivo pelo qual não utiliza com freqüência é a falta de tempo: “Não é freqüente devido
ao tempo. Eu até coloco no plano, mas não tenho tempo de preparar. Eu trabalho de manhã, trabalho a tarde e estudo a
noite. Eu tenho compromisso de duas ou três vezes no mês trazer para os alunos”.
O uso da tecnologia exige um planejamento, ou seja, a preparação de profissionais dinâmicos, professores e
gestores escolares capazes de promover e conduzir as mudanças necessárias para processo de ensino e aprendizagem, e
concorda com que diz Santos e Rocha (2007) que as tecnologias são entendidas como o estudo científico do artificial,
onde se preocupa com o projeto de artefatos e planejamento de sua realização, operação, ajuste, manutenção, e
monitoramento fundamentado no conhecimento cientifico. O ambiente virtual pode ser construído ou configurado para
servir de local de integração pela construção do conhecimento individual e histórico.
Esta análise sobre tecnologia desencadeou propostas quanto ao saber ligado ao conhecimento científico, ou seja,
o conhecimento que se promove não como mera recepção de informações, mas pela capacidade e o domínio de
reflexão sobre a importância da tecnologia no contexto da sociedade. Dessa forma há necessidade de um letramento
científico ou alfabetização científica proposto por Aikenhead (2009) que são meios utilizados para orientar o
desenvolvimento curricular e a prática na sala de aula, além de servir para obter apoio para alterações fundamentais na
ciência escolar. Um público que é informado precisa de uma formação crítica baseada em concepções e ações racionais
ou justificáveis. Tal capacitação permite que todos lidem com desafios científicos e tecnológicos com que certamente
se depararão numa sociedade caracterizada pela mudança, moderna.
V.2 Recursos de baixo custo
A pesquisa verificou as informações referentes a tecnologias acessíveis, ou seja, ao conhecimento sobre os recursos de
baixo custo e A professora A respondeu: “A lousa, os cartazes, placas de emborrachados, os livros, os cadernos e o
mimeógrafo”.
Ela considera que os recursos de baixo são aqueles onde a tecnologia não está inserida, com isso, relata meios
que estão bem presentes em sua prática. Contudo, não podemos deixar de considerar que assim como as multimídias,
os recursos de baixo custo também são tecnologias acessíveis e que contribuem de igual modo para o processo de
ensino e aprendizagem. Ainda salientamos como Perrenoud (2005) que os recursos de baixo custo consistem em
diversas situações, é saber em ação ou em uso e são considerados essenciais para a formação de saberes fundamentais
para todos os cidadãos na sociedade atual. É importante salientarmos que o mimeógrafo também é um recurso de baixo
custo mesmo sendo visto como instrumento arcaico e manual oferece acessibilidade e contribui da mesma forma para o
processo de ensino e aprendizagem.
Para a professora B, os recursos de baixo são: “material reciclado, papelaria, cola, cartolina”.
Consideramos que estes materiais contribuem para a elaboração de recursos de baixo custo, estimulando a
criatividade, a expressividade e a construção do conhecimento confere com Menezes e Kalhil (2008) na concepção que
o processo criativo está inteiramente ligado com a capacidade humana e é um componente complexo e significativo da
personalidade, tem origens biológicas e de caráter social já que se apóia na cultura social e que é próprio do indivíduo,
e que por meio de atuação, desencadeia hábitos, habilidades, motivações e interesses que levam à busca de soluções
que enfrenta diariamente. Nesse sentido, destacamos que os materiais de elaboração precisam ser vistos como meios
para elaboração de um recurso educativo que proporciona estímulos como a experimentação, a prática do desenho, da
pintura, a essência musical, a leitura de jornais e livros literários, enfim, a arte em todas as manifestações.
A verificação na segunda questão partiu das informações sobre os recursos de baixo custo que as professoras
conhecem, então: ¿Quais deles as professoras sabem utilizar?
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Elas responderam de igual modo que sabem utilizar todos os recursos citados e na confecção de murais. É
importante tomarmos como referência que os recursos de baixo custo abrangem áreas que interdisciplinam o ensino e
que não foram citadas pelas professores. A interdisciplinaridade contribui para invalidar paradigmas e aproximar a
relação do aluno com outras matérias. Nesse contexto, podemos trabalhar a música, como já foi citado, as artes visuais,
a experimentação e outros recursos de baixo custo que contribuem da mesma forma para facilitar a prática docente.
Pereira (2008) também reforça a contribuição desses recursos no nosso dia-a-dia e de como podemos visualizar
as imagens que a mídia nos oferece em meio as formas de propaganda, folhetos explicativos, fotografias, imagens da
internet, jornais, enfim, há um número muito grande formas visuais que podem ser exploradas. A criatividade é um
elemento importante, mas não pode ser tido como principal no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, ela deve ser
um de tantos recursos que facilita tanto a prática docente quanto o processo de aprendizagem.
Quanto a frequencia na utilização dos recursos de baixo custo a professora A respondeu: “Com bastante
freqüência, todos os dias. Na elaboração de provas, em trabalhos bimestrais, datas comemorativas, quase todos os
meses”.
Os recursos de baixo custo proporcionam diversas maneiras para facilitar o processo de ensino e
conseqüentemente ofereça facilidade quanto ao processo de aprendizagem, A criatividade é uma das ferramentas que
contribuem para a expressividade e interação entre o professor e o aluno. Dessa forma, concordamos com para Pereira
(2008), promover a utilização desses recursos possibilita ao aluno a reorganização do pensamento e a ampliação de ler
e tornar-se sujeito no mundo contemporâneo, saindo do lugar comum e deixando-se levar pela poesia. As observações
das trajetórias de criação dos alunos permitem compreender a maneira como pensam e interferem no processo. Para o
mesmo autor, no processo criativo que tem lugar na sala de aula, os alunos lidam com as mais diferentes demandas e
equilibram-se entre o pragmatismo das necessidades avaliativas e o percurso poético, passando por vários aspectos
deflagrados pela relação entre a obra, o sujeito e a cultura.
A professora B respondeu que utiliza: “Nas feiras culturas e em feiras ambientais que ocorrem pelo menos 5
vezes ao ano. No cotidiano trabalha-se bastante com colagem e na questão matemática, com jogos, incentivando o
saber fazer. Os pais participam, mas nem sempre. É sempre utilizado, mas às vezes falta tempo e recurso”.
A criatividade contribui para uma prática interdisciplinar que colabora para a relação entre a comunidade escolar
e favorece o desenvolvimento cognitivo e sensitivo do sujeito proporcionando dinamismo e diversidade nas diversas
áreas que a criatividade é promovida. Para Teixeira (2006) existem criatividades lingüística, lógico-matemática, visuoespacial, sonora, cinestésico-corporal, naturalista, intra e interpessoal que o educador-pai, mãe, avô, avó, professor,
professora- pode provocá-las neste ou naquele campo. Os jogos, assim como a experimentação, são recursos que
exigem preparação, planejamento, cuidado, estímulo, dedicação para que o conteúdo proposto não seja mera absorção
de informações. Destacamos, assim como Afonso (2008), que há por isso, necessidade de examinar cuidadosamente os
conhecimentos científicos a explorar, os propósitos das diferentes atividades experimentais a desenvolver, os materiais
a utilizar, de modo a selecionar estratégias para atingir os diferentes objetivos.
É papel do professor transformar o ambiente da sala de aula em um espaço de dialogo cultural, onde os seus
alunos possam manifestar suas idéias e produzir conhecimento sobre o objeto. A partir de suas práticas, o professor
contribui para o processo de ensino e aprendizagem que influencia significantemente na formação do cidadão. A
maneira como as escolas funcionam, segundo (Vallin et al., 2007), acaba por influenciar o processo de formação do
indivíduo e de como ele percebe a realidade ao seu redor. Muitas escolas funcionam internamente e interagem com o
meio ambiente externo de forma mecânica, presas aos paradigmas das organizações mais tradicionais e rígidas.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em virtude da escola estar imersa em uma cibercultura promovida pelo avanço tecnológico e o surgimento de novos
conhecimentos a cada instante, a prática docente é o material didático mais importante do processo de ensino e
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aprendizagem, mas não pode desvincular-se das tecnologias e da importância delas para a formação do cidadão, visto
que, a sociedade exige do homem habilidade com todas essas novas tecnologias de informação e comunicação.
Sabendo que a tecnologia é um meio que liga o professor ao desenvolvimento social, facilitando seu convívio e
dinamizando suas atividades, no qual suas ações são traduzidas na sala de aula em cursos mais atualizados
aproximando os alunos do campo da produção do conhecimento quanto aos recursos educativos tecnológicos,
percebemos que mesmo diante de todas essas contribuições a tecnologia ainda é excluída da sala de aula, e por isso,
orientou-se observar, verificar e analisar o conhecimento ligado ao saber, a frequência e a didática que se usa os meios
tecnológicos na sala de aula.
Considera-se que, a partir dos desígnios de observar, verificar e analisar as interpretações das professoras, o
conhecimento que elas possuem está ligado ao superficial, ou seja, pela mera recepção de informações que se restringe
ao uso individual, impossibilitando a interação dos alunos com outros meios educativos, senão com livro e o quadro
branco, considerando que a escola disponibiliza os recursos tecnológicos, mas não capacita os professores para o
manuseio destes instrumentos. As professoras necessitam exploram outros meios que facilitam e contribuem de igual
modo para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.
Assim, com esta pesquisa pressupomos ter discutido um assunto de extrema relevância para o processo de ensino
e educação, bem como oferecer informações sobre os meios educativos como as multimídias, os recursos de baixo para
que se promova o uso das tecnologias na sala de aula, afim de facilitar a prática docente e o êxito quanto ao processo
de ensino e aprendizagem.
Propomos, então, que seja revista a inserção tecnológica na escola, em vista que para a formação do cidadão
crítico e reflexivo, o professor precisa ser em primeiro um cidadão crítico e reflexivo, sob os aspectos de que a escola
deve proporcionar e exigir a capacitação profissional de seus funcionários para que se promova com melhor qualidade
o ensino e aprendizagem, e assim possa cumprir as exigências da sociedade.
Portanto, a reflexão que se toma desta pesquisa é quanto a qualidade na formação profissional, de modo que
reflete significantemente na formação do aluno. Esta qualidade não está inteiramente ligada a aspectos econômicos e
sociais, mas a aspectos individuais que norteiam esse sujeito capaz de produzir e buscar recursos que facilitam o
processo de ensino e aprendizagem.
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Este estudo tem como objetivo priorizar uma reflexão crítica sobre a formação científica
dos professores do ensino fundamental no Amazonas, destacando a alfabetização científica
como desafio frente às novas exigências para um cidadão cientificamente alfabetizado. A
alfabetização cientifica exige a compreensão dos conceitos científicos, delineando para o
Ensino de Ciências, uma formação que tem como ponto de partida a produção do
conhecimento e a reflexão crítica, filosófica e epistemológica. No contexto Amazônico,
nos preocupamos com as diversas abordagens sobre o Ensino de Ciências, levando em
consideração as implicações histórico-culturais. A metodologia da pesquisa bibliográfica
aqui proposta é relevante por despertar a dimensão cidadã do conhecimento. A educação
científica é uma proposta de popularização da ciência, da tecnologia e da sociedade e que o
professor em formação tenha uma compreensão pública da ciência. O ponto de chegada
desse investimento consiste em promover uma cultura voltada para a reflexão crítica,
autônoma e emancipatória, para que possamos considerar os cidadãos cientificamente
alfabetizados.

I. INTRODUCCIÓN
Neste estudo sobre a alfabetização científica como desafio à formação de professores no Amazonas tem como
prioridade investigar cientificamente o processo de educação científica e sua dimensão cidadã num contexto históricocultural que luta há décadas por um processo de autonomia e emancipação dos seus cidadãos. No primeiro momento
propomos uma discussão sobre o processo de formação dos professores no contexto do Amazonas a partir da
compreensão sobre o que é uma formação científica e suas contribuições à sociedade. Em seguida, procuramos
compreender o que é uma alfabetização científica, o que é um cidadão alfabetizado cientificamente, para que
alfabetizar, assim como preocupações pertinentes ao ensino de ciências. Numa tentativa de retomar as categorias
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fundamentais de nossas reflexões, procuraremos na conclusão apresentar as perspectivas e desafios encontrados
durante o processo de alfabetizar cientificamente cidadãos engajados com a questão do conhecimento.

II. FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM COMPROMISSO POLÍTICO DO AMAZONAS
Para falar sobre a educação do Amazonas, fomos ao passado histórico, século XIX, para resgatar um pensador que
dedicou sua vida à educação dos povos dessa região. José Francisco de Araújo Lima (1884-1945), médico,
farmacêutico, cientista, professor, politico e pensador, afirmou que: a educação é “uma questão de vida ou morte”.
Preocupado com a vulgarização do ensino, esse educador amazonense escreveu um livro com o titulo: “Só a
educação transforma os povos” (1932), reeditado pela Academia Amazonense de Letras, em 2005.
Ao buscarmos um pensador do inicio do século passado para falar sobre a educação no contexto históricocultural do Amazonas, temos como finalidade demonstrar e registrar que sempre tivemos preocupados com a formação
da Amazônia. Araújo Lima foi um dos mais lúcidos expoentes da intectualidade amazonense, comprometido com a
qualidade cientifica do ensino, postulou a reforma do pensamento dos educadores, a fim de acabar com o flagelo da
ignorância.
Para que os educadores educandos não continuem sem ciência e sem consciência, Araújo Lima (2005) convidanos nessa obra para repensar os obstáculos históricos que nos impedem de compreender e exercer conscientemente a
democracia. Ao propor uma reflexão sobre a formação de professores no Amazonas, não desejamos esgotar a discussão
num passado histórico, mas lembrar que sempre foi uma preocupação presente no contexto dessa região. Queremos
aqui elucidar o cenário contemporâneo para explicitar os desafios atuais e futuros com os quais estamos enfrentando
para cuidar da formação dos professores.
Numa sociedade de conhecimento onde se dá a discussão sobre a formação de professores, Gallo (2004) afirma
que “a educação é chamada a ocupar um lugar de destaque, e que os excluídos da educação serão os grandes excluídos
do mundo informacional [...]”. Desse modo é necessário diagnosticar o presente com os olhos voltados para o futuro,
no qual possamos construir um processo histórico-educativo comprometido com a cidadania dos educadores e
educandos.
Ao debruçarmo-nos sobre a problemática sobre a formação de professores e sua preocupação com a formação
científica, é de grande relevância que o educador tenha uma atitude aberta frente ao mundo contemporâneo, a fim de
promover a compreensão do presente que é, sobretudo, a necessidade de construir uma releitura por uma nova
globalização que permita abrir novos horizontes sobre o educador do presente e do futuro.
Em termos gerais, quando falamos em uma nova globalização queremos denunciar esse fenômeno como diz
Santos (2008) para sua face de perversidade que engloba para si o ser das culturas originais, ou seja, a globalização
como fenômeno planetário pode fragmentar o ethos cultural de povos que lutam historicamente por autonomia,
emancipação, cidadania e democracia. O educador de hoje deve, em sua formação, estar consciente da tirania das
informações, do discurso único do mundo, da competitividade e da falta de compaixão para com a pobreza globalizada
de países com situações históricas específicas.
No processo de formação de educadores, a escassez do entendimento compromete a dissolução das ideologias e
a pertinência das utopias. Sendo assim, se faz necessário fazer um breve recorte com o passado para identificarmos o
progresso do presente e do futuro da formação de nossos professores.
II.1 A formação de professores: um breve recorte historiográfico
Com o objetivo de elucidar que a formação dos professores do Amazonas hoje prima por um processo de valorização
do ethos cultural do povo, queremos destacar que nem sempre foi assim. No Brasil e na Amazônia colonial, a formação
de professores foi acompanhada pelas diretrizes da pedagogia europeia, reproduzindo os interesses das ideologias do
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seu dominador (Gallo, 2008.p.21). No período colonial o ideário jesuítico foi orientado pela constante vigilância e
efetivação das ordens religiosas que estiveram por aqui.
A pedagogia dessa época estava voltada para o controle do conteúdo fundamentado na memorização exaustiva e
repetição do conhecimento. Um processo de ideologia e dominação que não contribuiu para a emancipação, ao
contrario, desenvolve o medo e a incapacidade de despertar o pensamento crítico. Com o ideário pós-jesuítico, a
educação brasileira teve um significativo avanço com a vinda da Família Real em 1888, com a implementação do
ensino superior. Porém, a pedagogia estava voltada para atender às demandas da corte portuguesa, reforçando, segundo
Gallo (2008) o caráter elitista e aristocrático da educação brasileira.
O ideário escolanovista corresponde aos séculos 19 e 20, teve ampla repercussão na formação de professores
brasileiros. Froebel, Herbart, Dewey, Montessori, entre outros trouxeram temas pedagógicos que orientaram as
mudanças do contexto dessa época, exigindo dos professores métodos ativos na formação dos alunos, também exigia
qualificação na formação docente.
A partir desse momento, surge um novo ideário pedagógico mundial, com significativas mudanças e progresso
na educação como um todo. As teorias socialistas (Marx, Engels, Gramsci), a teoria crítica (Adorno, Marcuse,
Benjamim, Habermas, Fromm), teorias crítico-reprodutivistas (Althusser, Bordieu, Passeron), teorias progressistas
(Makarenko, Pistrak, Snyders, Giroux, Manacorda), teorias antiautoritárias (Rogers, Neill, Illich) entre outros.
Sobre a formação de professores desse contexto histórico, Gallo (2008) afirma que essas teorias acima
mencionadas, promoveram um grande entusiasmo e otimismo aos intelectuais e educadores brasileiros. Em 1924, é
formada a Associação Brasileira de Educação. Um instrumento de conquista e melhoria para a educação do país, o que
contribuiu para realizar conferências nacionais sobre educação, formação de professores e ensino. É nesse contexto que
surge o ideário da escola pública para todos, sem exclusão, dominação e privilégios da elite.
Em 1932, Fernando de Azevedo publica no Brasil o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, projeto que
instaurou uma força renovadora para os professores brasileiros, pois defendeu a educação nacional, obrigatória,
pública, leiga e gratuita como dever do estado. Com estas reflexões no recorte historiográfico, queremos elucidar que a
educação, a formação e o ensino brasileiro lutou historicamente para criticar o sistema de dominação, alienação e
exclusão no processo educativo dos cidadãos do Brasil e do Amazonas. Diante dessas conquistas, a problemática da
formação de professores foi repensada em todos os níveis, seja o básico, o médio e o superior. O país passou a
denunciar as defasagens entre educação e as novas exigências de desenvolvimento mundial.
II.2 Educação popular e formação de professores
O Amazonas não é uma região isolada do mundo, ela faz parte de um contexto mundial amplo que deve-se em
consideração. Araujo Lima (2005) já mencionado como ponto de partida para a reflexão sobre o contexto educacional
do Amazonas, foi um dos educadores mais comprometidos politicamente com uma consciência nacional do ensino e da
formação dos professores. Sua preocupação e reivindicação politica se deu no campo educativo por acreditar que a
educação é um dos problemas nacionais mais relevantes para o desenvolvimento do povo brasileiro e do Amazonas,
pois a luta deve pautar-se contra a educação dominadora e os determinismos históricos europeus.
A partir de 1960, foi publicada a LDB-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Publicação tardia, afirma
Gallo (2004), com poucos progressos. Mais tarde, nas décadas de 1970 e 1980, o sonho da educação popular se
expandiu com a proposta do educador brasileiro Paulo Freire (1980), quando o mesmo trazia como proposta rever a
educação brasileira por meio de um processo dialético de educação libertadora e emancipatória. É relevante destacar os
principais movimentos da educação popular surgidos nesse contexto. Destacam-se: os Centros Populares de Cultura
(CPC), os Movimentos Populares de Cultura (MPC) e os Movimentos de Educação de Base (MEB).
Esses movimentos em pról da educação popular e formação de professores estiveram voltados para cursos de
formação que pudessem suprir o déficit da consciência dos indivíduos outrora dominados por ideologias que
provocaram a desigualdade e a injustiça social. Para Paulo Freire, a educação deve ser libertadora, que a luta dos
homens possa conscientizá-lo de sua politização e práxis emancipatória.
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Hoje, desejamos registrar que a partir da publicação da nova Constituição Federal Brasileira de 1988 e a nova
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, podemos constatar as mudanças significativas na
educação do país e na formação de professores. Com esses documentos oficiais, a formação dos educadores do
Amazonas e do Brasil como um todo, deve estar assentada sobre os pilares da formação para a construção da cidadania
e da democracia. Os educadores devem ter uma formação que possa reconciliar a teoria e a prática dos sujeitos que
ensinam e aprendem, assim como, é uma exigência que o educador do ensino básico tenha uma formação profissional
científica feita por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) em cursos de licenciaturas plenas.
Além da obrigatoriedade por lei da formação e licenciatura plena, temos progressos na formação continuada de
professores. A formação de docentes para o ensino superior está vinculada aos progressos estaduais e federais de pós
graduação, em nível de mestrado e doutorado, conjugando ensino, pesquisa e extensão. No Amazonas,
especificamente, temos instrumentos legais para mensurar quantitativamente e qualitativamente, o nível de
desenvolvimento da educação e formação de nossos educadores. Temos o SADEAM (Sistema de Avaliação e
Desempenho da Educação no Amazonas), assim como o SAEB (Sistema Nacional de Avalição de Educação Básica), o
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), o ENAD (Exame Nacional de Desempenho do Estado) e o SINAES
(Sistema Nacional da Educação Superior).
O processo de formação continuada dos professores em nosso contexto histórico-cultural tramita por todos os
meios legais e institucionais para alcançar o nível mais desenvolvido que atualizado de pesquisa cientifica no Estado.
No Amazonas temos a FAPEAM (Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas) assim como agências de
fomento do país que prestigiam o conhecimento científico e tecnológico de professores em formação. No Brasil tem-se
às Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
Ao destacar essas instituições de amparo à pesquisa, daremos inicio agora a um dialogo complementar à
formação de professores que é a alfabetização científica, pois temos que ocupar os lugares mais dignos sobre as
discussões educativas e formação de educadores.

III. ALFABETIZAÇÃO CIENTIFICA COMO DESAFIO À FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Não há como dissociar o diálogo entre formação de professores e alfabetização científica, uma vez que para a
realização plena da formação docente é necessário incluir uma educação científica que possa refletir sobre sociedade
ciência e tecnologia.
Krasilchik (2007, p.16) em seu livro Ensino de Ciências e Cidadania, afirma que o processo de alfabetização
científica é hoje uma obrigação para compreendermos o mundo contemporâneo, é um “poderoso instrumento para
combater e impedir a exclusão”. No campo da educação é preciso modificar as posturas tradicionais e conservadoras
como uma corajosa ação de renovação curricular, incluindo programas e metodologias atuais às questões sociais.
O processo de alfabetização científica é continuo e transcende o período escolar, exige de nós educadores uma
aquisição permanente de novos conhecimentos. Exige também novas posturas pedagógicas que leve em consideração
as experiências dos sujeitos que ensinam e que aprendem temas cujos significados sejam relevantes do ponto de vista
cultural e que traduza o direito de cidadania orientado por um fundamento ético pertinente as questões sociais e
existenciais. Daí, a necessidade de perguntarmos: alfabetizar cientificamente para quê? Qual o papel da ciência?
A formação de professores hoje deve estar comprometida com essas perguntas, viabilizando respostas éticas com
as quais o conjunto dos cidadãos, a sociedade, os cientistas os divulgadores e os professores, possam compreender o
papel das ciências e, acima de tudo, possa ampliar nossa visão de mundo, conciliando o projeto de Vieira Pinto (1979)
que é, sobretudo, aproximar a ciência da existência. Numa sociedade de conhecimento, ascender socialmente e
culturalmente depende, segundo esse autor, do projeto educativo e dialético das sociedades.
O cuidado politico com a formação dos cidadãos depende do projeto politico pedagógico da sociedade que se
quer e do cidadão que se deseja formar. Formação para dominação ou para libertação? Essa é a preocupação e a meta
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da educação científica dos professores no Amazonas. O governo do Estado do Amazonas oferece, em parceria com as
Secretarias de Educação do Estado e do Município (SEDUC e SEMED), um programa intitulado PCE – Programa
Ciência na Escola. Este programa viabiliza que professores e alunos da rede pública de ensino, tenham acesso ao
conhecimento científico e a pesquisa, de modo que promova “ciência para todos”. Um projeto que procura promover a
cidadania é uma sociedade comprometida com os problemas sociais da comunidade escolar.
Krasilchik (2007, p. 19) afirma que no processo de educação científica, os professores e pesquisadores precisam
ser capazes de identificar o vocabulário da ciência, assim como compreender conceitos com a finalidade de enfrentar
os desafios do cotidiano, refletindo sobre as implicações reais e concretas do conhecimento científico. A educação
científica está paralela ao Ensino de Ciências, está preocupada com o nível de conhecimento sobre a ciência e a
tecnologia.
Os projetos pedagógicos que hoje se desenvolvem no Estado do Amazonas estão fundamentalmente
comprometidos com a promoção e acesso do conhecimento científico, de modo que não só a comunidade acadêmica
faça uso das ciências, mas que os problemas individuais e comunitários sejam beneficiados com o processo e produto
do conhecimento que os cidadãos produzem.
III.I Alfabetização científica e cidadania
Morin (2008) é um pensador engajado com as questões éticas e sociais do conhecimento científico. Acreditando numa
nova forma de racionalidade, a qual chama de razão aberta, esse sociólogo aponta o pensamento complexo como
alternativa contemporânea para pensarmos uma Ciência com Consciência (1921). Destaca nesta obra os problemas
éticos e sociais com os quais a ciência está vinculada intrinsecamente e historicamente. A ciência, diz o autor, tem a
necessidade de considerar a complexidade do real e das questões que a ela levanta para a humanidade.
Contra o método experimental, quantitativo e matemático, Morin (2008) destaca as seguintes partes para se
pensar a complexidade dessa nova alfabetização científica promotora de cidadania. É necessário a ideia de progresso, a
epistemologia da tecnologia, a responsabilidade do pesquisador perante a sociedade e o homem, a ciência e a ética, a
noção de sujeito (computo ergo sum), teoria e método, enfim, ao falarmos sobre o conhecimento científico é necessário
retomar questões pertinentes para se refletir sobre as possibilidades de uma nova razão, um novo sistema (paradigma
ou teoria).
O autor ainda persiste na ideia de conciliar o dialogo entre ciência e filosofia, encontrado nesse dialogo, a
renascença para se pensar o mundo, a vida, a natureza, o homem e a realidade. Para Morin (2008, p. 11) “uma ciência
empírica privada de reflexão e uma filosofia puramente especulativa são insuficientes”. No dizer de Morin,
“consciência sem ciência e ciência sem consciência são radicalmente mutiladas e multilantes”. Hoje, se desejamos
propor uma reflexão séria sobre alfabetização científica e cidadania tem que levar em conta que ciência sem
consciência leva a ruina do homem, enquanto ciência com consciência promove a cidadania e a responsabilidade do
pesquisador e dos educadores.
O exercício da cidadania se faz pautado na experiência do pensamento complexo e este acredita que é preciso
“educar para um futuro sustentável” (Morin, 2007, p.12). Quando falamos em educação científica e cidadania, é
preciso criar um caminho para se pensar estratégias inteligentes que engloba a construção do conhecimento e a
experiência dos cidadãos. O caminho deve assumir e elucidar as circunstâncias, compreender a complexidade humana
e o devir do mundo contemporâneo. Devemos correr o risco da reflexão critica para recriar uma cultura que resiste ao
domínio da racionalidade técnico instrumental.
Nesse projeto em busca da educação científica e da cidadania, se faz necessário elucidar o futuro e compreender
a condição humana (Arendt, 2001), pensar as possibilidades que ainda temos que fazer uma travessia ética que possa
romper com a ditadura do pensamento único e do paradigma da simplificação (Morin, 2007).
Quando falamos em educação cientifica e cidadania, nos deparamos com alguns questionamentos pertinentes ao
tema. Por exemplo: que abordagens de ensino de ciências são adequadas para o processo de alfabetização cientifica?
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Que conhecimento nossos professores e alunos devem dominar para serem considerados cientificamente
alfabetizados?
Acreditamos que a dimensão cidadã do conhecimento segundo Krasilchik (2007), nos remete à compreensão de
quatro estágios para entender a alfabetização científica: o primeiro estágio é chamado de nominal – o qual o estudante
deve reconhecer termos específicos do vocabulário cientifico. O segundo estágio, chamado de funcional – o estudante
define os termos sem ainda compreendê-los; no entanto, o terceiro estágio chamado de estrutural, o estudante
compreende as ideias básicas que estruturam o conhecimento científico. Por fim, temos o último estagio chamado de
multidimensional, no qual o estudante tem uma compreensão mais nítida e integrada do significado dos conceitos
científicos.
Como percebemos a autora apresenta esses estágios com a finalidade de nos mostrar que o processo de
alfabetização científica e cidadania, o qual é preciso criar uma cultura que tenha paciência e tolerância cientifica com
os aprendizes. É fundamental repensar nossos paradigmas, ignorando as banalidades do tempo perdido e acreditar que
é possível como afirmam Niskier (2007) contribuir um dialogo ciência e educação, realidade e inteligência.
A conquista desse processo depende da postura dos educadores, pois aos mesmos não cabe permanecer neutro,
nem trabalhar a favor dos privilégios dominantes. A educação tem em si um caráter politico inegável, expresso no
projeto politico pedagógico e nos currículos. A proposta da alfabetização científica no Amazonas começa a partir do
momento que os gestores, educadores e comunidade escolar, determinam metas a serem alcançadas.
O ponto de partida se dá no reconhecimento do fracasso escolar e nas condições metodológicas para o confronto
com a reconstrução com nossa relação com o conhecimento e a democracia. O desafio é permanente, uma vez que no
dizer de Demo (1995) é preciso reconstruir nossas metas acreditando na pesquisa como principio científico e educativo.
A pesquisa proporciona a popularização da ciência. Carvalho (2009) aponta-nos nesse sentido, o ensino por
investigação problematizando o contexto do conhecimento e a realidade investigada.
Kuiava e Paviani (2005) afirmam que não se deve dissociar a educação da ética, e que esta deve resgatar o
sentido do humano. Sobre as perspectivas dessa reflexão aqui proposta, Barbosa (2004) diz que um maior investimento
ocorre na trajetória da formação dos educadores, pois é preciso discutir a globalização, os novos modos de regulação
(Santos, 2002), reformas no ensino, formação continuada e apostar na prática pedagógica reflexiva.

IV. CONCLUSÃO
Ao tratar da alfabetização científica como desafio à formação de professores estamos mostrando a face de nossos
problemas no que diz respeito à educação estamos inovando novas respostas para velhos problemas no contexto de
formação de nossos professores. Sem nos afastarmos ou negligenciar, estamos olhando fixamente para as mudanças
exigidas pela sociedade contemporânea.
Os desafios são muitos, mas a mediação da pesquisa no processo de formação de professores vem
proporcionando uma formação ou educação científica voltada para a reflexão critica, para a autonomia e emancipação
de nossos educadores e educandos. A perspectiva da pesquisa como princípio científico e educativo vem contribuindo
para que nossa comunidade escolar reconstrua sua identidade profissional pessoal e cultural.
Sabemos que o processo de mudanças e transformações é lento e desafiador, pois acreditamos que as futuras
gerações confirmarão os resultados concreto desse investimento, mas, sobretudo, estamos convictos de que a nossa
empreitada está comprometida com a popularização da ciência e que todos tenham acesso à ciência e às novas
tecnologia do conhecimento.
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La investigación en Física Educativa tiene muchas vertientes: diseño didáctico, formación
del profesorado, metodología didáctica, materiales didácticos, etc. Todas estas arrojan
resultados útiles para la disciplina y para la práctica educativa en general. Sin embargo,
cada fenómeno educativo es el resultado de la interacción de diversas variables: el saber, el
profesor, el estudiante, el sistema educativo, los planes y programas de estudios, los
recursos didácticos, etc. La toma de decisiones respecto a determinada problemática
educativa a partir de estudios de cualquiera de estas variables arrojará resultados parciales
al no considerar la interacción de las mismas.
Ante ello, la propuesta del presente trabajo, en los fenómenos educativos de la Física, es el
estudio de las situaciones bajo un enfoque sistémico, que considere las diversas variables
involucradas en el mismo, partiendo de la propia epistemología de los saberes en donde el
aspecto experimental está implícito dada la naturaleza de la ciencia en cuestión.

I. INTRODUCCIÓN
El crecimiento de la Física Educativa como campo propio de investigación ha sido el resultado del trabajo y esfuerzo
de físicos, educadores y esencialmente de físicos educativos de todo el mundo en las últimas décadas. Los resultados
de estos trabajos sugieren la presencia de muy diferentes factores que influyen en la enseñanza de la Física y por ello
esta tarea es compleja (Guisasola, et. al., 2004).
Si bien, no hay una coincidencia total entre los diversos autores sobre lo que son las líneas de investigación
prioritarias, sí existen ciertas problemáticas que son reconocidas como fundamentales por la generalidad de los
investigadores, entre las que se encuentran: “la resolución de problemas” y las “prácticas de laboratorio”. La
investigación en general también ha prestado atención a cuestiones como “diseño curricular”, “relaciones
ciencia/tecnología/sociedad”,“la evaluación”, “la formación de profesores” y “las cuestiones axiológicas” que plantean
las diferencias de género, la diversidad cultural, etc. (Guisasola, et. al. 2005).
El trabajar desde estas líneas de investigación es tan útil que sus resultados constituyen el cuerpo de
conocimientos de la Física Educativa como una disciplina independiente y sólida. Sin embargo, cada uno de tales
resultados, al haberse obtenido a partir del estudio de un aspecto específico del quehacer educativo de la Física,
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difícilmente resuelve por sí solo alguna problemática existente en un problema educativo particular, puesto que cada
uno es la interacción de varios elementos. Por lo cual, en este trabajo se propone un abordaje de cada problemática
desde un enfoque sistémico, es decir, considerando las partes que lo conforman y sus relaciones como un todo
estructurado.

II. EL FENÓMENO EDUCATIVO
Yves Chevallard (1991) presenta la idea de sistema didáctico constituido por tres entidades: profesor, alumnos y saber;
entendiendo este último como el conocimiento en que debe ser aprendido. Desde esta perspectiva, hay un sistema
didáctico para cada saber con estos elementos, de tal forma que el funcionamiento de éste dependerá tanto del propio
saber, como del estudiante y del profesor, involucrados.

FIGURA 1. El sistema didáctico, conforme a la concepción de Chevallard.

Además de estos elementos constitutivos del sistema didáctico es necesario considerar lo que se encuentra en el
exterior del mismo, pero interactúa con el interior, favoreciendo, condicionando o dificultando el aprendizaje:
 Los materiales didácticos que entran al sistema, siendo los mas empleados, los libros de texto.
 El laboratorio, elemento inherente a los saberes propios de una ciencia experimental.
 Los métodos y teorías educativos, tanto generales como específicos de la ciencia a la que pertenece el saber.
 Los programas de estudios y el mapa curricular.
 La institución educativa en que se encuentra inmerso el sistema didáctico.
 La política educativa que rige el quehacer de la institución en cuestión y que influye o determina el modelo
educativo bajo el que se trabaja.
El presente trabajo considera que estos factores, entre otros y su interrelación constituyen el fenómeno educativo
en la Física, conceptualizado éste como: el sistema didáctico de saberes de la Física, los diversos factores que en él
intervienen y la interrelación entre éstos.
El tomar en cuenta a los elementos del fenómeno educativo y la forma en que se relacionan entre sí, además de
su efecto en el logro del aprendizaje es una aproximación al llamado enfoque sistémico.

III. ENFOQUE SISTÉMICO
Un sistema es un todo cuyas partes están en permanente interacción, en condiciones o no para su funcionamiento
(Hamel & Pérez, 2012).
En el sentido estricto de la palabra, un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que
constituyen una determinada formación integral, no implícita en los componentes que la forman. No es la suma de
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elementos, sino un conjunto de elementos que se encuentran en interacción, de forma integral, que produce nuevas
cualidades con características diferentes, cuyo resultado es superior al de los componentes que lo forman y provocan
un salto de calidad (Rosell & Más, 2003). Todo sistema tiene 4 propiedades fundamentales que lo caracterizan:
 Los componentes que son todos los elementos que constituyen el sistema.
 La estructura, que comprende las relaciones que se establecen entre los elementos del sistema.
 Las funciones, que son las acciones que puede desempeñar el sistema.
 La integración que corresponde a los mecanismos que aseguran la estabilidad del sistema.
La concepción sistémica consiste en suponer que los objetos bajo estudio, son sistemas o partes de sistemas y
que a su vez, un sistema es un objeto complejo que tiene propiedades globales y se comporta como un todo debido a
que sus componentes están unidos entre sí (Bunge, 2009).
Las ideas del enfoque sistémico no son nuevas, ya desde la antigüedad greco-romana se intentó establecer las
leyes a que obedece la formación de un sistema de conocimientos. En el transcurso del tiempo, muchos autores han
empleado el enfoque sistémico para estudiar los elementos que conforman determinados procesos (Rosell et al., 2003).
El pensamiento sistémico (PS) nace como reacción contra el reduccionismo, es decir, el método que se
caracteriza por estudiar los fenómenos o situaciones parte por parte, de manera fragmentada (Herrscher, 2005; citado
por Hamel et al., 2012). La razón es obvia, si se estudian las partes por separado, se omiten las relaciones entre ellas y
no se vislumbra la totalidad de la cosa, el individuo, la situación o la organización. (Hamel et al., 2012).
La propuesta de este trabajo consiste en estudiar al fenómeno educativo como un todo para cada situación
particular, es decir, para cada saber dentro del sistema didáctico, estudiar cada una de los aspectos relacionados, para
detectar las congruencias o posibles incongruencias existentes, para de esta manera, diseñar la estrategia didáctica
adecuada a cada caso.
El estudiar los elementos de un fenómeno educativo con las interacciones existentes entre ellos así como los
resultados que se logran a partir de ello es una propuesta se acerca al enfoque sistémico y a los planteamientos de
Campanario y Moya (1999) acerca de las teorías sobre enseñanza de las ciencias en que manifiesta que éstas deben
considerar factores tales como lo que el alumno ya sabe, la especial naturaleza de las disciplinas científicas, la
organización social de la enseñanza, las características sociales y cognitivas de los alumnos, sus concepciones
epistemológicas y destrezas metacognitivas, las relaciones psico-sociales en el aula, los factores motivacionales, los
recursos y medios disponibles, etc. que muestra una concepción claramente integradora.
Otro referente de este planteamiento de estudio integral del fenómeno educativo, está en el trabajo de Cañal y
Porlan (1988) que integra a los diferentes actores y objetos presentes en un aula como un sistema constituido por
elementos humanos: profesores y alumnos y, por elementos contextuales: aula, mobiliario, material didáctico, etc., en
el que se producirán aprendizajes en todos sus elementos humanos como producto de las interacciones que se dan
dentro del propio sistema.
En la siguiente sección se explicita el papel que cada uno de los elementos del fenómeno educativo desempeña
dentro del mismo, considerando el nivel medio superior en México el cual, conforme a la política de la Secretaría de
Educación Pública, trabaja con un modelo de competencias.

IV. ELEMENTOS DEL FENÓMENO EDUCATIVO
IV. 1 El sistema educativo
Un sistema educativo se explica en la forma en la que un país planifica y desarrolla la educación del pueblo en un
momento de su historia, por lo que está condicionado por la historia y la estructura de la sociedad a la que pertenece,
así como por su mentalidad política, su nivel de desarrollo y hasta las influencias del exterior (Sánchez, 2003). Siendo
entonces el sistema educativo el marco general del quehacer educativo de un país, está conformado por el organismo
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rector del mismo, las leyes sobre las que se asienta, las políticas que rigen su devenir y las instituciones que ponen
éstas en práctica.
IV. 2 Las instituciones
Una institución educativa es una entidad con normas y principios que regulan la acción educativa, siendo así una
colectividad organizada que persigue un fin educativo y a la vez el conjunto de normas que regulan la actividad
desarrollada en pro de ese fin. A la vez, una institución educativa, se ocupa de la socialización del alumnado y de la
transmisión de la herencia cultural de una sociedad, así como del cúmulo de conocimientos científicos de la
humanidad, elegidos ex - profeso (Sánchez, 2003).
Para llevar acabo su misión, las instituciones educativas diseñan su currículum educativo o currículum escolar.
IV. 3 El programa de estudios y el mapa curricular
El currículum escolar es el proyecto en el que se concretan una serie de concepciones ideológicas, socio antropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas, que expresan la orientación e intencionalidad del sistema
y de la institución educativos; está en constante movimiento, pues es permanentemente rebasado por la realidad, en el
sentido social, económico, productivo y político (Murillo, s/a).
Del curriculum escolar se desprenden el plan de estudios, el mapa curricular y los programas de estudios.
El plan de estudios es un documento que presenta la forma en que se debe realizar la tarea educativa en una
institución. Puede estar organizado por asignaturas, áreas o módulos, debe tener una fundamentación derivada del
currículum educativo y está integrado por varios elementos, entre ellos: descripción de la finalidad de la carrera o nivel
educativo, estructuración por asignaturas, áreas o módulos y objetivos generales y específicos de cada materia, área o
módulo, según sea el caso.
El mapa curricular es la representación gráfica del plan de estudios, que permite la visualización total e integral
de cada una de las entidades de estudio, con las interrelaciones entre éstas (Murillo, s/a).
Cada entidad de estudios, ya sea una asignatura, un área o un módulo, tiene un programa de estudios, en el cual
se marca su organización y planificación.
Así, el sistema educativo determina el quehacer de las instituciones educativas que dependen de éste, las cuales
establecen sus planes de estudios y con éstos, sus mapas curriculares.
De los planteamientos del plan de estudios y las interrelaciones mostradas por el mapa curricular se desprenden
los programas de estudios que especifican los contenidos a tratar y la manera de hacerlo, de esta forma, el programa de
estudios es la herramienta fundamental de trabajo de los docentes.
IV. 4 Modelo educativo
Un modelo educativo es un plan o patrón que se usa para diseñar la enseñanza y para darle forma a los materiales
instruccionales, incluyendo libros, apoyos audiovisuales y tecnológicos (Joyce y Weil, 1986; citados por Ramírez,
2010). De esta forma, un modelo educativo es algo diseñado para el logro de un objetivo educativo específico, así
como para determinar las acciones seguidas por los participantes del mismo, particularmente, docentes y alumnos
(Ramírez, 2010).
IV. 5 Métodos de Enseñanza de la Física
Antes de hablar de competencias, en el ámbito de la Física Educativa, ya había un interés por encontrar métodos,
tendencias y estrategias que lograran eficientar el aprendizaje de la Física, por lo que los investigadores, se dieron a la
tarea de reformular el quehacer del docente y el papel del propio estudiante en los procesos de enseñanza aprendizaje
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de esta ciencia, lo que dio lugar a la aparición de diversas propuestas tendientes a superar los resultados ya
mencionados.
Entre los métodos, corrientes y diseños de que se habla se encuentran los siguientes: aprendizaje activo
(Sokolov, 2006), disertación de demostración interactiva (Sokolov, 2006), tutoriales (Benegas, 2007), aprendizaje
como proceso de investigación dirigida (Campanario, 1999), desarrollo de las capacidades metacognitivas
(Campanario, 1999), diseño de unidades didácticas (Campanario, 1999), y aprendizaje basado en problemas (PBL)
(Lacuesta y Catalán, 2004).
La elección del método a emplear deberá realizarse considerando la opción mas acorde al modelo educativo con
que se trabaja y que favorezca el logro de los aprendizajes marcados por el programa de estudios.
Eficacia del método.
Después de la elección del método y su aplicación al quehacer educativo, es necesario medir la eficacia de lo
realizado. Para ello, en particular en el ámbito de la Física Educativa, Richard Hake, profesor de la Universidad de
Indiana, brinda un recurso estadístico, conocido como “factor de Hake”, o mas propiamente dicho, factor de ganancia
de Hake.
Su obtención requiere el uso de una prueba estandarizada que se aplica a los estudiantes antes del trabajo
didáctico (pre-test) y se aplica después de realizado éste (post- test). Con los resultados obtenidos de la prueba en los
dos momentos se procede al análisis, empleando la fórmula (Barbosa et. al., 2011):

g

% post  test  % pre  test
100  % pre  test

Donde los porcentajes mencionados se refieren a los aciertos obtenidos en las prueba pre-test y post-test. El propio
Hake, brinda un indicativo para interpretar el valor obtenido (Hake, 1998):

TABLA I. Eficacia vs. factor de Hake.

Valor de g

Eficacia

g > 0.7

Alta

0.3 > g > 0.7

Media

g < 0.3

Baja

IV. 6 Materiales didácticos
IV. 6.1 Los libros de texto
El libro de texto es el principal recurso didáctico usado por los docentes, además, claro está del pizarrón. Varios
autores han afirmado al respecto:
“… el libro de texto sigue utilizándose en ciencias como un recurso didáctico básico en países y
situaciones educativas distintas, aunque de todos modos bien diferentes” (San José, 1993).
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“El libro de texto es considerado una herramienta poderosa de uso generalizado en las clases de
ciencias” (Otero, 1990, citado por Concari, 2000).
“La transformación de un modelo científico consensuado en un modelo pedagógico es realizada, en
general, por los autores de los libros de texto. Siendo el libro de texto el recurso didáctico por excelencia
y …” (Islas y Pesa, 2004).
Es claro que el libro de texto es un recurso, sumamente socorrido en el quehacer docente. Es un elemento
auxiliar tanto para profesores como para alumnos, es la vía de comunicación entre los expertos en la disciplina que se
trabaja y el ámbito escolar y es el medio por el cuál los saberes llegan al fenómeno educativo.
Iv. 6.2 Gis y pizarrón. Computadora, proyector, pantalla
La necesidad de contar con un recurso que permita la explicación escrita y/o dibujada de los conceptos a tratar, la
anotación de conclusiones, el desarrollo de la solución de problemas, etc. es innegable. Funciones que cumplen
eficientemente gis y pizarrón, o bien plumón y pintarrón. Los equipos modernos, pueden hacer mas versátiles las
tareas, permitiendo la inclusión en clase de videos, sitios web interactivos, software especializado, etc.
IV. 6.3 Laboratorio de Física
Al ser la Física una ciencia experimental, el uso de un laboratorio donde poder experimentar con los fenómenos
bajo estudio resulta prácticamente indispensable, como lo manifiesta Riveros (1995):
El salón de clases se presta para comunicar una gran cantidad de información en poco tiempo, algunos temas se
pueden inducir a partir de demostraciones cualitativas o películas; en cambio el laboratorio se presta para la
demostración cuantitativa de datos experimentales, aclara conceptos, verifica leyes o las induce, y es por lo tanto el
lugar ideal para aprender a utilizar sus conocimientos en situaciones reales.

Sin embargo, en muchas ocasiones el uso de un laboratorio, es decir, de un espacio específico para la
experimentación no es posible en diferentes instituciones educativas, lo que no obsta para recurrir a lo que algunos
autores denominan “demostraciones prácticas” (Vázquez, 1994), “experimentos de aula” (Marulanda, 2006), e incluso
son parte del método de “demostraciones interactivas en aula” (Sokolov, 2006). Independientemente del nombre que se
le asigne o de la metodología en que se encuentre inmerso, la experimentación en aula consiste en una acción que
permita al alumno obtener una visualización directa y sencilla de conceptos o fenómenos físicos con que se ha de
trabajar (Vázquez, 1994).
IV. 7 El profesor
El papel que juegan los profesores en el fenómeno educativo es variable dependiendo del modelo educativo imperante
en la institución donde presten sus servicios, pudiendo ir desde el de profesor en el sentido tradicional del término o el
de facilitador del aprendizaje, con algunas variaciones entre estos dos roles.
En lo tradicional, la educación sigue un método de enseñanza de exposición de clase por el profesor y la
memorización de textos por el alumno con el fin de presentar exámenes. En este proceso, el conocimiento es
administrado por el maestro, y transmitido a los alumnos por diferentes medios por lo general en forma pasiva (Mora,
2006). En modelos como el de competencias, se concibe al profesor como guía, facilitador del aprendizaje y
coaprendiz, que debe distribuir su tiempo de dedicación entre la planeación y el diseño de experiencias de aprendizaje.
(Villa, 2004).
En cualquiera de las posturas que el modelo educativo en que se trabaje asigne al profesor de Física, éste debe
ser capaz de realizar una planeación didáctica eficaz de su trabajo, por lo que debe ser versátil, capaz de pasar de la
mención de conocimientos a inducir o deducir a partir de ellos, de hacer demostraciones, diseñar experimentos,
realizarlos e interpretarlos, organizar grupos de trabajo, etc. (Riveros, 1995).
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IV. 8 Los alumnos
Los alumnos llegan al fenómeno educativo como lo que son: individuos con su problemática personal, sus capacidades,
sus expectativas, sus conocimientos previos y su propio estilo de aprendizaje.
Los aprendizajes previos están constituidos por una parte por los conocimientos empíricos adquiridos a través de
la vida y el contexto en que se han desenvuelto los estudiantes y por la otra, por los estudios escolares previos
realizados.
El estilo de aprendizaje es un rasgo de individualidad de quien aprende formado por diversas características, para
efectos del presente trabajo, entenderemos estilo de aprendizaje como: la suma de: el mecanismo de percepción, los
procesos mentales y las acciones conscientes que un alumno realiza para adquirir un conocimiento. Existen diferentes
clasificaciones que permiten agrupar a su vez a los individuos bajo un rubro de estilo de aprendizaje, algunas de ellas
son según Gómez (2004): Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrman, Modelo de Felder y Silverman, Modelo de
Kolb, Modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grindes, Modelo de Hemisferios Cerebrales y Modelo de
Inteligencias múltiples de Gardner.
IV. 9 El saber
El saber, el elemento del sistema didáctico sobre el que trabajan los otros dos: los alumnos para adquirirlo y los
profesores para los estudiantes lo hagan suyo, participa en éste con una serie de características que debieran determinar
su forma de participación: la disciplina a la que pertenece, su desarrollo histórico o contextual y su epistemología.
La ubicación del saber, en la ciencia o disciplina a la que pertenece determina muchos de sus atributos, para el
caso de la Física, ha de considerarse que se trata de una ciencia natural, factual, experimental y exacta; lo cual implica
que los saberes a considerar son relativos a fenómenos naturales, demostrables de forma experimental, que pueden ser
estudiados y modelados por medio de la matemática.
IV. 9.1 La historia del saber
Por las características propias de la Física, los saberes que la constituyen, han sido observados, estudiados y explicados
a lo largo de la historia, lo que ha determinado su conceptualización, a la luz de otros conocimientos que han permitido
adecuar, corregir y/o precisar la visión y el conocimiento que se tiene de éstos.
A decir de Navarro (1997), al enseñar Física mediante el uso de su historia es plausible que se logre una mayor
“humanización” de aquella, de tal forma que aparecerá como una faceta mas de nuestra cultura, lo que debe representar
un elemento de motivación para el estudiante medio, que percibirá a la ciencia como una elaboración humana, y llegará
así a una comprensión mas adecuada de las ideas y de los conceptos analizados en el contexto de su aparición y
desarrollo. El estudio de la historia de un saber, contribuye también a su tratamiento didáctico (Slisko, 2008)
contribuyendo a desarrollar un modelo de enseñanza /aprendizaje como investigación que brinde a los alumnos una
idea mas adecuada sobre la naturaleza de la ciencia.
IV. 9.2 La epistemología del saber
La epistemología de los saberes se ocupa de su génesis, de la forma en que se han generado los conocimientos al
respecto y con ello, resultan una guía para su generación en la mente de los aprendices. (Sánchez, 2003). En el caso del
conocimiento científico se tienen dos génesis:
 La histórica, es decir, la generación de tal conocimiento en la humanidad.
 La educativa, es decir, la generación de ese conocimiento en la mente del educando.
Por tanto, es conveniente analizar la epistemología de un saber cuando se estudia el fenómeno educativo
relacionado a él desde las dos vertientes mencionadas. (Furió y Guisasola, 1997).
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IV. 10 La evaluación
La evaluación del aprendizaje forma parte del fenómeno educativo como un elemento que debiera ser un indicador de
la efectividad del mismo y con ello una guía para conocer si se están haciendo bien las cosas o no, con la finalidad de
corregir, adecuar, cambiar o eficientar según sea el caso.
Sin embargo, en la realidad tiene otros efectos:
 Para las instituciones es un instrumento de acreditación, reduciendo así la evaluación a un mero proceso de
calificación.
 Para los profesores es un mecanismo de control y presión.
 Para los estudiantes la atención está en la calificación, pues ésta es un parámetro que les puede ser útil o
causarles un perjuicio, por lo que es común que circunscriban sus esfuerzos a lo que requieren hacer para obtener
una calificación conveniente a sus intereses y no a lograr un genuino aprendizaje.
Ante esta situación, la evaluación, vista simplemente como calificación, se convierte en algo que permea todo
influyendo en el quehacer de los principales actores: estudiantes, profesores y representantes autoridades de las
instituciones.
Las definiciones de evaluación de los aprendizajes son múltiples y variadas, pero López e Hinojosa (2002)
afirman “es una etapa del proceso enseñanza-aprendizaje que se utiliza para detectar el progreso del alumno. La
información debe servir al profesor y al alumno para tomar decisiones”. Más aún, resulta un recurso útil para la
valoración de la efectividad e idoneidad de profesores, medios y recursos didácticos, modelo educativo e incluso mapa
curricular.
Dicho todo lo anterior, el fenómeno educativo en Física, bajo un enfoque sistémico debe considerar el papel que
juegan sus elementos participantes, la efectividad de los mismos en lo individual y en la interrelación existente entre
éstos, concebida esta como en el caso que se ilustra con la esquela de la Figura 2.

V. CONCLUSIONES
Tanto los diferentes elementos que intervienen en un fenómeno educativo de la Física como las interrelaciones entre
ellos son factores que influyen sino es que determinan el éxito o fracaso del mismo. El abordaje didáctico que se haga
para un fenómeno fácilmente como el movimiento de proyectiles será diferente del que se emplee para uno que
requiera una abstracción como es la naturaleza dual de la luz, algo similar ocurre si se trabaja en un modelo educativo
tradicional en el que el profesor es un “dictador de cátedra” o en un modelo constructivista en donde su papel es el de
facilitador, promotor del aprendizaje. Tampoco puede abordarse el aprendizaje de un mismo fenómeno con un
estudiante que posea conocimientos previos de cálculo que con uno que solo cuente con álgebra o trigonometría como
herramienta. A la vez, el logro de un aprendizaje no se dará de la misma manera cuando existe una concordancia entre
modelo educativo, currículo académico y programas de estudio que cuando no hay coherencia entre éstos pese a que la
teoría afirme que debe haberla. Un método didáctico que incluya actividades experimentales no dará el mismo
resultado que uno que carezca de ello por cuestiones del sistema educativo, existencia o carencia de recursos etc.
De tal forma que el enfoque sistémico para el análisis de cada fenómeno educativo, considerando a sus partes e
interrelaciones como un todo dará lugar a un diagnóstico realista de la problemática y permitirá el planteamiento de
soluciones de la misma naturaleza y con ello más eficientes que un trabajo centrado en solo alguna de las partes.
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FIGURA 2. Interrelación entre elementos de un fenómeno educativo.
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ABSTRACT
The affirmative action can be defined as policies, public or private, focused on the
implementation of the constitutional principle of equality, aiming to neutralize the effects of
discrimination, be it racial, gender, age or national origin. Such policies may be imposed or
suggested by the state, tied their loved or even privately. Furthermore, they aim to combat
not only the flagrant manifestations of discrimination, but also discrimination of cultural
background, structural, rooted in society. This study aimed to analyze the conditions of
access and retention of indian students of the course of biological sciences at the University
of the State of Amazonas (UEA), which entered into higher education by ethnic share. The
methodology was qualitative illustrated by quantitative data, like documents, bibliographical
and field research was conducted in the general archives in academic lyceum system and the
academic units of UEA that offer biology course. In Amazonas, the share for indigenous was
established at the University of the State of Amazonas State was determined by law n . º
2.894/2004, which provides for the positions offered through the vestibular UEA. Share, as
a kind of affirmative policies are understood by us as distributive and compensatory actions
aimed at a particular group, defined from ascribed characteristics such as race, ethnicity,
origin, social status, or even diversity policies, which claim not only an equality of material
goods, but also cultural, with the requirement of recognition of multiple identities and
individuals. They raised and further promote the exchange of ideas and favorable contrary,
it causes a power struggle. Those who argue against the policies of quotas, the results from
this study demonstrate that the presence of indians in the UEA, variously presented by the
opponents of such shares (which affront to the principle of equality and is therefore
unconstitutional, which would result in a decline quality of education, because it subverts
the merits, that would generate a stigmatization of indigenous broken down further, among
others) in fact did not materialize, but come, yes, providing closer and coping with diversity.
As ações afirmativas podem ser definidas como políticas, públicas ou privadas, voltadas para
a concretização do princípio constitucional da igualdade, almejando neutralizar os efeitos da
discriminação, seja ela racial, de gênero, de idade ou de origem nacional. Tais políticas
podem ser impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados ou até mesmo por
entidades privadas. E mais, elas visam a combater não somente as manifestações flagrantes
de discriminação, mas também as discriminações de fundo cultural, estrutural, enraizada na
sociedade. A presente pesquisa objetivou analisar as condições de acesso e permanência dos
alunos indígenas do curso de ciências biológicas da Universidade do Estado do Amazonas
(UEA), os quais ingressaram na educação superior pelas quotas étnicas. A metodologia
utilizada foi de natureza qualitativa ilustrada por dados quantitativos, do tipo documental,
bibliográfica e a pesquisa de campo foi realizada no Arquivo Geral, no Sistema Acadêmico
Lyceum e nas Unidades Acadêmicas da UEA que oferecem o curso de ciências biológicas.
No Amazonas, a reserva de vagas para indígenas foi implantada na Universidade do Estado
do Amazonas por determinação da Lei Estadual n.º 2.894/2004, a qual dispõe sobre as vagas
oferecidas nos vestibulares da UEA. As quotas, como um dos tipos de políticas afirmativas,
são por nós compreendidas como ações compensatórias e distributivas voltadas para
determinado grupo, definido a partir de características adscritas como raça, etnia, origem,
condição social ou, ainda, políticas de diversidade, as quais reivindicam não apenas uma
igualdade de bens materiais, mas também culturais, com a exigência do reconhecimento das
múltiplas e particulares identidades. Elas suscitaram e ainda promovem o confronto de ideias
contrárias e favoráveis, pois provoca uma disputa de poder. Aos que argumentam contra as
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políticas de quotas, os resultados obtidos na presente pesquisa demonstram que a presença
de índios na UEA, diversamente do apresentado pelos adversários de tais ações (que afronta
o princípio da igualdade e por isso é inconstitucional; que acarretaria um declínio na
qualidade do ensino, pois subverte o mérito; que geraria uma estigmatização dos indígenas,
discriminando-os ainda mais, entre outros), em verdade não se concretizaram, mas vêm, sim,
propiciando uma maior aproximação e convivência com a diversidade.

I. INTRODUÇÃO
A formação étnica do Estado do Amazonas apresenta mais de 60 grupos indígenas e vinte e nove línguas faladas; e detém
a maior população de índios do Brasil; 183.514 (Amazonas, 2013; Gonçalves, 2011; IBGE, 2013c). E mais, ele tem
convivido, ao longo dos diversos ciclos da economia brasileira, com uma situação de isolamento e desequilíbrio regional,
quadro esse que deve ser superado, principalmente, com investimentos para qualificação intelectual e técnica dos seus
povos.
Nesse sentido, compreende-se que o caminho para a transformação social é a educação; pois ela é o antídoto à
ignorância, à apatia social e à falta de sentido para existência humana. Isso significa que nenhuma sociedade pode almejar
um futuro próspero e promissor caso negligencie a formação de seus cidadãos e cidadãs.
E foi nesse contexto amazônico, que se instituiu a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com a missão de
proporcionar o desenvolvimento do Estado, capacitando e formando quadros que possam atuar no sistema produtivo, na
gestão da coisa pública, na geração de novas tecnologias e na valorização do patrimônio imemorial, tendo sempre por
objetivo maior a qualidade de vida, a cidadania e a integridade cultural e ambiental da Amazônia.
Esta instituição de ensino superior surge enquanto resposta as reivindicações de conhecimento dos amazonenses,
e busca interiorizar a formação no ensino superior. E para estar presente em todos os municípios do Estado, foi, e ainda
o é, necessário superar desafios e vencer distâncias, pois o acesso à maioria dos municípios é feito por via fluvial e pode
demorar mais de dez dias em embarcações regionais.
Como afirma Telles (2010), a criação da Universidade do Estado do Amazonas, corresponde ao anseio de
oportunizar o acesso dos estudantes do interior amazonense a educação superior, assim como também, ao desafio de
interiorizar o conhecimento enquanto pressuposto indispensável para o aprimoramento dos indivíduos e reforma das
estruturas sociais interioranas, as quais são beneficiadas com a presença das unidades da UEA.
Diante deste cenário, e considerando que as políticas públicas expressam à possibilidade concreta apresentada pelo
Estado de colocar em ação, dentro de um espaço social contraditório e complexo, uma visão de homem, um projeto de
sociedade, de relações de trabalho e de outras variáveis que a compõem, o presente trabalho objetivou analisar as
condições de acesso e permanência dos alunos indígenas do curso de ciências biológicas da Universidade do Estado do
Amazonas, os quais ingressaram na educação superior pelas quotas étnicas.

II. ENSINO SUPERIOR NO AMAZONAS E AÇÃO AFIRMATIVA DO TIPO QUOTA
A expressão ação afirmativa é quase que invariavelmente vista como algo que se aplica exclusivamente aos negros e
reduzida à política de quotas, mas ideia de dispensar um tratamento positivamente diferenciado a determinados grupos,
em função da discriminação de que são vítimas, já está presente na legislação brasileira há muito tempo (desde a Lei dos
Dois Terços de 1930).
Uma leitura do princípio constitucional da igualdade significaria o fim de muitos programas sociais do Governo
Federal, os quais discriminam negativamente quem ganha acima de determinada quantia. A esse propósito, é oportuno a
posição do ministro Marco Aurélio Mello, para quem é necessário resgatar as dívidas históricas para com as minorias.
Ele afirma que:
É preciso buscar-se a ação afirmativa. A neutralidade estatal mostrou-se nesses anos um grande fracasso; é necessário
fomentar-se o acesso à educação; urge contar-se com programa voltado aos menos favorecidos, a abranger horário
integral, de modo a tirar o menor da rua, dando-se lhe condições que o levem a ombrear com as demais crianças. O
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Estado tem enorme responsabilidade nessa área e pode muito bem liberar verbas para os imprescindíveis
financiamentos nesse setor; pode estimular, mediante tal liberação, as contratações. E o Poder Público deve, desde
já, independentemente da vinda de qualquer diploma legal, dar à prestação de serviços por terceiros uma outra
conotação, estabelecendo, em editais, quotas que visem a contemplar as minorias (Mello, 2001, p. 5).

Desta feita, a introdução das políticas públicas de ação afirmativa, representa, em essência, a mudança de postura
do Estado, que em nome de uma suposta neutralidade, aplicava suas políticas governamentais indistintamente, ignorando
a importância de fatores como sexo, raça, cor e origem nacional. E nessa nova postura, passa o Estado a levar em conta
tais fatores no momento de contratar seus funcionários ou de regular a contratação por outrem, ou ainda no momento de
regular o acesso aos estabelecimentos educacionais.
Assim, ao invés de conceber políticas públicas de que todos seriam beneficiários, independentemente da sua raça,
cor ou sexo, o Estado passa a considerar esses fatores na implementação das suas decisões, não para prejudicar quem
quer que seja, mas para evitar que a discriminação, a qual inegavelmente tem um fundo histórico e cultural, e não raro
se subtrai ao enquadramento nas categorias jurídicas clássicas, termine por perpetuar as iniquidades sociais.
Atualmente, as ações afirmativas podem ser definidas como
Um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com
vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como para
corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do
ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego (Gomes, 2005, p. 53).

Nesse sentido, a ação afirmativa emerge enquanto face construtiva e construtora do novo conteúdo a ser buscado
no princípio da igualdade jurídica. Pois, o direito constitucional, posto em aberto para se fazer permanentemente
adequado às demandas sociais, não podia, tampouco deve, persistir no conceito estático de um direito de igualdade
pronta, realizado segundo parâmetros históricos eventualmente ultrapassados (Rocha, 1996). Pois o conteúdo, de origem
aristotélica, de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam, sempre
lembrado como sendo a essência do princípio da igualdade jurídica, encontrou uma nova interpretação no acolhimento
jurisprudencial concernente à ação afirmativa.
Na área da educação, as ações afirmativas aparecem como uma das principais iniciativas, que ganhou o centro do
debate com a reserva de vagas ou quotas para estudantes da escola pública, afrodescendentes, pessoas com necessidades
especiais, indígenas, e quilombolas nas universidades públicas. Em consonância com o governo de FHC, o governo atual
vem aprofundando uma série de reformas, inclusive educacionais, entre elas a reforma universitária, na qual se encontram
inseridas as ações afirmativas (reserva de vagas ou quotas), que são definidas pelo Ministério da Educação (Brasil, 2009)
como sendo medidas especiais e temporárias tomadas pelo Estado, com o objetivo de eliminar desigualdades raciais,
étnicas, religiosas, de gênero e outras, historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidade e tratamento,
bem como compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização.
Assim, nos últimos anos, os debates sobre a educação têm colocado um desafio crucial relativo à possibilidade de
compreensão dos cenários referentes às políticas públicas e às práticas que definem a sociedade brasileira, em seu
processo civilizatório, como democrática, inclusiva e plural. Nesse contexto, a adoção das políticas afirmativas, vem
ocupando uma posição significativa e crescente no cenário educacional brasileiro.
Logo, justifica-se a adoção das medidas de ação afirmativa com o argumento de que esse tipo de política pública
seria apta a atingir uma série de objetivos que restariam normalmente inalcançados caso a estratégia de combate à
discriminação se limitasse à adoção, no campo normativo, de regras meramente proibitivas de discriminação. Ou seja,
não basta proibir, é preciso também promover, tornando rotineira a observância dos princípios da diversidade e do
pluralismo, de tal sorte que se opere uma transformação no comportamento e na mentalidade coletiva, que são, como se
sabe, moldados pela tradição, pelos costumes, em suma, pela história.
No Estado do Amazonas, uma das instituições públicas de educação superior é a Universidade do Estado do
Amazonas (UEA), instituição de ensino vinculada ao Governo do Estado. Atualmente a UEA possui na capital do
Amazonas as seguintes unidades acadêmicas: Escola Normal Superior (ENS), Escola Superior de Tecnologia (EST),
Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), Escola Superior de Artes e Turismo (Esat) e Escola Superior de Ciências
Sociais (ESO).
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No interior do estado, estão os centros de estudos superiores, localizados nas cidades de Itacoatiara, Lábrea,
Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé – e também os núcleos de ensino superior, nos municípios de Boca
do Acre, Carauari, Careiro Castanho, Coari, Eirunepé, Humaitá, Manacapuru, Manicoré, Maués, Novo Aripuanã e
Presidente Figueiredo.
As matrículas efetivas em cursos de graduação na Universidade do Estado do Amazonas totalizaram, no ano de
2012, 21.568 alunos, sendo que, desse valor, 39,84% dos discentes estavam matriculados em cursos da capital. Em 31
de maio de 2004, Eduardo Braga, então governador do estado do Amazonas, sancionou a Lei Estadual n.º 2.894, a qual
dispõe sobre as vagas oferecidas em concursos vestibulares pela UEA, determinando, entre outras ações, a reserva:
A partir do vestibular de 2005, de um percentual de vagas, por curso, no mínimo igual ao percentual da população
indígena na composição da população amazonense, para serem preenchidas, exclusivamente, por candidatos
pertencentes às etnias indígenas localizadas no Estado do Amazonas (Art. 5.º).

Essa determinação legal é entendida como política social de ação afirmativa do tipo quotas étnicas, voltada para
alcançar a igualdade de oportunidades entre as pessoas, distinguindo e beneficiando grupos afetados por mecanismos
historicamente discriminatórios, objetivando alterar, positivamente, a situação de desvantagem desses grupos.
Logo, o ingresso de alunos indígenas pelo sistema específico de quotas étnicas, iniciado em 2005, terá vigência
até que a Lei Estadual n.º 2.894 seja revogada, pois o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186,1 considerou constitucional a política de ação afirmativa de
reserva de vagas no ensino superior destinada às minorias étnicas.
O número de vagas oferecidas para os candidatos pertencentes às etnias indígenas, no período de 2005 a 2012,
totalizaram 1.305, porém apenas 683 foram efetivamente preenchidas. Os discentes indígenas, os quais ingressaram pela
quota específica para o curso de ciências biológicas somam 45 alunos, representando, assim, 6,59% de todos os alunos
indígenas da Universidade do Estado do Amazonas que ingressaram pelo regime de quota.
Vale ressaltar que o curso de ciências biológicas é oferecido pela UEA, nas seguintes unidades acadêmicas: Escola
Normal Superior (ENS), Centro de Estudos Superiores de Lábrea (Cesla), Centro de Estudos Superiores de Parintins
(Cesp), Centro de Estudos Superiores de Tabatinga (Cestb), Centro de Estudos Superiores de Tefé (Cest) e Núcleos de
Ensino Superior de Manacapuru (Nesmpu).

III. O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS DISCENTES INDÍGENAS NO CURSO DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
Após a promulgação da Lei Estadual n.º 2.894, de 31 de maio de 2004, a UEA, elaborou, desde o concurso vestibular de
2005, um sistema de reserva de vagas, divididos em dez grupos de acesso, os quais associam critérios de histórico escolar
(tempo de escola pública), territorial e étnico. Da análise dos dados coletados, principalmente os Editais de Concursos
Vestibulares de 2005 a 2011 e a Lei n.º 2.894/2004, tem-se que o percentual aplicado sobre as vagas oferecidas pela
UEA em seus vestibulares, para serem preenchida exclusivamente por candidatos indígenas (Grupo 10), corresponde a
4%.
Entretanto, não se tem clareza sobre quais dados estatísticos foram e são utilizados para definir a quantidade de
índios na totalidade da população do Estado do Amazonas. O certo é que os dados do Censo Populacional de 2010 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem como a estimativa realizada pela Coordenação de População
e Indicadores Sociais (Copis) da Diretoria de Pesquisas (DPE) do referido instituto, apontam para uma porcentagem de
5,11% de índios na composição do povo amazonense, o qual tem uma totalidade estimada de 3.590.985 pessoas (IBGE,
2013a, 2013b, 2013c). Além disso, as vagas destinadas aos índios não se caracterizam por ser uma reserva de 4% das

1

A ADPF 186 foi proposta pelo partido político Democratas (DEM) contra atos administrativos da Universidade de Brasília (UnB),
os quais instituíram o programa de quotas raciais para ingresso na referida universidade. Alegava-se, na referida ação, ofensa aos
artigos 1.º, caput e inciso III; 3.º, inciso IV; 4.º, inciso VIII; 5.º, incisos I, II, XXXIII, XLII, LIV; 37, caput; 205; 207, caput; e 208,
inciso V da Constituição Federal de 1988.
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vagas ofertadas no vestibular, mas sim um acréscimo, de acordo com esse percentual, sobre as oferecidas em cada curso
e turno destinados, especificamente, para os indígenas.
A lei definiu ainda, que pelo período de dez anos, ou seja, até o ano de 2014, o número de vagas nos cursos de
medicina, odontologia, enfermagem, direito, administração pública, turismo, engenharia florestal e licenciatura plena em
informática, “será igual no mínimo, ao dobro do percentual de índios na composição da população amazonense” (§ 1.º,
Art. 5.º).
No referente ao processo seletivo para preenchimento das vagas pelos índios, a opção adotada pela UEA para
ingresso de indígenas por meio das quotas étnicas, desde 2005, é o concurso vestibular, nos mesmos moldes do aplicado
aos demais candidatos que concorrem há uma das vagas de seus cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnológico. Ou
seja, a Universidade do Estado do Amazonas não realiza processo seletivo diferenciado para os índios que desejam
ingressar no seu quadro discente pelo Grupo 10.
Ao se analisar o modo de ingresso de indígenas nos cursos de ciências biológicas da UEA pelo Concurso
Vestibular, os sujeitos participantes da pesquisa, não concordam com o atual modelo adotado, pois advogam “um
ingresso diferenciado”, principalmente “para os aldeados” (Weteragó, Entrevista, 2011). Pois, acrescenta Waçá
(Entrevista, 2012):
O ingresso deveria ocorrer de maneira diferente do que ocorre hoje. E isso a Universidade (UEA), tem de pensar.
Inclusive fazer a prova (ou até mesmo o Vestibular) em língua indígena. Porque muitos compreendem melhor as
suas línguas do que até mesmo o português. Seria interessante ter esta opção que hoje não tem.

A Universidade do Estado do Amazonas, cumprindo determinação da Lei n.º 2.894/2004, apenas efetiva a
matrícula dos alunos indígenas aprovados nas quotas étnicas com a apresentação de certidão de Registro Administrativo
de Nascimento de Índio (Rani), a qual é expedida pela Funai. Isso porque:
Para os fins do disposto nesta Lei é considerado índio aquele assim reconhecido pela Fundação Nacional do Índio –
FUNAI, através de certidão do registro administrativo a que se refere o art. 13 da Lei n.º 6.001, de 19 de dezembro
de 1.973 (Estatuto do Índio) (§ 3.º, Art. 5.º).

E assim a Lei Estadual de 31 de maio de 2004, em nosso entender, reedita a tutela estatal, pois índio, conforme o
entendimento legal, não é aquele que se reconhece e é reconhecido e aceito pelos seus pares como tal (o que poderia ser
comprovado por meio de declaração de lideranças ou organizações indígenas), mas sim, aquele que o Estado brasileiro
ratifica a condição de pertencimento étnico.
Isto para nós é tutela, pois compreendemos, que:
Ser índio é se reconhecer como indígena e ser aceito pelos parentes também como índio. Não é o cabelo, a forma do
rosto, a cor da pele... O que diz que alguém é índio é a sua aceitação por você mesmo e pelos parentes. Ser diferente
dos padrões que o branco estabelece de índio é motivo de discriminação, pois quando fui fazer a matrícula do meu
outro curso lá na ESA (em medicina), a moça da matrícula falou: mas você não é índia, não tem nada de índia. Até
eu queria um registro desse. Aí eu falei: senhora, eu sou índia porque nasci índia e meus parentes me aceitam como
índia. Isso é ser indígena (Weteragó, Entrevista, 2011).

A este entendimento, associam-se as compreensões e afirmações de todos os sujeitos entrevistados, dentre as quais
se destaca:
Sempre fui índio, mas quando me inscrevi para o vestibular da UEA e fui aprovada, aí tive que tirar o registro da
Funai, isso a UEA exigia. Mas índio, eu sempre fui. Não foi o registro da Funai que me fez índio. Pois como falei,
eu já era índio, sempre fui, desde que nasci (Kamõ, Entrevista, 2012).

O acima exposto evidencia a perspectiva do pertencimento étnico, ou melhor, o sentimento de origem, lealdade e
identidade. E esta condição, como afirma Laraia (1982), não é destruída ou perdida por um período efêmero de
escolaridade ou de vida urbana, como alegam certas vozes do poder público que insistem em não aceitar a legitimidade
de alguns índios ou líderes indígenas, sob a alegação de que não são mais índios uma vez que já frequentaram uma escola
e conhecem a sociedade dos não índios.
Pois concordo com Yaiwá (Entrevista, 2011), quando afirma que “ser índio é ter a mesma capacidade do outro, do
branco. É assumir a sua própria identidade. E não é o fato de ter morado ou morar na cidade que alguém deixa de ser
índio”. Esta condição de indígena, “é algo que ninguém vai tirar de mim, mesmo eu morando em Manaus e fazendo
faculdade. Mesmo eu ter vindo para cá para estudar, eu continuo sendo índio” (Kamõ, Entrevista, 2012).
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Em se tratando das vagas oferecidas em concursos vestibulares da UEA, no curso de ciências biológicas, para
serem preenchidas por indígenas (Grupo 10), de 2005 a 2012, foram ofertadas 76, e destas apenas 45 foram efetivamente
ocupadas, as quais podem ser assim discriminadas:

TABELA I: Vagas do Grupo 10 preenchidas na capital e no interior do
Estado do Amazonas (Curso de Ciências Biológicas).
Local de Oferta do
Curso
Capital
Interior
Total Geral

2005
2
2

2006
1
6
7

2007
3
7
10

2008
2
7
9

2009
3
3

2010
1
7
8

2011
2
4
6

Total
9
36
45

Fonte: AMAZONAS; UEA (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Arquivo Geral da UEA, Secretaria Geral da UEA e Sistema Acadêmico Lyceum.

Percebe-se, do exposto acima, que 80% das vagas preenchidas estão no interior do Amazonas, isto porque o maior
número de vagas para o Grupo 10, no curso de ciências biológicas, são ofertadas para tais unidades acadêmicas da UEA.
No que concerne a proporção das vagas ofertadas, preenchidas e não preenchidas, bem como a evolução desta diferença
a partir da vigência da Lei acima citada, até a realização do último vestibular (2011 – Acesso em 2012), o gráfico abaixo
as expõem:
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GRÁFICO I: Vagas ofertadas e preenchidas nos vestibulares de 2005 a 2011
(Grupo 10 - Curso de Ciências Biológicas).
Fonte: Amazonas; UEA (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Arquivo Geral da UEA, Secretaria Geral da UEA e Sistema Acadêmico Lyceum.

Da análise dos dados coletados, identificou-se que o não preenchimento de 31 vagas destinadas a indígenas nos cursos
de ciências biológicas da UEA, o que representa 40,79%, das vagas do Grupo 10 no período de 2005 a 2012, ocorreram,
principalmente, não por ausência de candidatos, mas sim, de aprovados nos respectivos vestibulares. Ao se analisar, a
partir da perspectiva de gênero, o quantitativo de indígenas que ingressaram na UEA pelo Grupo 10 (curso de ciências
biológicas), identificou-se a predominância de pessoas do sexo masculino (58,13%) e também no somatório das unidades
acadêmicas do interior (63,89%), como demonstrado no gráfico abaixo:
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GRÁFICO II: Alunos que ingressaram na UEA por sexo (Grupo 10 - Curso de Ciências Biológicas).
Fonte: Registro Administrativo de Nascimento de Índio (Arquivo Geral da UEA) e Históricos Escolares.
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GRÁFICO III: Alunos indígenas da UEA por faixa etária (Grupo 10 - Curso de Ciências Biológicas).
Fonte: Registro Administrativo de Nascimento de Índio (Arquivo Geral da UEA) e Históricos Escolares.

Esses dados ratificam a característica do predomínio do gênero masculino na UEA, pois, conforme dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) (2013), nessa instituição de ensino superior os
homens representam 51,90% dos discentes matriculados em cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e
tecnológico).
Entretanto, essa característica é o inverso da apresentada pela educação superior brasileira em nível nacional e
da região Norte, as quais são predominantemente formadas por pessoas do sexo feminino, com a proporção,
respectivamente, de 56,93% e 59,24% (INEP, 2013; MEC; INEP, 2012). E essa predominância feminina foi encontrada
na unidade acadêmica da capital, onde as mulheres indígenas que adentraram a UEA pelo Grupo 10 representam 55,56%.
Buscando conhecer a faixa etária dos alunos indígenas do curso de ciências biológicas que estudam ou estudaram
na UEA, os quais se utilizaram do direito que lhes fora garantido com a promulgação da Lei n.º 2.894/2005, identificouse, como apresentado abaixo, que eles têm idades entre 19 a 49 anos, com a preponderância daqueles que possuem de 25
a 36 anos, os quais representam 60% dos indígenas, e destes 51,85% são homens.
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Analisando a ascendência étnica dos discentes do curso de ciências biológicas que ingressaram na UEA pela
quota indígena, identifica-se que das etnias presentes no Amazonas2, 14 delas estão presentes nesta instituição de ensino
superior, e possuem a seguinte representatividade:

Tukano
2,22%

Tuyuka
2,22%

Apurinã
4,44%

Baré
6,67%
Desana
2,22%

Tikuna (Tukúna)
24,44%

Kambeba
4,44%
Karafawyána
2,22%
Kokama
6,67%

Mayoruna
6,67%
Miranha
4,44%
Sateré-Mawé
28,89%

Pira-Tapuya
2,22%

Munduruku
2,22%

GRÁFICO IV: Mapeamento étnico dos alunos da UEA (Grupo 10 - Curso de Ciências Biológicas).
Fonte: Registro Administrativo de Nascimento de Índio dos discentes – Arquivo Geral da UEA.

Percebe-se que, dos povos indígenas que ingressaram na UEA, no curso de ciências biológicas, pelas quotas étnicas,
apenas duas (Sateré-Mawé e Tikuna) representam 53,33%, significando as lutas e reivindicações destes povos por
educação escolar, tanto específica, como diferenciada. Comprovação disto, é que os Tikunas, da região do Alto Solimões,
organizados na Organização Geral do Professores Ticunas Bilíngues (OGPTB), fundada em 1986, e que congrega mais
de 400 professores indígenas, tem por objetivo o desenvolvimento de programas educacionais de defesa e valorização
dos saberes e da cultura indígena, bem como o de uma educação escolar indígena defensora dos direitos e garantias já
conquistados (OGPTB, 2011).
Nesse sentido também estão os Sateré-Mawé, os quais fundaram a Organização dos Professores Indígenas SateréMawé dos rios Andirá e Waikurapa (Opisma), e que segundo Silva (2010, p. 15):
Durante muitos anos [...], através de suas lideranças, vêm lutando politicamente em busca de uma educação escolar
indígena [e] [...] a busca dos Sateré-Mawé por escola, é explicitada na forma de documentos reivindicatórios enviados
ao poder público, solicitando recursos para suas escolas. Uma das conquistas foi ter conseguido fundar uma escola
para as três comunidades do Waikurapa [São Francisco de Assis, Nova Alegria e Vila Batista]. Esse feito se deu em
1988.

2

Dependendo da fonte utilizada, as etnias indígenas localizadas no estado do Amazonas, assim como a grafia delas, podem variar,
mas elas, principalmente, são: Apiaká, Apurinã, Arapaso, Aripuaná, Banawá-Yafi, Baniwa, Bará, Barasana, Baré, Deni, Desana,
Diahui, Hi-Merimã, Hixkaryana, Issé, Jamamadi (Yamamadi), Jarawara, Jiahui, Juma, Juriti-Tapuia, Kaixana, Kambeba, Kanamanti,
Kanamari, Karafawyána, Karapanã, Karipuna, Katawixi, Katukina (Pedá Djapá), Katukina-Pano, Katwená, Kaxarari, Kaxinawá,
Kayuisana, Kobema, Kokama, Korubo, Kubeo, Kulina Pano, Kuripako, Madiha-Kulina, Maku, Makuna, Marimam, Marubo, Matis,
Matsé, Mawaiâna, Mawé, Mawyana, Mayá, Mayoruna, Miranha, Mirity-Tapuya, Munduruku, Mura, Parintintin, Paumari, Pirahã,
Pira-Tapuya, Sateré-Mawé, Siriano, Suriána, Tariána, Tembé, Tenharim, Tikuna (Tukúna), Torá, Tsohom Djapá, Tukano, Tuyuka,
Waimiri-Atroari, Wai-Wai, Wanano (Kotiria), Wayampi, Warekena, Witoto, Xeréu, Yaminawá, Yanomami, Yapamahsã-Tukano,
Ye’kuana, Zuruahã (FEPI, 2011; FUNAI, 2010; ISA, 2011; KAYSER, 2010; MELATTI, 2007; RICARDO, 2004).
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A situação acadêmica dos alunos do Grupo 10 na UEA, é:

TABELA II: Situação acadêmica dos discentes da UEA que ingressaram pelo Grupo 10
Unidade
Acadêmica
UEA
Ciências Biológicas

Regular
50,66%
5,11%

Abandono
19,91%
28,89%

Evasão
12,74%
11,11%

Situação
Desistência
4,83%
4,44%

Concluído
11,71%
4,44%

Transferido
0,15%
-

Fonte: Arquivo Geral da UEA e Históricos Escolares.

A situação “Regular”, representa, neste estudo, os alunos que estão cursando regulamente seus cursos de graduação,
independentemente, de aprovação ou reprovação. O “Abandono”, está previsto na Resolução n.º 002/2006, de 7 de abril
de 2006, a qual dispõe “sobre o desligamento de aluno por abandono das atividades acadêmicas” (AMAZONAS; UEA,
2006, p. 4).
Esta situação é uma forma de exclusão do cadastro discente da UEA aplicada aos alunos que, durante dois períodos
consecutivos, não tenham efetivado matrícula em disciplinas, ou que tenham sido reprovados por faltas em todas as
disciplinas em que se matricularam (Amazonas, UEA, 2006).
A “Evasão” é compreendida neste trabalho, como a situação acadêmica daqueles discentes que não estão
enquadrados nas duas anteriormente citadas, ou seja, são alunos que a cada semestre realizam suas matrículas, mas que,
não frequentado as aulas, são reprovados por faltas. Nos dados coletados, identificou-se que a evasão é ocasionada por
motivos financeiros, pois:
As quotas da UEA, não facilitam, não ajudam ao índio permanecer estudando. É só analisar quantos deixam de
estudar ou desistem, que não são poucos. E isso ocorre por falta de apoio, pois muitos índios, principalmente quem
vem do interior, não tem conhecimento de viver na cidade. Não tem condições financeiras. E tudo isso leva a desistir
dos cursos e voltar para o interior. Ou então, trabalhar para sobreviver aqui na cidade (Waçá, Entrevista, 2012).

A “Desistência” é a formalização, por meio de processo administrativo, pelos integrantes do quadro discente da
UEA da renúncia a vaga conquistada em concurso vestibular. Os principais motivos apontados pelos desistentes, que os
levaram a não continuarem seus cursos são:
Situações financeiras difíceis e não estou conseguindo me sustentar. hoje me encontro sem apoio e preciso viajar
para a minha cidade. quero esquecer tudo o que passei, por favor solicito urgente minha desistência (sic)
(O’ÔRIPAKÓ - Processo n.º 2010/0300559 – ENS).

Diante do exposto, percebemos que as principais motivações de desistência, e provavelmente também de
abandono e evasão, são as de origens financeiras e pedagógicas, evidenciando um (re)pensar pela Universidade de ações
para os indígenas, as quais não estejam adstritas apenas ao ingresso mas que busque a permanência dos mesmos. E mais,
que este ato de permanecer seja exitoso. Os estudantes indígenas, além de dificuldades financeiras, também enfrentam
problemas de ordem pedagógica. E isto é recorrente com os discentes que ingressaram na UEA pelas quotas étnicas.
Pois, afirma Yaiwá (Entrevista, 2011):
Eu já tive dificuldades financeiras. E na época a UEA não me ajudou. Hoje, eu tenho dificuldades com as disciplinas,
e a UEA continua sem ajudar, sem olhar para a gente. Não só os indígenas, mas todos os que têm dificuldades nas
matérias. E não são apenas os indígenas, mas também os outros alunos que não são índios.

A situação acadêmica dos “Concluídos”, são aqueles que terminaram seus cursos superiores. Frente ao exposto,
compreende-se que as quotas da UEA para indígenas favorecem somente ao ingresso. E tal compreensão é unânime nas
afirmações entre os sujeitos entrevistados. O que é confirmado na afirmação abaixo:
As quotas da UEA favorecem apenas a entrada e aí depois você se vire para permanecer. Não tem apoio de nada.
Não existe nenhum acompanhamento. Ninguém chega perguntando: Como é que está indo? Como é que está o
ensino? Quais são as suas dificuldades? Não tem nada disso. Quando eu tive dificuldades financeiras, pois não tinha
dinheiro para o transporte, para xérox, aí eu tive de parar de estudar. Isto porque ninguém me ajudou, nem Funai,
nem UEA. Meu marido também estudava, aí eu decidi parar por um tempo para ele terminar os estudos dele. Mas
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agora eu voltei a estudar, e não importa quanto tempo eu vou levar, mas eu vou terminar esta faculdade (Yucuruaru,
Entrevista, 2011).

Logo, como afirma Waçá (Entrevista, 2012) “as quotas da UEA devem ser melhoradas, com convênios com
prefeituras e a criação ou divulgação dos programas de bolsa e apoio aos índios para ajudar na moradia, alimentação e
transporte. Tudo isso para que nós possamos continuar nossos estudos”. Mas também, “no sentido de acompanhar os
alunos perguntando deles quais são as dificuldades, o porquê de eles não estarem voltando para a faculdade, fazer uma
entrevista para saber o porque dos indígenas estarem deixando a faculdade” (Yucuruaru, Entrevista, 2011).
É nesse sentido que Lima e Barroso-Hoffmann (2007, p. 21) afirmam que “as cotas têm sido importantes, tanto
quanto a demanda do movimento indígena por espaços de formação. Mas não basta, no caso indígena, criar cotas e
esperar que os estudantes indígenas façam por si todo o trabalho” [grifo do autor].
E mais, a universidade tem de repensar a sua estrutura, as suas disciplinas, os seus conteúdos curriculares com
vistas a se colocar ao serviço de coletividades cultural e historicamente diferenciadas. O que não tem ocorrido com a
Universidade do Estado do Amazonas, pois “a UEA se abriu para receber o indígena pelas quotas, mas não se preparou
para receber os indígenas nas suas aulas” (Yaiwá, Entrevista, 2011).

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ações afirmativas podem ser políticas compensatórias e distributivas voltadas para determinado grupo, definido a partir
de características adscritas como raça, etnia, origem, condição social ou políticas de diversidade, as quais reivindicam
não uma igualdade de bens materiais, mas sim de bens culturais, com a exigência do reconhecimento das múltiplas e
particulares identidades.
Quanto aos beneficiários dessas políticas, o determinante é o fato de serem discriminados, mas a raça, cor, etnia,
gênero também podem ser critérios utilizados para que alguém possa se beneficiar de tais ações, quer no emprego, na
educação superior ou em outras áreas, pois essas categorias foram e são usadas para inferiorizar e discriminar
negativamente indivíduos e grupos sociais.
No Amazonas, a reserva de vagas para indígenas, foi implantada na UEA por determinação de Lei Estadual, e tal
reivindicação foi levada ao legislativo estadual partir do movimento de luta das organizações indígenas, e a sua
incorporação no ordenamento jurídico do Estado ocorreu por força das pressões exercidas por tais organizações.
E mais, as quotas étnicas da UEA, restringem-se ao acesso, o que denota que nesta instituição de ensino superior
inexiste uma política ampla de ação afirmativa destinadas aos índios, a qual deve ser (re)construída com programas
institucionais de permanência, pois os alunos de origem étnica que ingressaram nesta universidade criam estratégias
informais, pessoais e familiares para permanecerem estudando e muitas vezes, ou quase sempre, sem o apoio da
instituição.
Uma condição importante para o desenvolvimento da política de reserva de vagas no ensino superior para índios
a qual promova uma permanência exitosa está intrinsecamente relacionada à participação direta e efetiva desses povos e
suas organizações na construção de tais projetos, evidenciando poder real de decisão e também de incorporação de suas
demandas e reivindicações. Ou seja, compreende-se que as especificidades dos interesses e necessidades dos índios
garante-lhes, entre outras questões, o direito de que somente eles, os detentores dessas especificidades, poderão dizer que
modelo educacional e de reserva de vagas no ensino superior está adequado aos seus modos próprios de viver, pensar e
ser.
Identificou-se ainda, que dos alunos indígenas do curso de ciências biológicas da UEA que ingressaram pelas
quotas étnicas, os percentuais de evasão, abandono e desistência totalizam 44,44%, que somado aos índices de vagas não
preenchidas, no valor de 40,7%, demonstram a pouca atenção desta instituição de ensino superior em tentar resolver tais
questões com programas institucionais voltados para o preenchimento das vagas ofertadas em seus concursos vestibulares
para candidatos de origem étnica e ainda promover a permanência exitosa dos mesmos.

22043-10

Marcos André Ferreira Estácio et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22043 (2014)

Diante do exposto, compreendemos não basta criar vagas específicas na educação superior para serem preenchidas
pelos candidatos de origem étnica, mas se faz necessário a criação de programas complementares e institucionais, os
quais sejam capazes de promover tanto a permanência material quanto simbólica dos índios na universidade, e que estas
sejam exitosas. Ou seja, para que as quotas étnicas façam sentido, é imprescindível a existência de políticas ou programas
de permanência.
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Nowadays society is, frequently, facing situations where the individual’s position and his/her
own actions generate impacts that go beyond the particular space and the personal circle.
Environmental issues caused by negligence with the garbage, highlighting the inappropriate
disposal of solid waste, even if treated with emphasis in some areas, not always promotes a
change in the attitude by the population. Therefore, regarding this scenario, the present study
has the objective to analyze how a group of individuals from a school perceive their waste.
Initially, a semi-structured interview was elaborated. The main goals were to identify the
interviewees’ perceptions about the monetary and the environmental value of the trash; the
impacts generated by their production and its disposal in the environment; if they treated in
some way their household waste; and, finally, their suggestions to solve the problems pointed
by them. The data was obtained using notes and audio records. After that, they were analyzed
by the hermeneutic interpretative method. The portion of the group interviewed was
constituted by 80% students and 20% teachers and school staff. This percentage was chosen
to stablish a similar image of the population that integrates the institution. It was verified
that the criteria to stablish “what is trash” comes from the direct relation of the individual
with the material. In addition, the interviewees commonly attributed the responsibility to
solve the waste issue to a third person. The proposals presented were political and
governmental solutions, like fines and new laws. In other words, the problems were not
attached to the individual behavior. In general, the citizen’s perception as an actor in the
process to generate environmental impacts was not verified.
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Na atualidade a sociedade tem, frequentemente, se deparado com situações cujo
posicionamento do indivíduo e suas ações geram impactos em escalas que vão além do
espaço particular e da esfera individual. Os problemas ambientais gerados pelo descaso com
o lixo, destacando-se o descarte inapropriado de resíduos sólidos, embora tratados com
ênfase em algumas áreas, nem sempre promovem uma mudança de atitude por parte da
população. Portanto, diante desse cenário, o presente estudo teve por objetivo analisar como
um grupo de indivíduos pertencentes a uma escola percebe os detritos por eles descartados.
Inicialmente, elaborou-se um roteiro de entrevista semi-estruturada cujas principais metas
eram identificar as percepções dos entrevistados acerca dos valores monetário e ambiental
do lixo, além dos impactos gerados pela sua produção e pelo seu lançamento no ambiente;
se realizavam algum tipo de tratamento – reciclagem ou triagem do seu resíduo domiciliar;
e, por fim, suas sugestões para sanar os problemas por eles apontados. Os dados foram
obtidos por meio de anotações e gravações de áudio. Posteriormente, foram analisados pelo
método interpretativo hermenêutico. A parcela do grupo entrevistado era constituída por
80% discentes e 20% docentes e funcionários, com esse percentual buscou-se estabelecer
um recorte semelhante ao perfil da população que integra a instituição escolar. Verificou-se
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que o critério usado para estabelecer o lixo é proveniente da relação direta do indivíduo com
o material. Além disso, os sujeitos da pesquisa atribuíram recorrentemente o papel de
resolução dos problemas relacionados ao descarte a uma terceira pessoa. As proposições
apresentadas pelos entrevistados eram lançadas para âmbitos políticos e governamentais, tais
como multas e leis, ou seja, a responsabilidade pelos problemas não foi atrelada à ação
individual. Em geral, a percepção do cidadão como ator no processo gerador de impacto
ambiental decorrente da produção do lixo não foi verificada.

I. INTRODUÇÃO
Os resíduos oriundos de atividades domésticas sejam de caráter sólido, semi-sólido ou líquido, produzidos em enorme
escala, geram grandes impactos1 no espaço onde são depositados. Os locais escolhidos para depósito, planejadamente ou
não, sofrem alterações em velocidade proporcional ao aumento do descarte, seja este feito de maneira correta ou
incorreta.
Esse lançamento de detritos está diretamente ligado ao consumo humano, pois é um subproduto natural das
atividades domésticas e industriais. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, feito anualmente pela
Abrelpe2, há um aumento médio de mais de cinco mil toneladas de resíduos urbanos por dia (5.000 t/dia), considerando
os últimos quatro anos. Isso é uma resposta direta do aumento do consumo. Uma das teorias para explicar tal acréscimo
é de que, na cultura ocidental, consumir está vinculado ao lazer, mesmo que esse grau de vínculo seja variável e subjetivo
(Taschner, 2000).
Além disso, o volume de detritos produzido está diretamente ligado a demanda contemporânea humana que
aumentou com a oferta de variados produtos e com o incentivo maciço das indústrias somado ao apelo consumista das
economias de mercado inerentes à sociedade humana. Tal crescimento é comentado na análise econômica (Gomes, 2013)
feita da década de 70 até 2003, mostrando que há uma ampliação de gastos com bens de consumo, sobretudo nãoduráveis. Contudo, a responsabilização por este material e o seu descarte não recebeu a mesma atenção dos produtores e
dos consumidores desses. Assim, se faz necessário uma apuração acompanhada de uma reflexão acerca do papel do
indivíduo perante tal complexo de organização social de produção.
Diante de tal situação, a maneira como o ser humano enxerga o resultado de suas ações é fundamental para a
definição de grande parte das atitudes por ele tomadas. Logo, a investigação da percepção desses atores, que são, ao
mesmo tempo, “malfeitor” e vítima de seus atos, é de vital relevância para entender e para propor intervenções visando
a melhor tomada de decisão acerca do consumo e dos resíduos, comumente chamados de lixo (Rego et al., 2002), gerado
por este.
Dessa forma, com o objetivo de compreender como os valores que o sujeito atribui ao seu lixo interferem na
relação com o mesmo, o presente estudo se propôem a analisar as percepções de uma parcela de sujeitos acerca do lixo
por eles produzido em seus contextos domiciliar e escolar. Para nortear a análise tomaram-se como apoio as seguintes
questões: Como o indivíduo enxerga a sua produção de resíduo domiciliar? Percebe-se contribuinte de que maneira nos
problemas ambientais em escala? Qual o tipo de consciencia o sujeito possui com relação ao valor do lixo descartado?
Diante de quais critérios esse material pode ser considerado lixo? Valendo-se de tais parâmetros interrogatórios,
escolheu-se como grupo de análise um recorte de uma população escolar.

1“...

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais
e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais.” Resolução n.º
001/86 do CONAMA (Brasil, 1986).
2 Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais.
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II. METODOLOGIA
Essa se trata de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa (Costa & Costa, 2011), na qual foram analisadas as
percepções sobre o lixo de sujeitos pertencentes a uma unidade escolar de Ensino Médio localizada na região da Baixada
Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.
II.1 Primeiro momento. A coleta de dados
O processo de coleta de dados foi idealizado para que os entrevistados conseguissem – enquanto respondiam perguntas
previamente definidas – debater, refletir e dialogar sobre outros assuntos vinculados ao tema principal. A motivação para
a escolha de uma estrutura semi-rígida como esta se dá ao fato de que buscava-se que o sujeito fizesse todas as relações
possíveis, de modo a expor suas percepções, opiniões e pensamentos quando se tratava do lixo, do seu recolhimento e
do que deveria ser feito com ele.
Ao mesmo tempo, as perguntas definidas tinham a finalidade de ambientar e motivar o entrevistado a refletir sobre
o tema. Além de, é claro, possuírem um caráter binário – eram respondidas com sim e não – e, por isso, permitirem a
planificação para a interpretação por meio de gráficos.
Como opção que atendesse a ambos os requisitos supracitados, a entrevista semi-estruturada foi escolhida como
principal fonte de levantamento de dados. O roteiro elaborado continha, nesta mesma ordem, as seguintes perguntas:
1.
Qual a sua definição para lixo?
2.
Você acredita que seu lixo é lixo?
3.
Percebe algum valor no lixo?
i. Se sim, que tipo de valor?
4.
Qual o maior problema relacionado ao lixo?
5.
Você já refletiu sobre o seu lixo?
i. Se sim, por quê? O que estimulou essa reflexão?
6.
Você já produziu lixo hoje?
7.
O que você acha que pode ser feito com o lixo?
8.
Você realiza algum tipo de tratamento/reuso/reciclagem do lixo?
i. Se sim, qual tipo de atividade? Por quê?
9.
Sabe para onde vai o seu lixo?
10.
Qual solução você propõe para sanar os problemas que você considera maiores relacionados ao lixo?
II.2 Segundo momento. Métodos de análise
Todas as entrevistas foram gravadas no módulo de áudio, uma vez que, além de responder às perguntas fixas, os
entrevistados também teciam suas opiniões e percepções durante o diálogo. Posteriormente, os dados foram transcritos,
analisados, e planificados.
Buscou-se selecionar os entrevistados de maneira a compor um grupo de perfil semelhante, percentualmente, ao
cenário do ambiente escolar pesquisado. Portanto, do total de entrevistados 80% eram discentes e 20% eram docentes e
demais funcionários.
Tendo à disposição todas as informações colhidas nas entrevistas, decidiu-se por ordená-las em cinco grupos
diferentes. Tal escolha referencia uma segmentação natural do ambiente escolar escolhido como grupo a ser pesquisado,
pois existem, na instituição, quatro cursos técnicos distintos. O quinto é, portanto, referente aos funcionários e docentes
da instituição.
A maneira mais conveniente, e assim sendo a escolhida para este artigo, de organização e de apresentação dos
dados é a construção de gráficos. Estes apresentarão sempre as divisões GRUPO1, GRUPO2, GRUPO3, GRUPO4,
GRUPO5, respectivamente, grupos constituídos por alunos do curso de Automação Industrial, alunos do curso de
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Enfermagem, alunos do curso de Informática, alunos do curso de Telecomunicações e, por último, docentes e demais
funcionários. Todos os grupos são constituídos de 8 entrevistados voluntários, totalizando 40 entrevistados.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados serão apresentados conforme as perguntas que orientavam o diálogo. Por conseguinte, mantém-se a sucessão
lógica que fora previamente idealizada, com exceção das respostas relacionadas às soluções, em que duas perguntas serão
abordadas em um mesmo item.
III.1 O que você entende por lixo?
Claramente, o caráter primordial para a posição dessa pergunta na lista reside no fato de que, valendo-se dela, obteve-se
uma definição, ou seja, aquilo que o entrevistado percebe como sendo o lixo e, também, o pontapé inaugural para o
diálogo. Afinal, o que de fato é lixo e o que não é? A possibilidade de reuso pode mudar essa concepção? Ou isso é
meramente um atributo que o lixo pode, ou não, possuir?
Por ser uma pergunta de caráter totalmente pessoal, a quantificação das respostas se torna inadequada no contexto
desse trabalho, pois as variáveis envolvem inúmeras situações e o número de sujeitos desta pesquisa é reduzido.
Entretanto, dentre um sem número de resposta, padrões são facilmente percebidos.
Primeiramente, notou-se que os verbos usar e servir são amplamente utilizados. Outro padrão captado foi o
surgimento das palavras resto, sobra, desnecessário, descartável. Isto é, infere-se que o atributo de utilidade tem relação
na compreensão dos indivíduos para o que é ou não lixo.
Ademais, a concepção de lixo foi diversas vezes colocada em função do sujeito, seja ele coletivo ou individual.
Muitas respostas foram produzidas usando a primeira pessoa do plural, como:
“... aquilo que não utilizamos mais.” (resposta do SUJEITO7 do GRUPO1);
Na mesma proporção, apareceram respostas com “para mim” e “para a gente”, como:
“... tudo o que produzo que não tem mais utilidade para mim.” (resposta do SUJEITO5 do GRUPO2)
Ou mesmo:
“... o que a gente não usa e joga fora.” (resposta do SUJEITO5 do GRUPO1).
Tomando por base essas três observações, percebe-se que o caráter de lixo é analisado não por suas próprias
características, mas por sua usabilidade frente ao indivíduo que o detém. Resultado também observado em um trabalho
feito com mulheres residentes da periferia de um centro urbano.
“O lixo foi definido pelas entrevistadas em função de sua utilidade, da sua disposição final e da relação do mesmo
com a saúde (se causa doenças ou não). A definição mais usada pelas mulheres foi de que ‘lixo é tudo aquilo que
não serve para ser utilizado’. Alguns produtos classificados como lixo eram também considerados aproveitáveis ou
recicláveis pelas entrevistadas. Notou-se uma distinção de conceitos entre o que é considerado ‘velho’ e o que é lixo,
ou ‘o que não presta’. Assim, aquilo que é velho, mas que pode ser útil, não é classificado como lixo, como por
exemplo mobiliário” (Rego et al., 2002, p. 1585).

Desta maneira, enquadram-se como lixo materiais que muitas vezes poderiam ser reutilizados, ou que poderiam
ser reciclados. Sabe-se, entretanto, que apenas 3% do lixo produzido no país são destinados à reciclagem (Capelas, 2014).
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III.2 Seu lixo é lixo3?
A maioria dos entrevistados admite que o material por eles regularmente descartado de fato não é lixo (Figura 1). Tal
raciocínio, porém, nem sempre é externado imediatamente. Em inúmeras situações da entrevista a resposta instantânea
era “sim”. Todavia, argumentando com base na definição fornecida pelo próprio entrevistado por meio da pergunta
anterior, o entrevistador questionava e o entrevistado, pensando melhor, voltava atrás na sua decisão. Tal padrão de
reconhecimento se mostra repetido no trabalho de Tavares e Freire (2003) “Lugar de lixo é no lixo”: Estudo de
assimilação da informação, no qual um grupo constituído por crianças que, após atividades educativas, acabam por
afirmar que nem todo material descartado é lixo.

FIGURA 1. Gráfico produzido com base na confirmação ou negação por parte dos entrevistados a pergunta: “Você considera o
material que você descarta como lixo?”.

Entretanto, deve-se atentar com cautela que aqueles que mantiveram suas opiniões, afirmando que descartam apenas o
que é lixo utilizavam da prerrogativa da definição de lixo adotada para a realização de seus julgamentos e para as suas
tomadas de decisão acerca dos resíduos produzidos e descartados por seu conjunto de ações cotidianas. Assim, caso os
subprodutos descartados constituírem-se dentro do que o sujeito considera lixo, então ele estará certo em sua afirmação.
Por certo, muitos dos que afirmavam que descartavam apenas lixo, posteriormente alegavam que realizavam
atividades como reciclagem, ou mesmo destinavam materiais para a coleta seletiva. A apuração dessa afirmação,
entretanto, é capciosa, uma vez que precede da definição de lixo, e sabe-se, conforme Rego et al. (2002) que esta possui
um caráter subjetivo.
III.3 Percebe valor no lixo?
Ao realizar tal indagação esperava-se que os sujeitos percebessem e apontassem valores que o lixo poderia possuir. A
maioria percebeu algum valor no material (Figura 2). As vertentes de respostas obtidas foram três.
Primeira, caráter monetário. O Brasil abriga milhares de cidadãos que dependem unicamente da revenda de
materiais descartados, sejam esses constituídos de alumínio, plástico do tipo PET, papelão, entre outros. Por isso, um dos
valores atribuídos ao lixo é justamente o econômico, pois é a fonte de renda dos que dele necessitam. Estima-se que “...
3

Entende-se nesse trabalho que o resíduo pode ser categorizado de 3 maneiras distintas conforme a sua viabilidade de utilização. Assim, o resíduo
pode ser reutilizado, reciclável ou não reaproveitado (aquele cuja utilização e/ou reciclagem são inviáveis). Para a análise denominaremos somente
esse último como lixo conforme Tavares & Freire (2003).
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o número de catadores de materiais recicláveis seja de aproximadamente 500.000 (quinhentos mil), estando 2/3 deles no
Estado de São Paulo” (Medeiros, 2006, p.65).
Segunda, caráter ambiental. Muitas vezes o que é descartado poderia ser reutilizado, evitando assim a extração
daquele material na natureza. Esse valor pode também ser interpretado como uma preocupação. Pois algo que preocupa,
certamente possui valor e “...a preocupação ambiental com a percepção dos graves riscos envolvidos em problemas
globais.” (Tavares & Freire, 2003, p. 128) popularizou-se.
Terceira, o caráter artístico. Embora não fosse esperado como categoria vigente nessa pergunta, o conteúdo
artístico do lixo foi tema do filme intitulado Lixo Extraordinário (Walker, 2010), que é estrelado pelo artista Vik Muniz.
Tal obra da sétima arte apresenta uma discussão ou reflexão de maneira tão profunda que deixou nos entrevistados
sua marca e por isso foi lembrada.
A seguir, segue o gráfico que indica a distribuição de respostas dos grupos (Figura 2). Verifica-se que apenas
individuos do GRUPO2 e do GRUPO3 afirmaram não perceber valor no lixo. Mas tal gráfico não reproduz o conceito
de lixo adotado por esses individuos. Logo, se os mesmos praticam a reciclagem e reutilizam todo o possível, descartando
apenas os materiais que não podem ser reciclados, então é aceitável que afirmem que aquilo que descartam é, sim, lixo
e não possui valor.

FIGURA 2. Gráfico produzido com base na confirmação ou negação por parte dos entrevistados a pergunta: “Você percebe algum
valor no material que você descarta?”.

III.4 Refletiu sobre o lixo?
O objeto de análise dessa parte do questionário, além do levantamento de dados, era identificar os agentes que geraram
tal pensamento. Logo após a resposta – e caso ela fosse positiva – a pergunta seguinte era: “O que o levou a tal reflexão?”.
De uma maneira geral, quase todos que afirmaram já ter feito algum tipo de reflexão sobre o lixo apontaram aulas,
debates, documentários e até matérias em jornais, revistas ou TV como os fomentadores de informação e de discussão
sobre o tema. Ademais, há uma forte presença da influência familiar no desenvolvimento do pensamento crítico
concernente ao lixo, como exibido na Tabela I, abaixo.
Como esclarecimento da organização das tabelas, compreende-se por “aula” quaisquer atividades escolares, como
visitas técnicas, palestras, ou mesmo disciplinas voltadas para o tema. “Família” é relativo aos hábitos e ensinamentos
propagados no ambiente familiar. E, por fim, “mídias” estão relacionadas a todos os veículos de informação midiáticos
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(televisão, rádio, impressos, internet). Faz-se necessário o esclarecimento de que o “Total” apontado na tabela é
concernente aos valores sem tratamento, e não aos valores já em porcentagem, visto que essa porcentagem é feita em um
espaço amostral que não é homogêneo para todos os grupos. A educação ambiental, os mecanismos midiáticos e o diálogo
familiar têm, portanto, forte influência na construção de pensamento, que por sua vez se reflete "na percepção e uso que
as pessoas fazem do espaço comum, da coletividade, produzindo sujeitos atentos e participativos na melhoria de
qualidade de suas vidas" (Braga, 1993, apud Tavares & Freire, 2003, p.128).

TABELA I. Valores percentuais dos motivos atribuídos pelos indivíduos àquilo que os levou à reflexão.
Aula (%)

Família (%)

Mídias (%)

GRUPO1

50

50

0

GRUPO2

33,3

33,3

33,3

GRUPO3

37,5

12,5

50

GRUPO4

0

0

100

GRUPO5

75

0

25

TOTAL

40,9

18,2

40,9

Fonte: Entrevistas realizadas com os sujeitos participantes da pesquisa.

O conhecimento de tal informação permite compreender a importância de estimular o raciocínio para com questões
cotidianas, por exemplo, o lixo. Além disso, se observa como as campanhas, mesmo provindas das mais variadas mídias
– ou mesmo quando são feitas dentro de salas de aula – geram frutos, e que alguma parcela da população de fato fica
conscientizada.

FIGURA 3. Gráfico produzido com base na confirmação ou negação por parte dos entrevistados a pergunta: “Você já refletiu
sobre o material por você descartado?”.
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III.5 Já produziu lixo hoje?

A partir de qual momento o sujeito é responsável pelo subproduto de suas atividades? É fácil perceber que houve descarte,
por exemplo, de uma casca de banana. É natural também reconhecer-se como principal ator da ação. Entretanto, será que
há essa mesma noção quando o subproduto não está à vista? Será que, ao consumir, por exemplo, um pêssego em calda,
comprado dentro de uma lata, o sujeito percebe-se como ator no descarte da casca tanto quanto da lata? Diante de tais
dúvidas, surgiu a necessidade de investigar se essa percepção era presente naqueles que foram entrevistados.
Será possível chegar ao ambiente escolar, por mais próximo que esse possa estar da residência do sujeito, sem
produzir nenhum tipo de detrito? O gráfico (Figura 4) exibe que alguns indivíduos acreditavam que não haviam produzido
nenhum lixo.
Entretanto, a palavra empregada por eles era “consumido”. Ou seja, eles não haviam comido nada, portanto as
embalagens, e restos de alimentos ainda eram inexistentes. Mas será que a pasta de dente, que certamente foi usada, não
gerou um resíduo para ser produzida? E quanto ao sabonete e shampoo usados durante o banho? É necessário lembrar
que tais objetos, ou pelo menos a parte já usada, se enquadram perfeitamente na definição previamente criada: o que não
tem mais utilidade para mim; portanto são lixo.
Torna-se necessária uma compreensão de que o lixo não é responsabilidade de apenas quem o produziu, mas de
quem utilizou o produto, ou seja, o elo final da cadeia produtiva. A responsabilidade pela geração de tais resíduos deve
ser atribuída tanto ao grupo quanto ao indivíduo, pois ambos são peças fundamentais e irrevogáveis na cadeia de
produção. Porém:
“Apesar de reconhecerem a responsabilidade individual em relação ao processo de produção e de disposição do lixo,
quando observados, eles demonstram nem sempre cumprir as responsabilidades atribuídas a si próprios. Quase
sempre culpam os "outros" de jogarem o lixo em locais inadequados” (Rego et al., 2002, p. 1588).

FIGURA 4. Gráfico produzido com base na confirmação ou na negação por parte dos entrevistados a pergunta: “Você acredita que
já produziu algum descarte hoje?”.
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III.6 Realiza algum tratamento com o lixo?
Com exceção do GRUPO3, a quantidade de pessoas que realizavam algum tipo de procedimento com o lixo não passou
de 40%. Assume-se, portanto, no presente trabalho, que tratar ou realizar algum procedimento seria qualquer atividade
que não o descarte mais básico possível: destinar aos coletores municipais.
Separação para coleta seletiva, reuso, transformação em artesanato, transformação em adubo são alguns dos
exemplos citados por aqueles que afirmavam fazer alguma coisa com os resíduos produzidos devido ao consumo de
materiais.
Contudo, era reconhecido que o tratamento dado ao lixo era inferior às posibilidades existentes. Isso porque antes
de se chegar a pergunta que nomeia este subtítulo, foi feita a pergunta “O que poderia ser feito do seu lixo”. Frente a
diversas possibilidades, mesmo os entrevistados que realizavam algum tipo de trabalho percebiam que nem tudo era
feito, que havia muito mais a ser explorado dos resíduos.
É interessante analisar a compreensão e a importância da “pergunta de preparação”, tanto que houve casos em que
foi afirmado: “Não faço nada. Apenas jogo o lixo fora” (SUJEITO1 do GRUPO3).
Tal frase corrobora uma das premissas do trabalho: fazer o sujeito refletir sobre suas ações para com o lixo. “Jogar
o lixo fora” é, e foi reconhecido pela maioria dos entrevistados, o destino mais trivial que poderia ser dado ao lixo, o
mínimo que ele pode fazer perante a sociedade. O lixo, enquanto agente modificador do espaço onde depositado,
enquanto possuidor de valores ambientais e monetários e enquanto produto produzido diariamente necessita ser analisado
mais profundamente, assim como o destino que ele toma.
No entanto, pode-se inferir que o pensamento acima decorre de uma reflexão feita durante a entrevista, uma vez
que "o brasileiro não vê a rua como espaço seu, e sim do governo... o povo não considera o espaço público como extensão
da casa" (Carregal, 1992, apud Tavares & Freire, 2003, p.128), logo, assim que o lixo saí da casa o pensamento comum
é achar que o problema foi resolvido, ou que pelo menos não é mais responsabilidade do indivíduo.

FIGURA 5. Gráfico produzido com base na confirmação ou na negação por parte dos entrevistados a pergunta: “Você realiza
algum tipo de atividade com o lixo que não o mero descarte?”
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III.7 Qual o maior problema? Qual solução propõe?
As respostas obtidas na parte destinada a saber os maiores problemas concernentes ao lixo se dividiram em duas
categorias: causas e consequências. Quando questionados sobre qual o maior problema do lixo, houve certos
agrupamentos de respostas. Primeiro: “O maior problema são as enchentes” (SUJEITO2 do GRUPO4).
Ora, uma enchente em geral acontece quando há complicações no sistema de escoamento de água da cidade. Tal
complicação, por sua vez, pode ser, e diversas vezes decorre do lixo descartado de maneira imprópria, logo, é um
problema do qual o lixo é a causa. Ouviu-se também que:
“O descarte inadequado é principal problema.” (SUJEITO6 do GRUPO1); e
“Eu acho que o descarte feito de maneira errada é o problema.” (SUJEITO8 do GRUPO1)
Assim como:
“A falta de coleta seletiva é o problema.” (SUJEITO5 do GRUPO2)
Os últimos três modelos de respostas apontam para situações de causa e não de consequência, pois o descarte
inapropriado e a falta de coleta seletiva que irão causar os problemas como mencionado pelo SUJEITO2 do GRUPO4.
As respostas que se referiam às causas em geral apontavam para o modo de descarte, criticando os lixões, a falta
de coleta seletiva e a falta de reciclagem. Um resultado semelhante foi obtido por Rego, pois:
“Alguns problemas provocados pelo lixo acumulado no meio ambiente foram relatados nas entrevistas, quais sejam:
contaminação da água de consumo, deslizamento de encostas, alagamentos, enchentes, poluição atmosférica e
degradação do solo. Relatos apontam a presença de lixões clandestinos espalhados pela cidade em locais próximos
a lagoas onde são jogados até mesmo resíduos industriais” (Rego et al., 2002, p. 1588).

Os problemas caracterizados como consequência, por sua vez, podem ser dividos em duas partes: saúde e bemestar social4. O SUJEITO4 do GRUPO1, por exemplo, apontou as doenças que o lixo acumulado traz como principal
problema, isto é, um problema que envolve a saúde pública. O SUJEITO8 do GRUPO5, entretanto, citou que o cheiro
(odor do lixo) e a poluição visual como os maiores problemas. Tais respostas ilustram a relações estabelecidas pelos
sujeitos entre o lixo e as questões da saúde e do bem-estar, respectivamente.
Não houve resguardos quando o diálogo abordou as proposições para solucionar os problemas relacionados ao
lixo. As respostas foram das mais variadas, tanto focando problemas pequenos, quanto sendo abrangentes. As soluções
foram enquadradas em três categorias distintas.
Inúmeras soluções apontaram para o problema do descarte:
“Investimentos em locais para descarte.” (SUJEITO1 do GRUPO1).
“Divulgar e conscientizar quando ao descarte correto, criação de leis e multas.” (SUJEITO8 do
GRUPO1).
“Melhores políticas nas indústrias que produzem esses lixos.” (SUJEITO8 do GRUPO3).
Uma segunda vertente citada passa pelo âmbito educacional. Ou seja, a solução para os problemas está na falta de
conhecimento de como lidar com os resíduos.
“Palestras explicativas são a melhor maneira de sanar o problema.” (SUJEITO6 do GRUPO2).
“Deve haver mobilização social.” (SUJEITO2 do GRUPO3).
Por fim, foram apontados problemas na infraestrutura. Diversos entrevistados afirmavam que não poderiam fazer
a coleta seletiva visto que o caminhão usado em seu município era o compactador, ou seja, o lixo seria inteiramente
misturado. Por isso, é dito que:
“São necessárias melhorias na infraestrutura.” (SUJEITO3 do GRUPO1).
“Devem haver mais lixeiras nas ruas, e também lixeiras de coleta seletiva.” (SUJEITO5 do GRUPO3).
“Precisamos de meios eficientes para separação do lixo.” (SUJEITO4 do GRUPO4).

4

Entendemos que não cabe a este artigo questionar se saúde abrange bem-estar social. A segmentação foi feita apenas para expor os dois enfoques
das respostas.
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Tais questões de investimentos, educação e infraestrutura, além de verbos empregados no infinitivo foram
amplamente usados nas respostas referentes às questões do maior problema relacionado ao lixo e das possíveis soluções
para esse problema. O sujeito desses verbos é, segundo os entrevistados, políticos e forças governamentais. Ou seja, os
problemas devem ser remediados por forças externas que não da própria população, tal qual foi observado por Carregal
(1992) de que o povo desconsidera a rua como sendo extensão de sua casa. Cabendo a responsabilidade de manutenção
desse espaço exclusivamente aos governantes e aos serviços realizados pelo governo.
III.8 Correlação dos dados
A análise isolada dos dados não permite a ampla compreensão e visualização de determinadas informações que
demandam uma exploração mais profunda. Assim, sendo, combinam-se gráficos para realização de análise de alguns
dados em conjunto.

FIGURA6. Gráfico referente à pergunta do item III.6 Realiza algum tratamento com o lixo?

FIGURA7. Gráfico referente à pergunta do item III.3 Percebe valor no lixo?
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A princípio, os dados apresentados nos gráficos parecem incongruentes quando relacionados. Afinal, no primeiro
(Figura 6), que se refere à quantidade de indivíduos que realizam tratamento do lixo, o GRUPO3 é o que apresenta maior
porcentagem. Já no segundo (Figura 7), que se refere a perceber valor no material descartado, o GRUPO3 é o que mais
nega que lixo possua valor.
Todavia, atentando-se para os fatos, percebe-se que os participantes do GRUPO3, ao realizar tratamento do seu
lixo, descartam apenas o material que não pode ser reutilizado ou reciclado. Logo, é possível que o material por eles
descartado seja realmente lixo, seguindo a definição já estabelecida para esse artigo e conforme Tavares & Freire (2003).
Tal hipótese se confirma ao confrontarmos também os dados apresentado pelo seguinte gráfico:

FIGURA 8. Gráfico referente à pergunta do item III.2 Seu lixo é lixo?

Observa-se que o GRUPO3 é um dos que mais afirma que o material descartado constitui lixo. Tal afirmação por parte
dos integrantes do grupo, como pensado acima, decorre do tratamento, pois os integrantes selecionam o material e
descartam apenas o necessário.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista os resultados apurados, o trabalho alcançou seus objetivos iniciais. Valendo-se das entrevistas, foi
possível identificar as relações gerais que indivíduo estabelece para com o seu lixo. Destaca-se que o caráter de utilidade
é usado como referencial para a tomada de decisão em uma parcela significativa dos casos.
De modo semelhante, a percepção do sujeito é falha em notar sua participação em cadeias produtivas que vão além
do âmbito domiciliar. Os produtos consumidos (roupas, artigos de higiene, eletrodomésticos) se não forem caracterizados
como alimentos e/ou embalagens, raramente são considerados como material descartado.
Além disso, os valores que os entrevistados atribuíram para o lixo se deram de maneira unilateral, ou seja, ou o
valor monetário era percebido, ou o ambiental era. Entretanto, a afirmação de Medeiros (2006) se mostra real, pois “além
do inquestionável aspecto ambiental, a reciclagem possibilita ganhos sociais ao absorver no seu circuito produtivo os
catadores de materiais recicláveis.”. Ou seja, o lixo apresenta ambos os valores simultaneamente, e não isoladamente.
A percepção de algum valor no lixo não é fator principal para que haja algum tratamento do mesmo, como
percebemos quando relacionamos os dados obtidos. Entretanto, atentou-se para o fato de que aqueles que realizam algum
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procedimento que não o mero descarte jogam fora o que, de fato, é lixo, ou seja, aquilo que não pode mais ser reutilizado,
ou reciclado.
Por fim, foi verificado que os entrevistados não percebem sua relação com os impactos e problemas gerados com
o lixo. A maioria das respostas colhidas apontava para soluções provindas de âmbitos políticos. Mesmo quando a solução
passava por conscientização da população, tal ato deveria ser implantado por esforços governamentais sem destaque para
as ações individuais.
Salienta-se que este trata-se de um estudo inicial que necessita que maiores aprofundamentos, inclusive em
diferentes contextos. Trata-se, portanto, de um assunto que necessita de mais investigações, em especial sobre a
percepção do valor do lixo e a sua interferência e/ou influência nos hábitos e opções de consumo e tratamento dos
resíduos gerados por este. Além, da investigação e da análise dos demais fatores que interferem nas ações e tomadas de
decisões acerca do destino do lixo, assim como o papel e a influência da escola e da educação ambiental nesses processos.
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This paper discusses the importance of interdisciplinarity in teacher education and its
reflection in teaching practice. This is a qualitative study based on assumptions and
Andrew Ludke (1986) conducted with students of the final year of degree in Biology (24
students) and a degree in chemistry (22 students). For data collection a questionnaire
discourse about the concept and application of interdisciplinarity was applied. Data were
categorized and analyzed from the perspective of the analysis of Bardin (1977) and then
discussed according to several authors (Fazenda, 1996, 2002, 2011; Fourez, 1997;
Santomé, 1998; Alves, Brasileiro & Brito, 2004, Luck, 2004). It was observed that among
the respondents is almost unanimously the idea of integration between disciplines in the
development of problems or issues generators, approaching the idea of Luck (1995) that
defines interdisciplinarity as a process of integration between educators, working together,
interaction of curriculum subjects overcoming the fragmentation of education and training
enabling a comprehensive and critical. However, it was also observed that some students
consider it as a tool facilitating the teaching-learning process. Still, few actually know how
to integrate it into their own practice in the classroom, so we set out to examine the extent
to which these teachers have contact with content / disciplinary actions and reflect on the
construction of their conceptions throughout elementary school and especially during
graduation. The data were divided into categories to allow for mainstreaming in the
discussion, as follows: the concept of interdisciplinarity; applying the concept in practice;
interdisciplinary training in initial teacher training and contributions to interdisciplinary
practices. In this sense, we highlight the contribution of Ivani Fazenda (1996, p. 8, which
says" interdisciplinarity is not taught nor learned, only one lives." This research has listed
some difficulties in understanding the concept of interdisciplinarity in theory and practice,
pointing directly to the deficit perspective in teacher education that causes a gap between
interdisciplinary and practical classroom both in the current context of initial training, as in
future actions of teachers in science education.

Aceito: 12 June 2014
Palavras chave:
Interdisciplinaridade.
Ensino de Ciências.
Formação inicial.
E-mail:
glaucia_bb@hotmail.com,
brenno_ralf@hotmail.com,
jheniffercortez@gmail.com,
depgianotto@uem.br.
ISSN 2007-9842
© 2014 Institute of Science Education.
All rights reserved

O presente trabalho discute a importância da interdisciplinaridade na formação inicial de
professores e seu reflexo na prática docente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada
nos pressupostos de Ludke & André (1986), realizada com os estudantes do último ano de
licenciatura em Biologia (24 acadêmicos) e licenciatura em Química (22 acadêmicos). Para
coleta dos dados um questionário com questões discursivas acerca do conceito e da
aplicação da interdisciplinaridade foi aplicado. Os dados foram categorizados e analisados
sob a perspectiva da análise de conteúdo de Bardin (1977) e então discutidos segundo
diversos autores (Japiassú,1976; Fazenda, 1996, 2002, 2011; Fourez, 1997; Santomé,
1998; Alves, Brasileiro & Brito, 2004, Luck, 2004). Observou-se que dentre os
respondentes é quase unânime a ideia de integração entre disciplinas no desenvolvimento
de problemas ou temas geradores, aproximando-se da ideia de Luck (1995) que define a
interdisciplinaridade como um processo de integração entre educadores, num trabalho
conjunto, de interação das disciplinas do currículo superando a fragmentação do ensino e
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possibilitando uma formação integral e crítica. No entanto, também se observou que alguns
estudantes consideram-na como ferramenta facilitadora no processo de ensinoaprendizagem. Ainda assim, poucos realmente sabem como integrá-la a própria prática na
sala de aula, por isso propusemo-nos a analisar em que medida esses professores têm
contato com conteúdos/ações interdisciplinares e refletir sobre a construção de suas
concepções ao longo da escola básica e principalmente no período da graduação. Os dados
foram divididos em categorias para permitir uma transversalidade na discussão, sendo elas:
O conceito de interdisciplinaridade; Interdisciplinaridade na formação inicial; A relação
entre as propostas dos acadêmicos e a prática interdisciplinar. Nesse sentido, destacamos a
contribuição de Ivani Fazenda (1996, p. 8), que diz "interdisciplinaridade não se ensina
nem se aprende, apenas vive-se". Esta pesquisa elencou algumas dificuldades de
compreensão do conceito de interdisciplinaridade na teoria e na prática, apontando
diretamente para o déficit da perspectiva na formação de professores que causa um hiato
entre interdisciplinaridade e a pratica de sala de aula tanto no contexto atual da formação
inicial, quanto nas futuras atuações dos professores no Ensino de Ciências.

	
  
I. INTRODUÇÃO
O tema desta pesquisa é a investigação de concepções dos acadêmicos em formação inicial de Química e Biologia
acerca da interdisciplinaridade. Não há uma única definição para o conceito de interdisciplinaridade, pois como afirma
Fazenda (1996), trata-se de um neologismo e seu significado nem sempre é o mesmo, bem como não é sempre
compreendido da mesma forma. Segundo Fazenda (2003), a interdisciplinaridade surgiu em meados da década de 1960
na França e na Itália, cenário de movimentos estudantis que reivindicavam um ensino mais sintonizado com as
questões de ordem social, política e econômica da época. O debate sobre interdisciplinaridade no Brasil iniciou-se no
final da década de 1960, a partir das ideias apresentadas, principalmente, por Hilton Japiassú e Ivani Fazenda e exerceu
influência na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases Nº 5.692/71. Desde então, sua presença no cenário educacional
brasileiro tem se intensificado e, recentemente, mais ainda, com a nova LDB Nº 9.394/96 que enfoca na formação geral
do educando e com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que propõem temas transversais como metodologia
que trazem aspectos interdisciplinares. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(PCNEM):
[...] a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas utilizar os conhecimentos
de várias disciplinas ou saberes, para resolver o problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob
diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem função instrumental. Trata-se de recorrer a um
saber diretamente útil e utilizável para responder a um saber às questões e aos problemas sociais contemporâneos
(Brasil, 1999, p.34-36).

I.1 Interdisciplinaridade: conceito e aplicabilidade
Antes de trazer um conceito único do termo interdisciplinaridade, há outros como disciplina, multidisciplina,
pluridisciplina e transdisciplinar que devem ser discutidos. Em 1970 um grupo de especialistas do Estados Unidos e da
Áustria tentaram estabelecer o papel da interdisciplinaridade e sua vinculação com a universidade, estabelecendo os
significados dos termos mencionados anteriormente, como segue.
Disciplina: conjunto específico de conhecimentos com suas próprias características sobre o plano do ensino, da
formação dos mecanismos, dos métodos, das matérias.
Multidisciplina: justaposição de disciplinas diversas, desprovidas de relação aparente entre elas. Ex: música +
matemática + história.
Pluridisciplina: justaposição de disciplinas mais ou menos vizinhas nos domínios do conhecimento. Ex: domínio
científico: matemática + física.
Interdisciplina: integração existente entre duas ou mais disciplinas. Essa integração pode ir da simples
comunicação de ideias à integração mútua dos conceitos diretores da epistemologia, da terminologia, da
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metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino e à pesquisa. Um grupo
interdisciplinar compõe-se de pessoas que receberam sua formação em diferentes domínios do conhecimento
(disciplinas) com seus métodos, conceitos, dados e termos próprios.
Transdisciplina: resultado de uma axiomática comum a um conjunto de disciplinas (ex. Antropologia considerada
como “a ciência do homem e de suas obras”) (FAZENDA, 1996, p. 27).

A autora faz uma análise dos termos acima de acordo com as definições de Heckhausen (Alemanha), Boisot
(França) e Jantsch (Áustria) e conclui que existe uma variação de nome, conteúdo e na forma de atuação a respeito do
conceito de interdisciplinaridade. Ainda destaca que há uma diferença entre tais conceitos e que é ela que estabelece o
nível de coordenação e cooperação entre as disciplinas. Conforme as conclusões de Fazenda (1996):
A nível de interdisciplinaridade, ter-se-ia uma relação de reciprocidade, de mutualidade, ou melhor dizendo, um
regime de copropriedade que iria possibilitar o diálogo entre os interessados. Nesse sentido, pode dizer-se que a
interdisciplinaridade depende basicamente de uma atitude. Nela a colaboração entre as diversas disciplinas conduz
a uma “integração”, a uma intersubjetividade como única possibilidade de efetivação de um trabalho
interdisciplinar (Fazenda, 1996, p. 39).

Além disso, a autora traz as principais conclusões acerca da aplicabilidade da interdisciplinaridade. De acordo
com Fazenda (1996, p. 49), “[...] o valor e a aplicabilidade da interdisciplinaridade, portanto, podem-se verificar tanto
na formação geral, profissional, de pesquisadores, como meio de superar a dicotomia ensino-pesquisa e como forma de
permitir uma educação permanente”. Nesse sentido, Lenoir (2006) destaca que os campos de operacionalização da
interdisciplinaridade são: científica, escolar, profissional e a prática.
Em consonância Japiassú (1976, p. 74) ressalta que: “a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das
trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um projeto específico de
pesquisa”.
I.2 A interdisciplinaridade escolar e sua implementação no âmbito educacional
Alguns autores explanam sobre a implementação da interdisciplinaridade no meio escolar, dentre eles destacam-se
Japiassú (1976), Fourez (1997, 1995), Lenoir (2006, 1998), Batista e Salvi (2006), Santomé (1988), Klein (1998),
dentre outros. Conforme Lenoir as principais finalidades da interdisciplinaridade escolar são:
[...] a difusão do conhecimento (favorecer a integração de aprendizagens e conhecimentos) e a formação dos atores
sociais: a) colocando-se em pratica as condições mais apropriadas para suscitar e sustentar os desenvolvimentos
dos processos integradores e a apropriação do conhecimento como produtos cognitivos com os alunos; isso requer
organização dos conhecimentos escolares, sobre os planos curriculares, didáticos e pedagógicos; b) pelo
estabelecimento de relação entre teoria e pratica; e c) pelo estabelecimento de ligações entre os distintos trabalhos
de um segmento real de estudo (Lenoir, 2006, p. 52).

Portanto, a interdisciplinaridade está intrinsecamente relacionada à didática, sendo que uma deve ser
complementar a outra (Lenoir, 2006). No âmbito da Ciência há a presença de pelo menos dois enfoques principais:
primeiro está relacionado à busca de uma unidade do saber, à construção de um quadro conceitual cujas preocupações
direcionam-se mais enfaticamente ao estabelecimento de uma análise filosófica e epistemológica que visa,
especialmente, unificar o saber científico. O segundo enfoque articula-se no âmbito de uma perspectiva instrumental
(Lenoir,1998), ou como uma prática particular e específica, direcionada à abordagem de questões relacionadas à
existência cotidiana (Fourez, 1995). Nessa abordagem, as análises interdisciplinares nutrem-se de saberes que se
mostrem pertinentes e aplicáveis a situações problemáticas concretas.
Santomé (1998) defende a construção coletiva de unidades didáticas integradas como prática interdisciplinar –
uma forma de trabalho na qual participaria um determinado número de disciplinas, ou mesmo áreas do conhecimento,
que elaborariam uma unidade temática em torno de uma situação problemática – que exigiria a contribuição de
diferentes saberes durante um intervalo de tempo relativamente curto (Lavaqui, 2007). Nesse sentido, tem-se por
objetivo a formulação de um currículo integrado, com a função de “[...] abranger os conteúdos de um determinado
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número de disciplinas ou áreas de conhecimentos durante um período considerável, pelo menos de um ano letivo, e
deve ser planejado de tal forma que não gere lacunas importantes nos conteúdos a serem assimilados pelos estudantes”
(Santomé, 1998, p. 222). De acordo com Lavaqui (2007, p. 408):

[...] Uma unidade didática integrada não pretende eliminar ou diminuir a importância das disciplinas, mas busca
promover um entendimento dos conteúdos disciplinares em uma perspectiva mais ampla, não necessariamente
abrangendo todas as disciplinas ou áreas do conhecimento, mas articulando-as de tal forma que as abordagens
disciplinares estabeleçam vínculos que proporcionem o desenvolvimento de ações mais complexas.

I.3 Objetivos e problema da pesquisa
O objetivo principal desta pesquisa é investigar as concepções dos licenciandos dos cursos de Química e Biologia
acerca da interdisciplinaridade e sua dicotomia teoria/prática nas salas de aula. Nesse sentido, estabeleceu-se como
problema de pesquisa: “Até que ponto os alunos em formação inicial de Química e Biologia reconhecem a importância
da interdisciplinaridade e estabelecem a relação entre teoria e pratica no Ensino de Ciências?”. Conforme uma pesquisa
realizada por Trevisan e Martins (2006) há uma dicotomia entre o discurso e a prática do professor. Conforme a autora,
no discurso nota-se características mais progressistas, mas quando observa-se a prática, a característica marcante é a
abordagem tradicional. Ou seja, não basta apenas conhecer ou reconhecer a importância da interdisciplinaridade se a
mesma não se realiza na prática. Esta é a grande dificuldade nas abordagens construtivistas, em que é necessária maior
dedicação por parte dos professores para que tais interações ocorram.

II. CAMINHOS METODOLÓGICOS
A pesquisa em questão é de natureza qualitativa, também chamada de naturalística fenomenológica que se configura
por investigar e descrever sem a preocupação com os resultados, mas trazendo como foco o processo da pesquisa, pois
se apresenta de maneira subjetiva, onde as variáveis não podem ser controladas (LUDKE & ANDRÉ, 1986). Neste
caso trata-se de um estudo de caso realizado com os acadêmicos concluintes dos cursos de licenciatura em Química e
licenciatura em Biologia. O instrumento utilizado para o levantamento dos dados foi um questionário semiestruturado
com sete perguntas objetivas e discursivas acerca do conceito da interdisciplinaridade e sua aplicação na prática
docente. A análise dos dados foi realizada utilizando-se do cruzamento entre os dados coletados por meio da
categorização de respostas proposta por Bardin (1977, p. 117), que é "uma operação de classificação de elementos
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo gênero (analogia), com
os critérios previamente definidos". Nesse sentido, as respostas dos estudantes foram categorizadas a fim de identificar
as unidades de significados que caracterizam as visões dos estudantes.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise baseou-se em um questionário respondido por graduandos de Biologia, de duas turmas diferentes,
enumerados de B1 a B24, e graduandos de Química enumerados de Q1 a Q22, todos do último ano da graduação nos
respectivos cursos. A categorização baseada na análise de conteúdo de Bardin (1977) buscou refinar as respostas
obtidas nos questionários e assim correlacionar os dados com os principais autores que explanam sobre a
interdisciplinaridade, dividindo a análise em três categorias: O conceito de interdisciplinaridade; Interdisciplinaridade
na formação inicial; A formação de professores e as contribuições para práticas interdisciplinares.
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III. 1 O conceito de Interdisciplinaridade
É por vezes observado que a palavra interdisciplinaridade é utilizada frequentemente, mas embora tenha se tornado
comum seu uso no discurso de diversos professores e pesquisadores nem sempre a apropriação do conceito em sua
prática realmente se estabelece. Alguns estudiosos definem interdisciplinaridade de maneiras diferentes de acordo com
sua essência e o nível de interação proporcionada entre conteúdos e disciplinas entre si. Daí outros termos subjazem
este tal qual a disciplinaridade, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a pluridisciplinaridade. Para Santos,
Cortes Junior e Bejarano (2012) na maioria dos casos os profissionais usam a interdisciplinaridade da forma como a
entende ou que lhe é conveniente, aquela maneira que considera ser a mais adequada sem, contudo, existir um
consenso entre eles. Para Pombo (2003) ninguém sabe de fato o que é a interdisciplinaridade, o que identifica as
práticas ditas interdisciplinares. A delimitação exata a partir da qual uma atividade possua perfil interdisciplinar; e não
multidisciplinar, plurisdisciplinar ou transdisciplinar.
Para investigar as concepções dos licenciandos de Biologia e Química sobre o conceito da interdisciplinaridade
foi proposta a questão “O que você entende por interdisciplinaridade?” Tal questionamento permitiu conhecer
parcialmente as diferentes visões trazidas por eles, destacando-se aquelas que caracterizam a interdisciplinaridade
como um termo amplo, união das áreas do conhecimento; abordagem de um tema por diferentes disciplinas; relação e
correlação entre mais de uma disciplina, integração, união e permuta entre as diversas disciplinas, compreensão de um
conteúdo sobre vários aspectos, discussão de um tema abordando mais de uma disciplina.
É quase unânime (97,9%) entre os respondentes desta pesquisa nos cursos de Biologia (100%) e Química
(95,5%) que a interdisciplinaridade corresponde a uma atitude da qual se estabelecem relações entre as diversas
disciplinas fazendo com que os limites entre uma e outra sejam rompidos. Os trechos selecionados abaixo ilustram
estas respostas:
B1 - Interdisciplinaridade é abordar um assunto que abrange não apenas uma área do conhecimento, mas duas ou
mais, de modo que estabeleça um limite ou integração entre os conteúdos para sua aplicação da pratica socia.
Q18 - Uma abordagem que correlaciona disciplinas diferentes “matérias” que podem relacionar seu conteúdo a
mais que uma disciplina, proporcionando a noção de que não são conteúdos divididos e fechados.

Essa concepção vem ao encontro da definição dada por Fazenda (2003) em que a interdisciplinaridade se dá pela
construção de pontes entre as disciplinas, com isso o conhecimento produzido ultrapassa os limites disciplinares,
ressaltando ainda o caráter de “ação” diferente das disciplinas que estariam em uma categoria de “conhecimento”. Vale
ressaltar ainda que esta concepção mostra que a interdisciplinaridade é valorizada enquanto processo e não como
produto das ações pedagógicas na visão dos participantes da pesquisa.
Apenas um único aluno, da turma de Química, apresentou uma concepção alternativa aos demais com relação à
maneira que entende a interdisciplinaridade: “Q9 - É uma maneira de abordar uma aula (palestra) com vários olhares
diferentes (olhar macroscópico para o microscópico)”.
As respostas da categoria “O conceito de interdisciplinaridade” representam principalmente três níveis de
desenvolvimento: a) aquelas em que a definição apresenta caráter puramente teórico, b) as que utilizaram exemplos
práticos para defini-la, e por fim, c) as respostas que refletiram mais a fundo acerca do conceito, seus objetivos e suas
possibilidades, conforme mostra a Tabela I.

TABELA I. Trechos das respostas que representam os níveis A, B e C sobre o conceito de Interdisciplinaridade.
Nível A
B9 - A interdisciplinaridade ocorre quando um conteúdo pedagógico abrange diferentes áreas do
conhecimento (disciplinas), porém tal conteúdo só pode ser trabalhado de forma interdisciplinar se for estudado de
acordo com todas as vertentes disciplinares que o abrangem.
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B11 - A interdisciplinaridade a meu ver se trata da integração, união e permuta entre as diversas disciplinas e
temas. Em sua grande maioria, as diversas questões se tratam de assuntos interdisciplinares, não abordando somente
uma disciplina, mas sim várias.
Q6 - Pelo que eu entendo a interdisciplinaridade é a relação entre as disciplinas, assim como, por exemplo,
quando varias disciplinas conseguem falar sobre um mesmo tema só que cada uma focando na sua área.
Nível B
Q4 - Abordar conteúdos trabalhando diferentes disciplinas. Interagir diferentes disciplinas como por exemplo.
Trabalhando o conteúdo de cinética, falar sobre como o nosso corpo funciona, envolvendo química e biologia.
Q12 - Interdisciplinaridade ocorre quando duas ou mais disciplinas juntam-se para trabalhar juntas em
determinado tema. Por exemplo, o professor de química e geografia pode planejar juntas como trabalhar solos já que
sua estrutura e composição estão intimamente ligados.
B19 - Quando em uma aula você consegue trabalhar um tema relacionando-o com mais de uma matéria.
Conseguir usar a biologia e a química para explicar o ciclo da agua, por exemplo.
Nível C
Q1 – O conjunto de técnicas, medidas e ações que venham a relacionar um conteúdo científico com os
fenômenos do dia a dia. Além disso, a interdisciplinaridade trata de juntar os conhecimentos que se encontram
separada em diversas áreas mostrando que não há uma separação entre os conhecimentos, demonstrando que todos
os fenômenos é áreas, são intimamente ligados.
Q16 – Consiste na interpolação dos conteúdos de disciplinas a fim de proporcionar ao aluno uma visão ampla
do que se estuda, rompendo paradigmas de que as disciplinas são individuais e seus conteúdos compartimentados. A
interdisciplinaridade tem sido largamente abordada em diversos segmentos que em nosso caso, na química, temos
um apelo social e critico, de forma a tornar nossos alunos mais críticos em relação ao mundo que vivem
estabelecendo conexões entre seus próprios conhecimentos, obtidos através do senso comum, e o conhecimento
cientifico interdisciplinar obtido na escola.
Q7 – Interdisciplinaridade consiste no fato de mostrar que um ‘objeto’ pode ser explicado utilizando
conceitos de diversas áreas, ou seja, imaginamos uma célula, está pode ser explicada por meio da biologia, falando
sobre as organelas, funções, etc. Mas também nessa célula há conceitos químicos como reações que ocorrem no
meio intracelular, poderiam ser explicadas de repente utilizando a matemáticas, física, etc. Como dizemos, a ciência
é interdisciplinar, ou seja, é constituída por fenômenos que muitas áreas podem explicar.

Estes níveis não são suficientes para inferir de maneira concreta a respeito das concepções que os acadêmicos trazem
consigo a respeito do conceito de interdisciplinaridade, mas podem apontar para possíveis direcionamentos
relacionados à definição e a prática interdisciplinar que permitem compreender parcialmente a concepção trazida pelos
graduandos. Dessa forma os alunos do Nível A que apresentaram definições meramente teóricas representam 67,4% do
total (70,8% dos alunos da Biologia e 63,6% dos alunos da Química), suas explicações foram dadas seguindo uma
lógica própria sem, contudo apresentar embasamento teórico em quaisquer dos principais estudiosos desta vertente,
nestes casos poucas vezes foi observado um aprofundamento maior da definição do conceito de interdisciplinaridade.
Isto pode ser resultado de diversas causas relacionadas com a vida estudantil de cada um, mas principalmente pela
vivência - ou ausência dela - de atividades interdisciplinares. Desta forma os alunos deste nível não estabeleceram
relações de aplicação prática de atividades com este perfil, ficando com uma definição mais rasa a respeito da
interdisciplinaridade.
Em contrapartida, os acadêmicos do Nível B tiveram como essência de suas respostas os exemplos de atividades
interdisciplinares ou de temas geradores que possibilitam tal prática, para então trazerem a ideia que possuem sobre o
conceito da interdisciplinaridade. As respostas correspondentes a este nível correspondem a 15,2% do total (16,7 % dos
acadêmicos de Biologia e 13,6% dos acadêmicos de Química). Ressaltamos que além da vivência que os acadêmicos
tiveram durante todo seu percurso escolar, os projetos de ensino tais como o “Universidade sem Fronteiras”, o
“Proinício”, o “Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID)”, dentre outros oferecidos na
Universidade são possíveis influências nas respostas, pois a maioria destes projetos possuem um caráter diferenciado e
proporcionam aos estagiários desde o estudo e reflexão de alguns conceitos do ensino (como a interdisciplinaridade)
até o desenvolvimento de unidades didáticas, oficinas e projetos interdisciplinares, conduzindo estes acadêmicos a
estabelecerem uma relação do conceito já na prática pedagógica. Neste sentido, os acadêmicos do Nível C em alguns
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momentos também apresentaram esta característica, mas diferenciam-se daqueles do Nível B, pois tentaram definir a
interdisciplinaridade por meio de uma reflexão mais profunda, buscando relacionar a definição, aplicação prática e
objetivos/possibilidades de um ensino interdisciplinar. As respostas classificadas neste nível representam 13,1% do
total (8,3% dos acadêmicos da Biologia e 18,2% dos acadêmicos da Química).
A discussão no entorno destas respostas dadas pelos acadêmicos de Biologia e Química a respeito da
interdisciplinaridade conduz ao uso do termo segundo uma ideia de articulação entre as disciplinas. No entanto,
segundo Lenoir (1998) existem diferentes níveis de interações disciplinares como a Multidisciplinaridade, a
Pluridisciplinaridade e a Transdisciplinaridade, de forma que essa interação aumenta de modo crescente
respectivamente. Japiassu (1976) destaca os diversos conceitos que precisam ser compreendidos para podermos chegar
ao entendimento de interdisciplinaridade que foi organizado em um quadro apresentado na Tabela II:

TABELA II. Graus sucessivos de cooperação e de coordenação crescente das disciplinas (Fonte: Japiassú, 1976, p. 73 74).
Conceito

Configuração

MULTIDISCIPLINARIDADE: Gama de disciplinas que
propomos simultaneamente, mas sem fazer aparecer às relações
que podem existir entre elas. Sistema de um só nível e de
objetivos múltiplos; nenhuma cooperação.
PLURIDISCIPLINARIDADE: Justaposição de diversas
disciplinas situadas geralmente no mesmo nível hierárquico e
agrupadas de modo a fazer aparecer as relações existentes entre
elas. Sistema de um só nível e de objetivos múltiplos;
cooperação, mas sem coordenação.
INTERDISCIPLINARIDADE: Axiomática comum a um grupo
de disciplinas conexas e definida no nível hierárquico
imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade.
Sistema de dois níveis e objetivos múltiplos; coordenação
procedendo do nível superior.
TRANSDISCIPLINARIDADE: Coordenação de todas as
disciplinas e interdisciplinas do sistema de ensino inovado,
sobre a base de uma axiomática geral. Sistema de níveis e
objetivos múltiplos; coordenação com vistas a uma finalidade
comum dos sistemas.

Dessa maneira, além das diferentes intensidades que esta interação é proporcionada, é possível diferenciar se esta ação
é realizada apenas por um professor, ou ainda se é realizada entre professores de modo coletivo. Seguindo este
pensamento selecionamos alguns trechos das respostas dos acadêmicos que são apresentados pela Tabela III.

TABELA III. Respostas dos acadêmicos com relação ao exercício da interdisciplinaridade pelo professor.
Ação do professor
B12 - Interdisciplinaridade é quando conseguimos selecionar um conteúdo e relacionar com várias disciplinas de
maneira ampla, de forma a entender esse conteúdo sobre os vários aspectos.
B23 - Integração de conteúdo com disciplinas diversificadas.
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B24 - Relação entre as disciplinas, ou seja, conversa entre as diferentes áreas.
Q6 - Pelo que eu entendo a interdisciplinaridade é a relação entre as disciplinas, assim como, por exemplo, quando
varias disciplinas conseguem falar sobre um mesmo tema só que cada uma focando na sua área.
B19 - Quando em uma aula você consegue trabalhar um tema relacionando-o com mais de uma matéria. Conseguir usar
a biologia e a química para explicar o ciclo da agua, por exemplo.
Q5 - Interdisciplinaridade é uma forma que o professor pode utilizar para contemplar várias disciplinas no momento da
explicação. Dessa forma ele consegue fazer uma relação com assuntos diferentes e essenciais do dia a dia do aluno, quando
essa metodologia é aplicada, possivelmente o aluno terá um aprendizado mais significativo e eficaz.
B2 - A interdisciplinaridade pode ser entendida como o ensino de determinados saberes que são frutos de união de
diferentes áreas do conhecimento. Podemos citar como exemplos a biotecnologia (biologia + geologia), bioestatística, biologia
forense, etc... Além disso, o professor pode correlacionar temáticas da biologia com a de outras áreas durante as suas aulas.
Q5–Interdisciplinaridade é uma forma que o professor pode utilizar para contemplar várias disciplinas no momento da
explicação. Dessa forma ele consegue fazer uma relação com assuntos diferentes e essenciais do dia a dia do aluno, quando
essa metodologia é aplicada, possivelmente o aluno terá um aprendizado mais significativo e eficaz.
Ação entre professores
B16 - Seria os professores de várias disciplinas trabalharem juntos na elaboração de algum projeto que mobilizasse a
escola, cada disciplina trabalhando esse mesmo tema com um objetivo final comum.
Q12 - Interdisciplinaridade ocorre quando duas ou mais disciplinas juntam-se para trabalhar juntas em determinado
tema. Por exemplo, o professor de química e geografia podem planejar juntas como trabalhar solos já que sua estrutura e
composição estão intimamente ligados.
B4 - Duas ou mais disciplinas juntas num mesmo problema a ser resolvido ou conteúdo a ser trabalhado.
B13 - Para mim a interdisciplinaridade consiste na união de diferentes disciplinas ou seja, professores de diferentes
áreas trabalhando em conjunta para solucionar um determinado problema, seja de cunho social, politico, econômico ou de
saúde publica.
Q14–Interdisciplinaridade está relacionada com a forma como conceitos de disciplinas diferentes estão presentes em
uma aula por exemplo. De nada adianta se dois professores de duas disciplinas trabalharem um mesmo conceito dividido em
partes pertinentes a sua disciplina. O ideal é que professores trabalhem os conteúdos pertinentes a sua disciplina abordando
também conceitos que apareçam em diferentes momentos nas outras disciplinas relacionando-os com o objetivo de rompera
ideia de que conceitos iguais sejam vistos como diferentes dentro de cada disciplina
Q19–Entendo como a união de disciplinas que tem por finalidade explicar ou sanar dúvidas mostrando as relações que
existem e que há sim uma ligação entre as disciplinas e eu não são fragmentadas

É possível observar por meio dos fragmentos das respostas que alguns acadêmicos (37,0%) trazem uma concepção
clara de que as ações interdisciplinares devem ser de responsabilidade do professor, como único e principal agente
capaz de estabelecer relações entre as disciplinas e proporcionar uma interação entre os conhecimentos por meio de
temas ou assuntos que instigam problemáticas do cotidiano do aluno. Embora esta seja uma das possibilidades de se
utilizar da interdisciplinaridade, não é uma tarefa fácil de ser cumprida por um único professor. Muitos professores do
ensino básico e superior apresentam esta concepção e se sentem inseguros de utilizarem ações interdisciplinares em
suas aulas. O principal medo é de não conseguirem sozinhos desempenhar tal papel de maneira eficiente. Tonet (2011)
afirma que a tarefa de implementar ações interdisciplinares na prática docente no âmbito de sua própria disciplina não
deve ficar a cargo de um único professor, ainda que possua, ou julgue possuir, conhecimento das demais disciplinas
que compareçam à sua ação docente. Ademais, o problema é maior que isso, porque a soma das partes fragmentadas do
conhecimento não é igual à totalidade desse conhecimento. É importante salientar que esta concepção teve uma
diferença considerável entre os acadêmicos da Química e Biologia, enquanto 54,6% dos acadêmicos da Química
julgam a atividade como responsabilidade um único professor é observado que apenas 20,8% dos acadêmicos da
Biologia compartilham da mesma ideia.
Em oposição a esta ideia surge a concepção de que a ação interdisciplinar é de responsabilidade de vários
professores, que de maneira conjunta podem estabelecer relações entre as diversas disciplinas, conduzindo as
discussões, explicações e aulas de maneira geral em diálogos constantes com as demais. Dentre os respondentes 32,6%
compartilham desta ideia (37,5 % dos acadêmicos de Biologia e 27,3% dos acadêmicos de Química). Nesta
modalidade é necessário que cada professor tenha clareza quanto a sua função dentro do processo de ensino, bem como
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a maneira que deve executar sua tarefa dentro de um planejamento interdisciplinar, para que a ação não se torne
fragmentada e compartimentada entre as diferentes áreas do saber. Neste planejamento, surgem os projetos de
interdisciplinaridade que podem aglutinar mais professores a partir do interesse e motivação de um único professor
durante o desenvolvimento do projeto. Ele pode ser pequeno como uma sequência didática ou grande como um
planejamento para o ano escolar todo. Esse planejamento pedagógico, segundo Augusto et al. (2004), é de grande
relevância para o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, assim como para outras ações pedagógicas
empreendidas na escola. O diferencial dos projetos interdisciplinares é o envolvimento de docentes de diferentes
disciplinas que vislumbrem a possibilidade de um trabalho em conjunto Esta interação é importante considerando que
“a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real
das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa” (Japiassú, 1976, p. 74). Nem de longe passa por aqui a
ideia de que haja uma hierarquia governando a participação dos diferentes professores, apenas que se deve entrar
nesses projetos conscientes e com a máxima clareza do papel que se vai desempenhar (Fazenda, 2003).
Observou-se também que um único aluno (do curso de Química) teve uma concepção bastante alternativa aos
demais participantes da pesquisa, representando 2,1%; para ele a interdisciplinaridade:
“Q9 - É uma maneira de abordar uma aula (palestra) com vários olhares diferentes (olhar macroscópico para o
microscópico).”

	
  
III. 2 Interdisciplinaridade na formação inicial
Ao perguntarmos sobre de que maneira se dá a interdisciplinaridade nas aulas de seus professores na graduação, os
acadêmicos que acreditam que essa interdisciplinaridade 44 % no geral diz que ocorre pouco ou raramente, sendo 45%
na Química e 42,8% na Biologia. Outros acadêmicos demonstraram nunca ter ocorrido ou não acontecer a
interdisciplinaridade no contexto da graduação, num total 29,2% correspondentes a 30% dos respondentes de Química
e 28,6% de Biologia. Cerca de 21,9% no geral acreditam que a interdisciplinaridade acontece, mesmo que apenas em
algumas disciplinas da graduação, sendo que corresponde a 15% dos acadêmicos de Química e 28,6% dos acadêmicos
de Biologia. Não responderam esta questão dois estudantes de Química, correspondente a 4,9 % do total e 10% dos
estudantes de química. Algumas respostas neste sentido são apresentadas na Tabela IV:

TABELA IV Respostas acerca da realização da interdisciplinaridade na graduação.

Categorias
Ocorre pouco ou
raramente

Não ocorre

Fragmentos de fala
B1) Poucos momentos se fizeram presentes, e quando se fez, creio que não foi algo que
estabelecimento um link em que pudesse ser aplicado.
B2) Na universidade a interdisciplinaridade raramente acontece(u), pois cada professor está
muito focado apenas na temática da maioria da sua área de pesquisa, se isolando (de certa
maneira) de outros conteúdos que possam trazer a interdisciplinaridade para a sala de aula.
Q13) Existe uma resistência muito grande com relação aos professores na universidade
para a interdisciplinaridade. Das poucas aulas das quais tivemos uma abordagem levemente
interdisciplinar foi a disciplina de físico-química e bioquímica. A maneira geralmente é como
curiosidade, quando elas apareciam.
Q16) Há pouca interdisciplinaridade pelos professores no ensino superior. O assunto
conteudista, e a necessidade de cumprir o cronograma da disciplina se torna mais importante.
Contudo em algumas disciplinas, principalmente relacionada à área de ensino temos uma
abordagem mais ampla que de certa forma desenvolve assuntos interdisciplinares continuamente.
B8)Não há interdisciplinaridade na graduação! O curso de Biologia seria o mais propicio
para isso, porém a organização da grade e o trabalho em conjunto dos professores não
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atrapalham.
Q1) Nenhuma! A graduação é extremamente tradicional. Algumas vezes em física-química
um professor, que é pesquisador em ensino, se preocupa com esta interface. Contudo ele é o
único a ter esta postura tanto quanto rara.
Q8) A interdisciplinaridade não ocorre de maneira efetiva nas aulas de graduação,
principalmente pelo fato de a grade curricular ser restrita para que ocorra isso e também porque
as disciplinas possuem pouca carga horária para a quantidade de conteúdo que deve ser passado.
O que ocorre, às vezes, é a utilização de conteúdos apreendidos na teoria para que sejam
aplicados em aulas práticas.
B4)Acredito que haja interdisciplinaridade, principalmente entre as disciplinas do nosso
curso com química e física. Há também com história da Ciência.
B6)Genética X Evolução; Instrumentação X Estágio. As disciplinas trabalhavam unidas,
usando os termos e conteúdos de uma para completar a outra.
Q5) Um exemplo foram as aulas de físico-química, quando o tema era eletroquímica, o
professor preocupava-se em fazer relações entre a química, e as funções que ela exercia no corpo
e no meio ambiente.
Q19) Tive muitos exemplos quando, cursei FQI, com diversos exemplos, que envolvem
outras áreas ou que envolviam o cotidiano. Na verdade tive interdisciplinaridade entre as áreas
da química e com o cotidiano. Em quântica que eu tive também várias interdisciplinaridade, mas
não frequentes.

A análise também possibilitou observar que com frequência surgiram críticas aos professores da graduação, muitas
delas responsabilizando-os pela falta de interdisciplinaridade, neste sentido destacam-se algumas falas dos acadêmicos:
B7)Normalmente os professores da graduação aos quais eu tive durante esses 5 anos, não desviaram muito o
assunto dos conteúdos a serem ministrados na disciplina. Então eu acredito que esse critério na minha graduação ficou
a desejar.
Q2) A maior parte dos nossos professores são tradicionais e os conteúdos mesmo em disciplinas diferentes são
explicados diversas vezes da mesma maneira.
Q7) É bem complicado encontrar professor da graduação que dá suas aulas de forma interdisciplinar, incluindo
alguns professores da área de ensino. Na verdade quando um professor da nossa área tenta ser interdisciplinar, o
máximo que este faz é relacionar a química orgânica com inorgânica, analítica, físico-química, etc.
É importante destacar a ideia de Japiassú (1996, p. 15) sobre a prática interdisciplinar ser praticamente
inexistente em nossas universidades, tanto no campo do ensino quanto no da pesquisa, o autor ainda ressalta que em
uma escala bastante reduzida observam-se certos encontros pluridisciplinares. Ou seja, conforme foi identificado nos
trechos de algumas respostas dos participantes desta pesquisa, não há a interdisciplinaridade na graduação, mas são
feitas algumas praticas que fogem ao sistema tradicional de ensino.
III. 3 A relação entre as propostas dos acadêmicos e a prática interdisciplinar
Para investigar a prática dos acadêmicos e se as ações pedagógicas propostas por eles apresentam caráter
interdisciplinar, foi realizada a seguinte pergunta: “Conforme a tabela a baixo indique alguns temas geradores para
correlacionar de maneira interdisciplinar às disciplinas citadas. Marque com um X as disciplinas que achar conveniente
correlacionar”. Na questão seguinte “Baseado em um dos temas geradores que você propôs na tabela acima, descreva
de que maneira você desenvolveria a temática no âmbito das aulas e/ou escola”, os acadêmicos deveriam explanar
sobre como desenvolveriam o tema gerador, justificando a escolha desse tema para se trabalhar a interdisciplinaridade.
Embora todos os acadêmicos tenham propostos temas geradores, a análise nos permitiu observar que muitos
não possuem a concepção de “temas geradores”. Baseado na proposta de Freire, que parte do Estudo da Realidade do
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educando e na Organização dos Dados pelo educador, surgem os Temas Geradores, extraídos da problematização da
prática de vida dos educandos. Os conteúdos de ensino são resultados de uma metodologia dialógica. Cada pessoa,
cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em si próprio, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos
necessários dos quais se parte. O importante não é transmitir conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma de
relação com a experiência vivida. Nesta perspectiva existem três momentos para traçar a ação pedagógica: a
investigação do contexto social do aluno, a tematização e a problematização utilizando o tema proposto (Brandão,
2005). No caso do questionário em questão a pergunta indagou apenas uma tematização. Observou-se uma pluralidade
de temas, sendo os temas geradores mais sugeridos apresentados a seguir na Tabela V.

TABELA V. Temas geradores mais sugeridos

Água

Lixo

Guerras

Dengue

Doenças

Alimentos

Drogas

Sexualidade
Termoquímica

A partir da análise foi observado que algumas respostas traziam apenas conceitos específicos, o que demonstrou uma
falta de compreensão dos acadêmicos quanto ao que são temas geradores. Porém mesmo os que fizeram estas citações,
mas propuseram ações pedagógicas foram incluídos na apreciação.
Na questão seguinte “Baseado em um dos temas geradores que você propôs na tabela acima, descreva de que
maneira você desenvolveria a temática no âmbito das aulas e/ou escola”. Os alunos deveriam explanar sobre como
desenvolveriam o tema gerador, justificando a escolha desse tema para se trabalhar a interdisciplinaridade.
Ao aprofundarmos os estudos sobre a interdisciplinaridade observamos que mesmo entre os pesquisadores a
uma ambiguidade de definições o que notamos ser a dificuldade enfrentada pelo ensino e que ocasiona a deficiência na
formação de professores, pois gera a antipatia de se trabalhar em um método tão complexo e abrangente como a
interdisciplinaridade. Japiassú (1976, p. 74) ressalta que: “a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das
trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um projeto específico de
pesquisa”. Neste sentido os acadêmicos de Química ao comentarem sobre suas estratégias pedagógicas defendem que
os professores de diferentes disciplinas precisariam interagir para tornar o tema sugerido, interdisciplinar, como
observamos nestas respostas:
“Q10- A obra de arte (citada na questão b): o professor de química aborda o assunto que foi pintado de acordo
com os cientistas da época, o que é o experimento pintado. O professor de filosofia e história abordam as questões
interessantes da época e aspectos sociais, culturais, econômicas que influenciaram para tal pintura. O professor de artes
aborda a questão artística envolvendo as expressões, cores de acordo com a época”.
“Q12- Utilizando o tema gerador “água” os professores das disciplinas acima marcadas poderiam reunir-se e
preparar uma atividade em que todos utilizassem desta temática para aula, o professor de química poderia contribuir
para estrutura, propriedades e importância da água, processo de tratamento para torná-lo potável, o de biologia poderia
contribuir para sua importância no meio ambiente, no corpo humano, para seres aquáticos e etc., o professor de
sociologia poderia contribuir no sentido de como a água é distribuída nas diversas classes sociais em vários países e
como isso interfere na relação na própria sociedade. Após preparado, planejada esta atividade os professores devem
chegar a um consenso de quando aplicá-la, considerando que devem ser trabalhadas “ao mesmo tempo”.
Esta ideia de que a interdisciplinaridade é um diálogo entre os especialistas de cada disciplina é compartilhada
por Japiassú (1976) e Fazenda (2003). Porém apresenta ressalvas, pois não pode ser considerada uma adição de todas
as especialidades e nem ser confundido como uma união sintética desses saberes específicos (Japiassú, 1976).
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Diante dessa visão observamos que alguns graduandos (Química e Biologia) acreditam que a simples soma de
várias disciplinas em uma aula é o suficiente para realizar uma prática interdisciplinar, como pode ser evidenciado na
questão referente ao conceito de interdisciplinaridade propriamente dito. Notamos que ao traçar suas ações eles
apontam os níveis de interdisciplinaridade que acreditam ser possíveis para os temas propostos, mas não explicam
como realizar a interdisciplinaridade:
Q6 - Polímeros: na biologia seria para apresentar os polímeros do organismo. Química: ligações
poliméricas. Matemática: pode ser realizada várias questões quanto a formação de polímeros. Física:
propriedades de alguns polímeros. Sociologia: pensar nas mudanças sociais.
B18 - Biologia: ciclo de vida; Língua estrangeira: legendas para os gráficos; Química: reações que
ocorrem no organismo. Português: um texto, explicativo; Matemática: índices de mortalidade; Física:
distância percorrida pelo inseto; artes: figuras ilustrativas; história: histórico das doenças; geografia:
locais mais afetados. Inglês: textos.
Muito se discute entre os pesquisadores (Japiassú, 1976; Fourez, 1995; Fazenda, 2002; Santos, 2010) sobre as
diferentes vertentes de interdisciplinaridade. Segundo Japiassú (1976, p. 81):
[...] interdisciplinaridade linear ou cruzada. Trata-se apenas de uma forma mais elaborada de pluridisciplinaridade.
As disciplinas permutam informações. Contudo nessas trocas não há reciprocidade. E a cooperação propriamente
metodológica é praticamente nula
[...] O segundo tipo recebe o nome de interdisciplinaridade estrutural. Ao entrar num processo interativo duas ou
mais disciplinas ingressam, ao mesmo tempo num dialogo, em pé de igualdade. Não há supremacia de uma sobre
as demais. As trocas são recíprocas. O enriquecimento é mutuo.

Em outra perspectiva Fourez (1995) associa tipos de interdisciplinaridade a atitudes práticas, diferenciando-a em
duas linhas, a primeira que visa à busca por uma abordagem que associe disciplinas, mais objetivas, mais universais e
que construam uma nova representação do problema, ou seja, todas as disciplinas quando criadas tiveram algo em
comum de modo geral com as suas formadoras e agora estão em uma nova disciplina investigando um novo enfoque.
Uma segunda seria a prática específica que aborda os problemas relativos à existência cotidiana, nesta a
interdisciplinaridade é vista como uma prática essencialmente política (Santos, 2010).
Segundo Fazenda (2003) interdisciplinaridade é vista mais como processo do que como produto, e ela poder a
busca por criar alicerces entre as disciplinas que, foram perdidos com as divisões especificas e assim essas pontes
serviriam para correlacionar e promover a superação desses limites disciplinares. Berti e Fernandez (2007), em sua
pesquisa analisaram nas práticas dos professores da área de Ensino de Ciências, suas concepções acerca da
interdisciplinaridade e deram duas modalidades diferentes epistemologicamente e metodologicamente da
interdisciplinaridade presente em suas praticas: a interdisciplinaridade a partir do professor e a interdisciplinaridade
entre professores.
As respostas da questão em ambas as licenciaturas de Química e Biologia sugerem uma interdisciplinaridade
cruzada, mas sem a devida reciprocidade que a interdisciplinaridade exige. Mesmo quando suas estratégias propuseram
ações conjuntas entre professores, suas visões aparentam estar longe da interdisciplinaridade estrutural proposta por
Japiassu (1976). Nesse sentido, Santos (2010) defende que professores que realizam a interdisciplinaridade de maneira
individual, mesmo que em ações mais simples (unidades didáticas, ou um planejamento anual), são necessários para
incentivar e participar como precursores em projetos interdisciplinares maiores entre professores e assim realizarem um
interdisciplinaridade genuína e mais abrangente. Dois acadêmicos de Biologia demonstram compreender tais
configurações, mesmo que de forma ingênua apresentam uma visão bem ampla do termo:
B14 – Como já transcorrido na questão 1ª eu iria propor um projeto em nível escolar onde todas as disciplinas
trabalhariam o mesmo tema e de acordo com a proposta que melhor cabe a cada disciplina. (reposta da 1:
Interdisciplinaridade é quando trabalha-se um tema abordando diferentes disciplinas, por exemplo, ao trabalhar o
tema transito pode-se estudar em biologia os impactos causados pela poluição dos automóveis no meio ambiente,
no organismo humano, etc., em química pode-se trabalhar as formulas e origens dos combustíveis, etc, em física
trabalha-se conceitos como velocidade, impacto, etc. E assim poderia se trabalhar varias disciplinas.

22045-‐12	
  
	
  

	
  

Barreiros et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 22045 (2014)	
  

B15 – Criar um projeto interdisciplinar com todos os alunos de uma determinada série, envolvendo o ciclo do
mosquito, a geografia de onde há epidemias, gráficos estatísticos, historia das doenças, como é o envolvimento
com a sociedade, criar panfletos para a conscientização da população.

Contudo, observamos que a perspectiva interdisciplinar esta semeada na formação dos professores, visto que nas
respostas dos acadêmicos de Química e Biologia 100% das ações propostas (exceto os que não responderam)
realizaram ao menos três correlações entre disciplinas, sendo a mais comum entre Química + Biologia + História.
Sugerindo uma preocupação com a contextualização do Ensino de Ciências, como observamos nestas frases:
Q11- Com relação ao tema história da ciência este pode ser trabalhado praticamente em todos os conteúdos de
química, mas principalmente quando o tema em estudo é tabela periódica e modelos atômicos já vários filósofos
são esquecidos quando são tão importantes quanto Mendeliev. E como era a vida destes cientistas afinal? Foi fácil
para realizarem tantas descobertas? Porque foram feitos vários modelos atômicos? Trabalhar estes temas através de
texto não seria impossível possibilitando a união de várias disciplinas para trabalhar este assunto.
B6 - Sexualidade: Biologia, Fisiologia, Anatomia e Morfologia dos sistemas reprodutores, doenças sexualmente
transmissíveis, gravidez, hormônio, excitação, etc. Esses temas estão relacionados à história, podendo ser
trabalhado seu desenvolvimento ao longo dos anos e das civilizações, comparando-as com a atualidade.

O rompimento com as visões equivocadas da Ciência, no caso da falsa visão que os cientistas são tomados por
insights e realizam suas descobertas ao acaso, sem as contribuições históricas tão importantes na construção da
Ciência. Essas teses equivocadas sobre a Ciência é discutida por Cachapuz et al (2011), que julga ser preciso romper
com a transmissão de conhecimentos acabados que ignoram os fatos que geraram os problemas e desconsideram a
evolução histórica dos avanços científicos, necessitando assim de visões epistemológicas para superar esses modelos
tradicionais e assim renovar o Ensino de Ciência.
De forma geral observamos que as ações pedagógicas dos acadêmicos de Química e Biologia foram bastante
variadas e criativas, explorando a leitura e discussão de textos em português e outras línguas, utilização de vídeos,
experimentos, demonstrações, pesquisas em sites internacionais, aulas teórico-práticas, dança, teatro, análise de obras
de arte, analises de gráficos e dados estatísticos, criação de panfletos de conscientização, jogos lúdicos, análise de
rótulos, cálculos, montagem de materiais recicláveis. Contudo as ações não foram muito bem delimitadas, talvez em
decorrência do tempo para responder o questionário, necessitando de mais reflexão por parte dos futuros professores.
Apesar de 29,2% dos acadêmicos (30% dos respondentes de Química e 28,6% de Biologia) afirmarem não
ocorrer a interdisciplinaridade na graduação constatamos que ao proporem suas ações interdisciplinares, demonstraram
já ter tido algum contato, mesmo que pequeno, com ações interdisciplinares ( no Ensino Infantil, Fundamental, Médio,
em provas de vestibular, ENEM, dentre outros) sugerindo diversas maneiras de como realizar a integração em uma aula
de Ciências. Porém, demonstraram dificuldades para aprofundar suas estratégias, ultrapassar os limites que a
especificidade da disciplina proporciona. Bem sabemos que por serem acadêmicos em formação, poderão superar e
explorar essa dificuldade ao longo de sua prática docente, mas consideramos necessárias as vivências de ações
interdisciplinares em todos os níveis de ensino, principalmente na formação inicial destes licenciandos, para que tal
conceito possa tornar-se algo arraigado à prática de cada um. Essa reflexão sobre a interdisciplinaridade precisa ser
constante entre os professores de modo geral e de toda a Ciência, que derivaram da Filosofia, rechaçada posteriormente
em conhecimentos específicos, ocasionando um isolamento:
“É bem verdade que cada disciplina, através de seu enfoque específico, não somente tem a pretensão de fornecer o
real, mas o fornecer de fato. No entanto, trata-se de um real sempre “reduzido” ao ângulo de visão particular dos
especialistas em questão” (Japiassu, 1976, p.66).

A nosso ver, a complexidade e o reducionismo das disciplinas podem gerar uma dificuldade em estabelecer a
interdisciplinaridade no sistema de ensino. Talvez esse entrave surja pela falta de reflexão e aprofundamento da
interdisciplinaridade dentro das instituições, barradas pela burocratização do ensino e pela falta de tempo. Como num
ciclo a falta de debate e engajamento na causa interdisciplinar pelos docentes, gera uma perpetuação dessa dificuldade
na formação dos professores. Contudo, sabemos que são muitas as variáveis que interferem diretamente na falta de
práticas interdisciplinares nos diversos níveis de ensino, e que algumas são complexas de serem solucionadas, no
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entanto as reflexões acerca desta temática devem ultrapassar a teoria e atingir aqueles que estão dentro das salas de
aula, promovendo assim uma conscientização quanto as suas possibilidades. Sem tentar solucionar ou criar modelos
de como tornar a interdisciplinaridade algo plausível nas aulas de Ciências, retomamos algumas etapas elencadas por
Japiassu (1976), para desenvolver a multi e pluridisciplinaridade ao interdisciplinar, considerando esta, uma passagem
da não integração para a integração:

[...] - pesquisas independentes empreendidas numa situação de proximidade física;
- permutas ocasionais de informações sobre um problema de ordem geral;
- colaborações não estruturadas, no interior de um problema de ordem geral;
- divisão do problema-comum em subpesquisas, entre as quais se repartem os especialistas de diferentes
disciplinas;
- integração meramente formal das disciplinas, permanecendo estas, na realidade, separadas umas das outras;
- objetivo comum a uma equipe de trabalho, atacados por enfoques distintos, segundo pontos de vistas diferentes;
- fusão da pesquisa, em que os especialistas não se identificam mais por suas disciplinas de origem”(Japiassu,
1976, p.85).

Todavia promover a interdisciplinaridade exige que esta esteja fundamentada sobre a competência de cada
especialista, e que estes reconheçam o caráter parcial e relativo de sua própria disciplina e juntos, possam realizar um
projeto em que as ações sejam polarizadas e tenham por objetivo resolver um problema social ou institucional em
comum e por fim a interdisciplinaridade deve sobrepujar os aspectos conceituais, metodológicos e epistemológicos
para superar a não integração das disciplinas.

IV. CONCLUSÕES
Consideramos que este trabalho permitiu conhecer parcialmente as concepções que os acadêmicos trazem consigo a
respeito do conceito da interdisciplinaridade. Os resultados mostraram que suas concepções não se distanciam de
maneira significativa das definições dadas pelos principais autores deste tema, no entanto a ampliação de tal definição
para a prática docente é um desafio a ser superado. Vários participantes da pesquisa apresentaram dificuldades de
propor maneiras de praticar a ação interdisciplinar de fato, contudo, mostraram-se capazes de estabelecer relações entre
diferentes disciplinas utilizando diversas situações por meio de temas geradores. Esta situação ilustra o distanciamento
entre o “o que fazer” e o “como fazer” presente neste processo de formação inicial, intrínseco a cada graduando. A
pesquisa trouxe como possível justificativa para este fato a falta de ações interdisciplinares na vida estudantil dos
graduandos, principalmente durante a formação inicial que gera uma dicotomia entre teoria e prática no âmbito de
atividades interdisciplinares. Como continuidade desta pesquisa pretende-se realizar um encontro conjunto com todos
os acadêmicos (Biologia e Química) para discutir e refletir acerca de atividades interdisciplinares, como sugestão
desenvolver uma unidade didática interdisciplinar cujo tema gerador é a Dengue e suas implicações. Não esperamos
com este trabalho findar as discussões que envolvem esta temática enquanto investigação das concepções de alunos em
formação inicial, mas ampliar a reflexão acerca de sua aplicabilidade na prática e assim, possivelmente, conduzi-las
para níveis de maior aprofundamento que permitam uma discussão mais rica e significativa.
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The research aims to conduct an analysis able to identify the metaphor that relates the
concepts of evolution and progress in the book The origin of species, by Charles Darwin,
and in the book Early man, by Francis Clark Howell. The terms evolution and progress were
identified in both books and after analysis of the work The origin of species, no association
between the concepts of evolution and progress were identified. In the book Early man, with
oriented approach to scientific publishing, the author uses expressions like road and march,
wich may indicate direction of the evolutionary process. The author also uses expressions
like best, evolutionary gains, evolutionary refinement that can influence the understanding
of biological evolution as a process that aims to improve or progress. The March of Progress
metaphor is not used in the work to refer to the image that represents human evolution, so
that its origin can be related to the conceptual metaphor that combines the concepts of
evolution and progress and the presence of expressions that indicate direction or path of the
evolutionary process.The results obtained confirm the presence of elements that reveal the
metaphor evolution is progress in texts for dissemination of evolutionary theories.
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A pesquisa tem como objetivo a realização de uma análise capaz de identificar a metáfora
que relaciona as concepções de evolução e de progresso nas obras A origem das espécies, de
Charles Darwin, e no livro Early man, Francis Clark Howell. Foi identificado os termos
evolução e progresso em ambos livros e após a análise da obra A origem das espécies não
foi identificada associação entre as concepções de evolução e de progresso. No livro Early
man, com abordagem voltada para a divulgação científica, o autor utiliza expressões como
march e road que podem indicar direcionamento do processo evolutivo. O autor também
utiliza expressões como melhor, ganhos evolutivos, refinamento evolutivo que podem
influenciar a compreensão da evolução biológica como um processo que visa a melhoria ou
progresso. A metáfora Marcha do Progresso não é utilizada na obra para se referir à imagem
que representa a evolução humana, de modo que sua origem pode estar relacionada com a
metáfora conceptual que associa as concepções de evolução e de progresso e à presença de
expressões que indicam direcionamento ou caminho do processo evolutivo. Os resultados
obtidos confirmam a presença de elementos que revelam a metáfora evolução é progresso
em textos destinados à divulgação das teorias evolutivas.

I. INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como objetivo a realização de uma análise documental capaz de identificar a metáfora que
relaciona as concepções de evolução e de progresso nas obras The origin of species, de Charles Darwin, e no livro Early
man, Francis Clark Howell.
Segundo Lakoff & Johnson (2002) a metáfora consiste na compreensão de uma coisa em termos de outra e algumas
metáforas, chamadas de conceptuais, se encontram arraigadas estruturando o pensamento e definindo comportamentos.
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As metáforas conceptuais não fazem parte apenas da nossa linguagem, mas de nosso sistema conceptual, portanto
estão relacionadas ao nosso modo de perceber, pensar e agir.
Pesquisas realizadas sobre o ensino do conteúdo de evolução biológica, como Almeida & Falcão (2010);
Anderson, Fisher & Norman (2002); Silva, Duso & Layser (2012); Belline (2006); Oleques, Bartholomei-Santos & Boer
(2011); Valença & Falcão (2012); Marcelos (2006), apontam que frequentemente o conceito de evolução biológica é
associado ao conceito de progresso ou de melhoria. Esta relação entre as duas concepções pode dificultar a compreensão
de conceitos mais aprofundados na área da evolução biológica.
Neste estudo destacamos A Marcha do Progresso, imagem que representa a evolução humana, como uma metáfora
conceptual. A Marcha do Progresso, metáfora que apresenta uma linha evolutiva que parte de ancestrais primatas até o
homem moderno é comum no ambiente escolar, estando presente principalmente em materiais utilizados no ensino de
Ciências e Biologia.
Carvalho & Clément (2007) realizaram uma pesquisa analisando materiais didáticos de 19 países e evidenciaram,
entre outros aspectos, que esta imagem (da evolução humana) está presente em livros utilizados em países como Itália,
França e Líbano. Os autores destacam que esta representação da evolução biológica é linear e finalista. Belline (2006)
em pesquisa realizada com livros didáticos de Biologia, observa a recorrência de imagens que trazem seres enfileirados,
onde o sucessor é mais complexo que o antecessor.
Considerando a importância da obra A Origem das espécies, de Charles Darwin, para os estudos sobre evolução
biológica e sua grande contribuição na popularização das teorias evolucionistas, esta pesquisa apresenta um estudo dos
textos presentes nesta obra buscando a identificação de contextos que relacionem as expressões evolução e progresso.
Na obra Early man, de Francis Clark Howell, foi realizada a identificação de textos que associem os termos evolução e
progresso e a busca pela expressão Marcha do Progresso.
Nos resultados deste estudo não identificamos associação entre os termos evolução e progresso na obra A Origem
das espécies, mas apontamos que o contexto histórico do surgimento da obra pode ter contribuído para interpretações
diversas da teoria darwinista. No livro Early man algumas expressões que indicam melhoria e direcionamento do
processo evolutivo foram encontradas, no entanto, a expressão Marcha do Progresso não está presente na obra. Alguns
elementos encontrados na pesquisa documental revelam a metáfora conceptual que relaciona as concepções de evolução
e de progresso em textos sobre a evolução biológica.
I.1 A Teoria das Metáforas Conceptuais: algumas considerações
As metáforas são recursos de linguagem muito utilizados na nossa comunicação e diversas expressões metafóricas estão
presentes em nosso cotidiano. Na definição de Dias, Couto & Primi (2009), a metáfora é entendida como:
A utilização de uma palavra ou frase que frequentemente tem um significado, para descrever outra coisa que
literalmente não o possui, observando-se que esta substituição não é realizada arbitrariamente, mas baseada num
ponto de semelhança entre os termos (Dias et al., 2009).

Além de serem utilizadas como linguagem, as metáforas também são compreendidas como parte do nosso sistema
conceptual. Para Lakoff & Johnson (2002) o nosso pensamento é por natureza metafórico, de modo que as metáforas
fazem parte dos nossos pensamentos e das nossas ações e estão presentes no nosso cotidiano.Segundo Ferreira (2007) as
metáforas desempenham “papel fundamental ao mapear experiências físicas e corpóreas, a fim de auxiliar a estrutura a
compreensão de ideias abstratas que constituem a base do pensamento humano”.
A definição de metáfora por Lakoff et al. (2002) envolve, desta forma, a compreensão e o experenciamento de
uma coisa em termos de outras. Estas metáforas que estão relacionadas com nosso modo de pensar e agir são chamadas
de metáforas conceptuais. Lakoff et al. (2002) propõe que a compreensão acontece por meio mapeamento conceptual
entre dois domínios: o domínio-fonte, aquele conhecido, e o domínio-alvo, aquele que se pretende compreender. Esta
comparação entre dois domínios também é observado nas analogias. Nagem (1997), em seu estudo sobre as analogias,
adota a denominação de veículo para termo de comparação ou conhecido e alvo para o termo comparado, ou
desconhecido.
23001-2

Sá, N. L. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 23001 (2014)

A distinção entre analogias e metáforas neste estudo é fundamental. Admitimos como uma analogia a comparação
explícita entre domínios distintos, esta comparação indica claramente os termos comparados. Embora também sejam
comparações, as metáforas são implícitas, de modo que as características e qualidades comparadas não são expostas. Por
este motivo, as metáforas permitem inúmeras interpretações. Segundo Duit (1991) a distinção entre analogias e metáforas
é bastante difícil, uma vez que existem semelhanças entre os dois tipos de linguagem. Para o autor uma analogia consiste
numa comparação explícita entre dois domínios, já as metáforas apresentam comparações implícitas, realçando
características que não coincidem entre os domínios.
A metáfora é mais sintética, subjetiva e implícita e a analogia é mais sistemática, complexa, explícita e menos
subjetiva. É difícil diferenciar o significado de cada termo, mas faz-se necessário para não haver confusões no
momento de se explicar um determinado assunto. Metáforas são meramente citadas, enquanto analogias podem ser
mais elaboradas e atingir um objetivo diferente (Rigolon & Obara, 2011, p. 484).

Segundo Lakoff et al. (2002), autores da Teoria das Metáforas Conceptuais, as expressões metafóricas presentes
na nossa linguagem estão relacionadas aos conceitos metafóricos de uma maneira sistemática, já que as metáforas
conceptuais referem-se a noções abstratas, enquanto as metáforas linguísticas remetem às expressões linguísticas que
representam tais noções. Deste modo, ao estudar expressões metafóricas presentes na nossa linguagem podemos nos
aproximar da natureza de conceitos metafóricos e compreender a natureza metafórica das nossas atividades.
Metáforas conceptuais são fundamentais para a compreensão da nossa linguagem e da nossa cultura. Lakoff et al.
(2002) apresentam um exemplo da metáfora conceptual "Tempo é Dinheiro" e demonstram como ela estrutura nossas
atividades cotidianas, na maneira como pensamos e agimos em relação ao tempo da mesma maneira como pensamos e
agimos em relação ao dinheiro. Lakoff et al. (2002) apontam algumas expressões, tais como "gastamos tempo" ou
"economizar tempo", como manifestações desta metáfora conceptual.
As Analogias & Metáforas (A&M) são muito utilizadas no processo de ensino-aprendizagem em diversas áreas
do conhecimento, como Ciências, História, Matemática, entre outros. Como evidenciado por Duit (1991) e Dagher (1995)
as Analogias e Metáforas podem funcionar como um recurso mediador entre os processos de ensino e de aprendizagem.
Para Bozelli & Nardi (2005) os aspectos fundamentais dessas duas linguagens (metafórica e analógica) é que
ambas possibilitam estabelecer comparações entre um domínio que é conhecido e outro que não é conhecido.
O uso de Analogias e Metáforas, de acordo com Cachapuz (1989), pode contribuir em sala de aula como
instrumentos de ajuda cognitiva, sendo importantes mediadores da aprendizagem dos estudantes. Marcelos & Nagem
(2008) atentam que além das vantagens, o uso de A&M também pode trazer desvantagens ao processo educativo. Os
autores apontam como desvantagens a fixação de conceitos equivocados pelos estudantes, a diferença entre o que é
transmitido pelo professor e o que é recebido pelo estudante, a aceitabilidade da analogia pelos estudantes, entre outros.
Deste modo, apesar de reconhecermos a metáfora como um recurso fundamental na educação, devemos ressaltar
que as metáforas nem sempre facilitam a compreensão de conceitos que são vivenciados. Segundo Amaral (2006) a
comparação na maioria das vezes não é óbvia para o sujeito que vivencia a transposição dos conceitos.
Lakoff & Johnson (2002) apontam que a própria sistematicidade que nos permite compreender um conceito em
termos de outro necessariamente encobrirá outros aspectos de desse conceito. Para estes autores, focalizar um aspecto de
um conceito metafórico pode nos impedir de focalizar outros aspectos desse mesmo conceito que sejam inconsistentes
com a metáfora.
Este aspecto, segundo Amaral (2006), indicam a relatividade da percepção das metáforas, já que além de um
contexto e de um sistema conceptual, os aspectos que são encobertos ou ressaltados de um conceito irá direcionar o olhar
do observador.
I.2 A Evolução PXbiológica e outras concepções
O percurso percorrido pelo termo evolução até sua ampla utilização em teorias biológicas que propõe explicações para
as modificações sofridas pelos seres vivos é bastante extenso. Hora o conceito de evolução é compreendido em termos
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de progresso, hora é compreendido em termos de transformação. No caso das Ciências Biológicas, a compreensão de
evolução como transformação está mais próxima das teorias hoje reconhecidas cientificamente.
A compreensão do termo evolução significando progresso causa alguns conflitos no entendimento sobre biologia
evolutiva e este conflito pode ser identificado em trabalhos acadêmicos já realizados com análises de conceitos evolutivos
presentes em livros didáticos e de conceitos expressados por professores e alunos.
A análise dos conceitos evolutivos em livros didáticos realizadas por Bellini (2006), Carneiro (2004), Almeida &
Falcão (2010) Bizzo & Molina (2004), Azevedo & Motokane (2011), Bizzo (2000), apontam a limitação do espaço
destinado ao estudo deste conteúdo e destacam várias distorções dos conceitos evolutivos. A concepção que os
professores da educação básica têm dos conceitos evolutivos pode ser compreendida em pesquisas desenvolvidas por
Oleques, Bartholomei-Santos & Boer (2011), Araújo, Caldeira, Caluzi & Carvalho (2009), Valença & Falcão (2012),
Moura & Silva-Santana (2012), Marcelos (2006), Marcelos & Nagem (2007), Grimes & Shoroeder (2013) que atentam
para dilemas causados pela interferência de questões religiosas, aspectos sociais e epistemológicos nos conceitos sobre
evolução biológica. As concepções de alunos da educação básica e superior podem ser observadas em trabalhos de
Oliveira e Bizzo (2011), Lima-Tavares, Mortimer & El-Hani (2009), Silva, Duso & Leyser (2012), Marcelos (2006) que
relatam, em geral, uma visão marcadamente criacionista e antropológica quando os alunos se referem a evolução
biológica, principalmente à origem da vida e do homem.
Segundo Silva & Silva (2009), é comum a associação entre os conceitos de evolução e de progresso. Os autores
apontam as influências da Revolução Industrial e de Iluminismo no imaginário ocidental como parte da explicação para
o entendimento da concepção de evolução como progresso.
A Revolução Industrial e o Iluminismo marcaram os séculos XVIII e XIX. Segundo Hobsbawn (2005), a
Revolução Industrial marca o avanço do poder produtivo das sociedades humanas, que se tornaram capazes da
multiplicação rápida, constante, e até o presente ilimitada, de homens, mercadorias e serviços. A herança deste imaginário
do progresso e da expansão industrial ainda é percebida nos dias atuais. Segundo Hobsbawn (2005) a revolução industrial
não foi um episódio com um princípio e um fim, pois a mudança revolucionária proposta se tornou norma deste então.
A ideologia racionalista do Iluminismo apoiada na cientificidade buscava obter respostas e resolver todas as
questões que estavam postas. Segundo Hobsbawn (2005), a ideologia iluminista anunciava-se como um pensamento
progressista e racionalista, cujo objetivo era a liberdade, a igualdade e a fraternidade de todos os homens. Esta crença no
progresso refletia aumentos visíveis no conhecimento e na técnica, na riqueza e na civilização. Como o progresso na
produção estava diretamente relacionado ao progresso das artes, das ciências e da civilização em geral, a ideologia
progressista estava relacionada ao capitalismo (Hobsbawn, 2005).
Neste contexto histórico, marcado pela ideologia do progresso, foram sendo elaboradas diversas teorias científicas
com o objetivo de explicar fenômenos naturais e sociais. Dentre elas, destacamos as teorias evolucionistas.
O termo evolução, significando progresso ou desenvolvimento cultural foi muito utilizado em estudos a respeito
da sociedade neste contexto histórico (Silva & Silva, 2009). Segundo Hobsbawn (2005), as teorias da evolução biológica
durante o período iluminista ainda engatinhavam, enquanto as teorias evolução social tiveram avanço surpreendente e
formavam, neste mesmo contexto, as bases científicas para o estudo das sociedades humanas.
Segundo Silva & Silva (2009) iluministas como Turgot e Condorcet, grandes responsáveis pela difusão da
evolução cultural, compreendiam a história da humanidade como uma melhoria contínua, partindo de povos “primitivos”,
até nossa “civilização complexa”. Nessa crença, o progresso social, responsável por igualdade e liberdade, seria atingido
somente com progresso no campo do conhecimento, da ciência e da razão. Silva e Silva (2009), apontam que a palavra
evolução, no campo das ciências naturais, ganhou destaque ainda no século XVIII, com o naturalista francês Lamarck, e
popularizou-se com Charles Darwin na segunda metade do século XIX.
Segundo Pino (2009) a preocupação com as questões relacionadas à origem do mundo e dos seres vivos é tão
antiga quanto o próprio homem e aparece de diferentes maneiras desde as mais remotas sociedades tribais à grandes
civilizações antigas. Segundo Ridley (2006), a história da biologia evolutiva começa com a publicação do livro a Origem
das espécies, por Charles Darwin, em 1859, porém as ideias a respeito da evolução são mais antigas. Porém, de acordo
com Ridley (2006), a maioria dos biólogos em meados do século XIX acreditavam que as espécies eram fixas.
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Além das influências do Iluminismo e da Revolução Industrial, o termo evolução e o conceito de evolução
biológica sofreram também grande influência religiosa. Para Silva & Silva (2009) a compreensão da evolução como
progresso “originou-se da visão de mundo judaico-cristã, pela qual o mundo foi criado em determinado momento da
história e deverá chegar a um fim também determinado no tempo. Tal processo considera que a história se desenvolve
visando esse final, que seria a chegada da humanidade ao Paraíso” (Silva & Silva, 2009)
Atualmente, a ideia amplamente aceita para explicar a evolução biológica é conhecida como neodarwinismo, teoria
que unificou genética, sistemática, paleontologia, morfologia comparativa e embriologia para explicar a maneira como
as espécies se modificam. As ideias de Darwin sobre a evolução e a seleção natural explicam as mudanças e adaptações
evolutivas e ainda compõe as teorias atuais sobre a origem e evolução dos seres vivos (Ridley, 2006).

II. METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se por ser qualitativa e utiliza a análise documental e de conteúdo como métodos de pesquisa.
A análise documental é uma técnica de pesquisa que permite analisar grade diversidade de documentos, como
fontes estatísticas, documentos iconográficos, documentos particulares e oficiais, fotografias, entre outros (Michael,
2009).
A pesquisa foi realizada na obra The origin of species, autor Charles Darwin, 6º edição, documento disponível em
meio eletrônico. A sexta edição deste livro tem o título complete: The origin of species by means of natural selection, or
the preservation of favoured races in the struggle for life. A escolha pelo estudo desta obra está relacionada à sua
relevância na área de estudos sobre evolução biológica e pela grande contribuição das ideias evolucionistas apresentadas
nesta obra para os conhecimentos atuais sobre a evolução das espécies. O objetivo é identificar a ocorrência dos termos
evolution e progress e o contexto em que os termos estão presentes. Por ser um documento eletrônico, foram incluídos
os termos evolution e progress no campo de busca e os trechos encontrados foram transcritos para a análise.
No livro Early Man, do autor Francis Clarck Howell, edição de 1972, além dos termos evolution e progress, foi
investigada a presença da expressão March of Progress em todos os textos presentes na obra.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO
III. 1 The origin of species
O termo evolution aparece em sete trechos da obra que podem ser visualizados no Tabela I. Nestes trechos o termo
evolution (evolução – tradução nossa) é utilizado para se referir à Teoria da Evolução ou mesmo para explicá-la. Na busca
pelo termo evolution foi encontrada a palavra evolutionists em apenas dois trechos. Tal fato pode ser explicado pelo
tratamento de naturalists aos estudiosos da evolução biológica.
Destacamos o trecho 02 (Tabela II), onde o autor esclarece que a evolução resultará geralmente em um avanço,
mas considera que em alguns casos haverá o retrocesso, no que se refere à organização dos seres vivos. Este trecho
demonstra que Darwin não compreendia que a evolução biológica resultará no progresso, mas que pode resultar tanto
no regresso ou no progresso das espécies. Segundo Silva & Silva (2009) e evolução biológica ocorre por meio de
mutações são aleatórias que nem sempre são benéficas e não podem ser controladas. Deste modo, teoria da seleção
natural de Darwin não se relaciona à ideia de progresso.
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TABELA I. Trechos do livro The origin of species que apresentam o termo evolution com número da página e tradução nossa.
TRECHOS
TRECHO 01. But the case is not here put fairly. It is admitted
by most evolutionists that mammals are descended from a
marsupial form; and if so, the mammary glands will have
been at first developed within the marsupial sack. (p. 190)
TRECHO 02. At the present day almost all naturalists admit
evolution under some form. Mr. Mivart believes that species
change through "an internal force or tendency," about which
it is not pretended that anything is known. That species have
a capacity for change will be admitted by all evolutionists.
(p.202)
TRECHO 03. Everyone who believes in slow and gradual
evolution, will of course admit that specific changes may
have been as abrupt and as great as any single variation which
we meet with under nature, or even under domestication. (p.
202)
TRECHO 04. This difficulty, as in the case of unconscious
selection by man, is avoided on the theory of gradual
evolution, through the preservation of a large number of
individuals, which varied more or less in any favourable
direction, and of the destruction of a large number which
varied in an opposite manner. (p. 203)
TRECHO 05. Mr. Hudson is a strong disbeliever in
evolution, but he appears to have been so much struck by the
imperfect instincts of the Molothrus bonariensis that he
quotes my words, and asks, "Must we consider these habits,
not as especially endowed or created instincts, but as small
consequences of one general law, namely, transition?" (p.
216)
TRECHO 06. If numerous species, belonging to the same
genera or families, have really started into life at once, the fact
would be fatal to the theory of evolution through natural
selection. (p. 383)
TRECHO 07. I formerly spoke to very many naturalists on
the subject of evolution, and never once met with any
sympathetic agreement. It is probable that some did then
believe in evolution, but they were either silent or expressed
themselves so ambiguously that it was not easy to understand
their meaning. Now, things are wholly changed, and almost
every naturalist admits the great principle of evolution. (p.
425)

TRADUÇÃO (NOSSA)
Mas o caso não é aqui colocado de forma justa. Admite-se
pela maioria dos evolucionistas que os mamíferos são
descendentes de uma forma marsupial; e se assim for, as
glândulas mamárias terão sido a princípio desenvolvidas na
bolsa marsupial.
Hoje em dia quase todos os naturalistas admitem a evolução
sob alguma forma. Mr. Mivart crê que as espécies mudam
através de "uma força ou tendência interna", sobre o qual
não se aparenta conhecer. Que a espécie tem uma
capacidade de mudança, será admitido por todos os
evolucionistas.
Todo aquele que crê em evolução lenta e gradual, vai,
naturalmente, admitir que mudanças específicas podem ter
sido tão abruptas e tão grandes quanto qualquer variação
única com a qual nos encontramos no âmbito da natureza,
ou mesmo sob domesticação.
Esta dificuldade, como no caso da seleção inconsciente
pelo homem, é evitada na teoria de evolução gradual, por
meio da preservação de um grande número de indivíduos,
que variou mais ou menos em qualquer direção favorável,
e a destruição de um grande número que variou de uma
maneira oposta.
Mr. Hudson é um forte descrente em evolução, mas ele
parece ter sido muito impressionado com os instintos
imperfeitos do Molothrus bonariensis que ele cita as
minhas palavras, e pergunta: "Devemos considerar estes
hábitos, não como instintos especialmente dotados ou
criados, mas como pequenas consequências de uma lei
geral chamada de transição? "
Se numerosas espécies, pertencentes ao mesmo gênero ou
família, realmente começaram na vida de uma só vez, o fato
seria fatal para a teoria da evolução através da seleção
natural.
Eu anteriormente falei com muitos naturalistas sobre o
tema evolução, mas nunca encontrei opinião que
concordasse com este pensamento. É provável que alguns
acreditassem em evolução, mas eles ou mantinham-se em
silêncio ou expressavam-se de maneira tão ambígua que
não era fácil de entender o seu significado. Agora, as coisas
mudaram totalmente, e quase todos os naturalistas admitem
o grande princípio da evolução.

Fonte: Quadro original baseado no livro The origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle
for life, 6ºed. 1872, disponível em meio eletrônico http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F391&viewtype=text&pageseq=1.
Acesso em 13/09/2013.

Ressaltamos também o trecho 07 (Tabela II), onde o autor expõe a grande complexidade que se observa ao tratar
do tema evolução, já que parte dos naturalistas aceita os mecanismos evolutivos, porém há também aqueles que creem
no criacionismo. Este trecho demonstra de forma clara a influência do contexto histórico na formulação da teoria
darwinista.
Segundo Artega (2008) a narração religiosa fundamentava os conhecimentos a respeito da origem e do homem,
até a segunda metade do século XVIII. Segundo este autor, entre a parte final do século XVIII e o início do século XIX,
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o evolucionismo começou a aparecer, entre um grupo reduzido de pessoas, como uma alternativa às ideias bíblicas a
respeito da origem dos seres vivos.
Na busca pelo termo progress foram encontradas também as palavras derivadas como progressed, progressive,
progressing, progression e progressively numa freqüência maior do que observadas na análise do termo evolution e suas
derivadas.
Os termos foram encontrados em 25 trechos da obra. O Tabela II apresenta apenas alguns destes trechos que pela
nossa análise estão sendo utilizados Charles Darwin para expor suas ideias a respeito da evolução. Nos demais trechos
não incluídos no Tabela II, o termo progress e seus derivados estão sendo utilizados no texto para se expor as teorias de
outros naturalistas sobre a evolução ou estão sendo utilizados em outros contextos que não estão relacionados com a
nossa pesquisa.

TABELA II -Trechos do livro The origin of species que apresentam os termos progress e seus derivados (progressed, progressive,
progressing, progression e progressively) com número da página e tradução nossa.
TRECHOS
TRECHO 01. We see nothing of these slow changes in progress,
until the hand of time has marked the long lapse of ages, and then
so imperfect is our view into long-past geological ages that we see
only that the forms of life are now different from what they
formerly were. (p. 67)
TRECHO 02. Consequently, each new variety or species, during
the progress of its formation, will generally press hardest on its
nearest kindred, and tend to exterminate them. We see the same
process of extermination among our domesticated productions,
through the selection of improved forms by man. (p. 87)
TRECHO 03. On our theory the continued existence of lowly
organisms offers no difficulty; for natural selection, or the survival
of the fittest, does not necessarily include progressive
development--it only takes advantage of such variations as arise
and are beneficial to each creature under its complex relations of
life. (p. 99)
TRECHO 04. The acquisition of a useless part can hardly be said
to raise an organism in the natural scale; and in the case of the
imperfect, closed flowers, above described, if any new principle
has to be invoked, it must be one of retrogression rather than of
progression; and so it must be with many parasitic and degraded
animals. (p. 176)
TRECHO 05. Although we have no good evidence of the
existence in organic beings of an innate tendency towards
progressive development, yet this necessarily follows, as I have
attempted to show in the fourth chapter, through the continued
action of natural selection. (p. 177)
TRECHO 06. When the first tendency to point was once
displayed, methodical selection and the inherited effects of
compulsory training in each successive generation would soon
complete the work; and unconscious selection is still in progress,
as each man tries to procure, without intending to improve the
breed, dogs which stand and hunt best. (p. 211)

23001-7

TRADUÇÃO (NOSSA)
Não vemos nada dessas mudanças lentas em progresso,
até que a mão do tempo marcou o longo lapso das eras,
e, em seguida, tão imperfeita é a nossa visão em eras
geológicas passadas há muito tempo que vemos apenas
que as formas de vida são agora diferentes do que que
eram anteriormente.
Consequentemente, cada nova variedade ou espécie,
durante o curso de sua formação, geralmente afeta de
forma mais dura seu mais próximo parente, e tendem a
exterminá-los. Vemos o mesmo processo de extermínio
entre as nossas produções domésticas, através da seleção
feita pelo homem de melhores formas.
Em nossa teoria, a existência de organismos inferiores
não oferece nenhuma dificuldade; para a seleção natural,
ou a sobrevivência do mais apto, não inclui
necessariamente desenvolvimento progressivo - só se
aproveita de tais variações assim que surgem e são
benéficas para cada criatura sob suas relações
complexas de vida.
A aquisição de uma parte inútil dificilmente pode ser
dita para elevar um organismo em escala natural; e no
caso do imperfeito, flores fechadas, descritas acima, se
qualquer novo princípio tem de ser chamado, ele deve
ser um retrocesso de, em vez de progresso; e assim deve
ser com muitos animais parasitas e degradados.
Embora não tenhamos nenhuma boa evidência da
existência de seres orgânicos de tendência inata para o
desenvolvimento
progressivo,
embora
siga
necessariamente, como tentei mostrar no quarto
capítulo, através da ação continuada da seleção natural.
Quando a primeira tendência apontada foi exibida, a
seleção metódica e os efeitos hereditários da formação
obrigatória em cada geração sucessiva completaria logo
o trabalho; e seleção inconsciente ainda está em
progresso, já que cada homem tenta obter, sem a
intenção de melhorar a raça, cães que se destacam e
caçam melhor.
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TRECHO 07. This gradual increase in number of the species of a
group is strictly conformable with the theory; for the species of the
same genus, and the genera of the same family, can increase only
slowly and progressively; the process of modification and the
production of a number of allied forms necessarily being a slow
and gradual process (…). (p. 294)
TRECHO 08. Hence, we may look with some confidence to a
secure future of great length. And as natural selection works solely
by and for the good of each being, all corporeal and mental
endowments will tend to progress towards perfection. (p. 429)

Este aumento gradual da quantidade de espécies de um
grupo é estritamente conformável com a teoria; para a
espécie do mesmo gênero, e os gêneros da mesma
família, pode aumentar de forma lenta e progressiva; o
processo de modificação e a produção de um número de
formas aliadas seriam necessariamente um processo
lento e gradual (...).
Assim, podemos olhar com confiança para um futuro
longo e seguro. E como a seleção natural funciona
apenas por e para o bem de cada ser, todos os dotes
corporais e mentais tenderão a progredir rumo à
perfeição.

Fonte: Quadro original baseado no livro The origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle
for life, 6ºed. 1872, disponível em meio eletrônico http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F391&viewtype=text&pageseq=1.
Acesso em 13/09/2013.

Destacamos os trechos 01, 02, 03, 06, 07 (Tabela II) onde o autor explica a teoria da seleção natural e enfatiza (trecho
03) que esta teoria não inclui o desenvolvimento progressivo. O texto deixa claro que o mecanismo de evolução por
seleção natural não tem finalidade de progresso, mas que contribui para a sobrevivência do mais apto considerando as
relações complexas que existem entre os seres vivos.
Reforçando a análise acima, destacamos ainda os trechos 04 e 05 (Tabela II), onde Darwin rebate e questiona as
ideias de outros naturalistas que não acreditam ou acreditam parcialmente na seleção natural e afirmam uma tendência
inata dos seres vivos ao desenvolvimento progressivo. Nestes trechos é possível perceber que o autor ressalta a existência
de evidencias da evolução pela seleção natural.
Pensando em processos nos quais os termos podem ser mal interpretados e compreendidos fora do contexto da
obra, destacamos o trecho 08 (Tabela II), onde é possível observar que durante a explicação sobre a seleção natural, o
autor utiliza termos, como direção, perfeição e progresso, que podem ser mal compreendidos e que contradizem as
afirmações anteriores sobre o mecanismo da seleção natural apresentados na mesma obra.
Segundo Artega (2008), apesar da publicação das ideias de Darwin a respeito da evolução no livro A Origem das
espécies o pensamento cristão ainda se mantinha enraizado na cultura europeia. Pino (2009) ressalta que a publicação da
obra despertou a admiração de alguns e uma profunda reação negativa de outros.
Além das contribuições do contexto histórico para publicação da obra A origem das espécies, houveram algumas
apropriações da teoria darwinista por cientistas sociais que também contribuíam para a interpretação diversas da teoria
da evolução. Segundo Strauss & Waizbort (2008), a apropriação das teorias evolucionistas pelos chamados darwinistas
sociais do século XIX não corresponde à teoria apresentada por Darwin. Segundo os autores, os evolucionistas sociais
entendiam a evolução como sinônimo de progresso positivista. Os autores ressaltam que o mau uso das ideias darwinistas
podem trazer consequências desastrosas.
III.2 Early man
O livro publicado pela Life Nature Library foi escrito pelo antropólogo americano Francis Clark Howell (1925 – 2007)
possui objetivo de reunir conhecimentos antigos e atuais a respeito das origens do homem. O texto introdutório, escrito
por William Howells, apresenta a obra como destinada à divulgação científica.
Este livro tornou-se objeto de nossa investigação por apresentar a ilustração, do artista Rudy Zallinger, que
representa a evolução humana, desde ancestrais primatas até o homem moderno (Figura 1). Por tratar-se de uma obra de
divulgação científica, a análise dos textos e imagens apresentados nesta obra são de fundamental importância para a
pesquisa, uma vez que elementos presentes nesta obra podem reforçar a metáfora conceptual que relaciona os conceitos
de evolução e de progresso.
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FIGURA 1. Ilustração de Rudy Zallinger que representa a evolução humana. A ilustração foi publicada no livro Early man, 1972.

Durante a análise dos termos evolution, progress e March of Progress na obra observamos que os termos evolution,
evolutionary e evolutionists aparecem em trinta e cinco trechos. Para melhor organização do artigo, incluímos no Tabela
III somente os trechos que possuem os termos (evolution, evolutionary e evolutionists) e que foram discutidos nesta
análise. O termo progress foi observado em seis trechos da obra, porém estes trechos não apresentam uma associação
com a evolução biológica, por este motivo não foram incluídos neste artigo. A expressão March of Progress não aparece
em nenhum texto presente no livro.
TABELA III. Trechos do livro Early man que apresentam os termos evolution, evolutionary e evolutionists com número da página
e tradução nossa.
TRECHOS
TRECHO 01. Lyell’s great world on geology was published
between 1830 and 1833. Among its readers was a Young man
named Charles Darwin, who, in another 26 years, was to
publish na even more shattering book, On the Origin of
Spécies. Like Lyell, Darwin organized a great amound of
evidence into a theory. Impressed by the great variation in
living organisms and aware of the obvious relationships of
fossils in diferente strata of the Earth, he began to speculate
about how the diferente species now in existence might have
become differentiated. He proposed a theory of evolution
with natural selection as the principal mechanism which
directed change. (p. 12)
TRECHO 02. In 1863 Thomas H. Huxley published a book,
Man’s Place in Nature, which was the first to address itself in
an orderly and scientific way to the problem of man’s
development. By making many telling anatomical
comparisons between man and the apes, particularly the
chimpanzee and gorilla, he established that these were the two
living creatures that were the most closely related to man. He
further established that the evolutionary development of apes
and men had taken place in much the same way and according
to the same laws. His books was followed in 1871 by another
by Darwin, The Descent of man. Both were widely
misunderstood. Most people – and even some scientists,
unfortunately – jumped to the conclusion that both Darwin
and Huxley thought that men were descended directly from
the living apes. In short, a person who accepted evolution

TRADUÇÃO (NOSSA)
Grande mundo de Lyell na geologia foi publicado entre 1830
e 1833. Entre os leitores foi um jovem chamado Charles
Darwin, que, nos próximos 26 anos, iria publicar um livro
ainda mais intrigante, A Origem das espécies. Como Lyell,
Darwin transformou uma grande quantia de provas em uma
teoria. Impressionado com a grande variação nos organismos
vivos e consciente das relações óbvias de fósseis em estratos
diferentes da Terra, começou a especular sobre como as
espécies diferentes, agora em existência, poderiam ter se
tornado diferenciadas. Ele propôs a teoria da evolução com a
seleção natural com o principal mecanismo dirigindo à
mudança.
Em 1863, Thomas H. Huxley publicou um livro, Man’s Place
in Nature que foi o primeiro a dirigir-se, de forma ordenada e
científica para o problema do desenvolvimento do homem.
Ao fazer muitas comparações anatômicas entre o homem e os
símios, especialmente os chimpanzés e gorilas, ele
estabeleceu que estas eram as duas criaturas vivas que eram
os mais próximos do homem. Ele estabeleceu ainda que o
desenvolvimento evolutivo dos macacos e homens tinha
ocorrido da mesma maneira e de acordo com as mesmas leis.
Seus livros tiveram sequência em 1871 por outra obra de
Darwin, The Descent of man. Ambos foram muito mal
compreendidos. A maioria das pessoas - e até mesmo alguns
cientistas, infelizmente - concluiram que tanto Darwin e
Huxley pensaram que os homens eram descendentes diretos
dos macacos vivos. Em suma, uma pessoa que aceitava a
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apparently was obliged to believe that a chimpanzee or a
gorilla was his ancestor. (p. 12)
TRECHO 03. Does this “nit-picking” phase mean that the
great, exciting days of paleo-anthropology are over? Not at
all. It is true that the basic concepts are lute astonishment that
greeted the geological time-concepts of Lyell or the
evolutionary concepts of Darwin or even the amazed
disbelief that greeted the unveiling of Java man. (p. 16)
TRECHO 04. The theory of man’s evolution aroused a
storm of controversy in the Victorian world. Many people
denied even the fossil evidence of their primitive ancestry;
other exploited the confusion with elaborate hoaxes. But
methods of investigation were increasingly refined, the
doubters were silenced; today. Modern dating methods show
man to be older than Darwin could have imagined. (p. 17)
TRECHO 05. The first evolutionists had their work made
doubly difficult for them. Despite their growing Faith in the
evolution of man, they had so little fossil evidence to go on
that their theories were of necessity largely speculative
(opposite). Darwin, in fact, wrote his epochal The Descent of
man without a single subhuman fossil as evidence to support
his theory. Another bane to evolutionary pioneers was the
press, which exploited the widespread anti-evolutionary
sentimento to titillate its readers with ridiculing cartoons
(right and below). But the tide was turning. In valleys and
caves through Europe, human remains were being found
along with ancient tools and artifacts. Slowly the Victorian
qualms about early man died down; evolution became a
reputable word. (p.21)
TRECHO 06. It is now a proven scientific fact that man was
millions of years in the making. The path of his evolution is
marked by dead ends and new beginnings, the wayside strewn
with relics of his various forms. (p. 39)
TRECHO 07. What were the stages of man’s long march
from apelike ancestors to sapiens? Beginning at right and
progressing across four more pages are milestones of primate
and human evolution as scientists know them today, pieced
together from the fragmentary fossil evidence. (p. 42)
TRECHO 08. This seemed indeed to be the intermediate
animal imagined by every evolutionary theorist since
Darwin – but it was a dozen years before Dart’s hypothesis
was fortified with dramatic new evidence. (p. 59)
TRECHO 09. From chimpanzee to Homo sapiens the
evolution of the skull shows two main characteristics: the
brain gets bigger and the face smaller. Homo erectus, the first
true man, falls almost exactly Midway between the two
evolutionary extremes: his cranium takes up about half his
total skull size. (p. 81)
TRECHO 10. Compared to an early australopithecine, who
was little better than a two-legged ape, a Neanderthaler is a
modelo of evolutionary refinement. (p. 123)
TRECHO 11. Neanderthalers were isolated from the main
genetic pool by glaciations and could not share in
evolutionary gains made by Middle East cousins. (p. 142)

evolução aparentemente era obrigada a acreditar que um
chimpanzé ou um gorila era seu antepassado.
Será que essa fase de "picuinhas" significa que os grandes e
emocionantes dias de paleo-antropologia acabaram? De
forma alguma. É verdade que os conceitos básicos foram
espantosamente de encontro com os temporais conceitos
geológicos de Lyell ou os conceitos evolutivos de Darwin ou
até mesmo a descrença espantaosa que saudou a descoberta
do homem Java.
A teoria da evolução do homem provocou uma tempestade de
controvérsias no mundo vitoriano. Muitas pessoas negaram
até mesmo a evidência fóssil de sua ascendência primitiva;
outros exploraram a confusão com fraudes elaboradas. Mas
os métodos de investigação foram cada vez mais refinados, os
céticos foram silenciados; hoje, métodos de datação
modernos mostram que o homem é mais velho do que Darwin
poderia ter imaginado.
Os primeiros evolucionistas tiveram seu trabalho duplamente
difícil. Apesar de sua fé crescente na evolução do homem,
eles tinham pouca evidência fóssil para sustentar suas teorias,
isso as transformavam, em grande parte, especulativa.
Darwin, de fato escreveu seu memorável The Descent of man,
sem um único fóssil subumano como evidência para apoiar
sua teoria. Outra desgraça para pioneiros evolutivos foi a
imprensa, que explorou o sentimento anti-evolucionário
generalizado para divertir seus leitores com charges
ridicularizando. Mas a maré estava mudando. Nos vales e
cavernas por toda a Europa, restos humanos foram sendo
encontrados, juntamente com ferramentas e artefatos antigos.
Lentamente, os escrúpulos vitorianos sobre o homem
primitivo morreram; evolução tornou-se uma palavra
respeitável.
Agora é um fato científico comprovado que o homem foi
“feito” durante milhões de anos. O caminho de sua evolução
é marcado por impasses e novos começos, à beira da estrada
repleta de relíquias de suas várias formas.
Quais foram as etapas da longa marcha do homem a partir de
ancestrais simiescos a sapiens? Começando na direita e
progredindo através de mais quatro páginas existem marcos
da evolução dos primatas e humanos, como cientistas
conhecem hoje, montado a partir de evidências fósseis
fragmentadas.
Isso parecia de fato ser o animal intermediário imaginado por
cada teórico evolucionista desde Darwin - mas era uma dúzia
de anos antes de a hipótese de Dart ser enriquecida com novas
evidências dramáticas.
Do chimpanzé para o Homo sapiens a evolução do crânio
mostra duas características principais: o cérebro se torna
maior e a face menor. Homo erectus, o primeiro homem
verdadeiro, se posiciona quase exatamente entre os dois
extremos de evolução: seu crânio ocupa cerca de metade do
seu tamanho total do crânio.
Comparado a um australopiteco, que era um pouco melhor do
que um macaco de duas pernas, um Neandertal é um modelo
de refinamento evolutivo.
Homens de Neandertal foram isolados do principal “pool
genético” por glaciações e não poderam compartilhar dos
ganhos evolutivos obtidos pelos primos do Oriente Médio.

Fonte: Quadro original baseado no livro Early man, 1972.
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Destacamos primeiramente os trechos 01, 02, 03, 04, 05, 08 (Tabela III). Nestes textos o autor cita Charles Darwin
e sua teoria evolutiva. No trecho 02, observamos que o autor do livro cita Darwin e aponta a relevância da obra A Origem
das espécies. Enfatizamos também o trecho 03, onde o autor expõe o grande mal entendido em relação aos trabalhos de
Thomas Huxley e de Darwin, a respeito da evolução do homem. Ambos concluíram que o desenvolvimento evolutivo
de homens e macacos ocorreu de modo semelhante. Porém a maioria das pessoas chegaram à conclusão de que Darwin
e Huxley pensaram que os homens eram descendentes diretos dos macacos vivos. Este texto acompanha uma charge
(Figura 2) que critica - de forma injusta, devido ao mal entendido - as teorias de Darwin sobre a evolução do homem.
Segundo Pino (2009), com a publicação do livro A descendência do homem, Darwin tinha objetivo de mostrar que
"a espécie humana faz parte também do fluxo evolutivo de todas as espécies, o que torna ainda mais ousada a sua tarefa,
dadas as crenças míticas ou religiosas a respeito das condições peculiares da criação do homem" (Pino, 2009, p. 858).

FIGURA 2. Charge publicada no livro Early man, 1972.A figura representa a crítica da imprensa às ideias publicadas por Charles
Darwin a respeito da origem e evolução do homem.

Nos trechos 06, 07 e 09 (Tabela III) os termos marcha e caminho são usados para se referir a história evolutiva de
determinados grupos ou estruturas anatômicas. Estas expressões que podem sugerir que a evolução é um fenômeno que
apresenta direcionamento. Ainda no trecho 07 é possível observar que o autor enfatiza que a imagem que representa a
evolução humana foi montada a partir de evidências fósseis fragmentadas e disponíveis naquela época. Ressaltamos que
as teorias evolucionistas atuais que apontam as mutações genéticas aleatórias como fator principal na mudança das
características dos seres vivos. Deste modo, a evolução não apresenta um direcionamento, ou caminho.
Como foi dito anteriormente, a expressão March of progress não foi encontrada nos textos desta obra, porém no
texto que acompanha a imagem que representa a evolução humana a expressão marcha está presente (Trecho 07). A
expressão March of progress pode ter surgido da associação entre os termos que indicam direcionamento do processo
evolutivo usados no capítulo (march e road) com a concepção prévia do entendimento de evolução como progresso.
Ressaltamos que o termo evolução é anterior às teorias evolucionistas e em determinados contextos o termo é
utilizado para se referir à melhoria ou progresso (Silva & Silva, 2009).
A metáfora Marcha do Progresso sendo usada para se referir à imagem que representa a evolução humana foi
encontrada em uma pesquisa intitulada Aspects of visual argument: A study of the March of progress (Shelley, 2001).
Neste estudo não há esclarecimento a respeito do surgimento desta expressão como título da imagem.
Em nenhum trecho identificamos da associação clara entre as expressões evolução e progresso, porém nos trechos
10 e 11 (Tabela III) podemos observar a utilização de expressões que podem revelar a metáfora analisada nesta pesquisa.
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No trecho 10, o autor comparando os australopitecos com macacos, utiliza a expressão um pouco melhor e termina
o trecho dizendo que o Neandertal é um modelo de refinamento evolucionário. A expressão destacada acima pode
reforçar a ideia de melhoria ou de progresso como finalidade do processo evolutivo, já que entende-se que os
australopitecos são melhores que os macacos, mas que os neandertais são melhores que os anteriores. Também no trecho
11, a expressão ganhos evolutivos é utilizada para se referir às características evolutivas de um determinado grupo de
seres vivos. Esta expressão pode influenciar a compreensão do processo evolutivo como positivo.
Segundo Silva & Silva (2009), reprodução implícita da compreensão de evolução como progresso está relacionada
ao fato deste conceito estar na base do pensamento ocidental. Lakoff et al. (2002) definem esta relação de entendimento
de um conceito em termos de outro como uma metáfora conceptual e ressaltam que estas metáforas podem ser percebidas
no modo como nos comunicamos e agimos no dia a dia.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atendendo aos objetivos propostos nesta investigação, de analisar a relação entre os conceitos de evolução e de progresso
nas obras A Origem das espécies e Early man buscando a identificação de elementos que revelem a presença da metáfora
conceptual que relaciona ambas concepções, os dados obtidos na análise documental demonstram a presença desta
metáfora conceptual em textos destinados ao estudo a respeito da evolução biológica.
A análise documental do livro A Origem das espécies, Charles Darwin, demonstrou que os conceitos de evolução
e de progresso não são utilizados na obra como sinônimos, de modo que o autor, questiona em diversos trechos
selecionados do entendimento do processo evolutivo como uma tendência ao desenvolvimento progressivo.
Na obra Early man, de F. Clark Howell, não encontramos a expressão March of progress para se referir à imagem
que representa a evolução humana, porém esta imagem compõe os textos da obra analisada. Além da representação da
evolução humana o livro utiliza expressões que sugerem que o processo evolutivo ocorre de modo direcionado e visando
o progresso ou melhoramento das espécies. A presença destes elementos confirma a influência desta metáfora e demostra
a forma como a metáfora conceptual é expressada através da nossa linguagem.
Ressaltamos que, de acordo com o que é apontado pelo referencial teórico, o estudo das expressões metafóricas
presentes na nossa linguagem, como a Marcha do progresso, pode fornecer informações relevante no estudo a respeito
da natureza deste conceito metafórico que relaciona os conceitos de evolução e de progresso.
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