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Apresentação

Este livro é fruto do trabalho desenvolvido no ano de 2014 
pelo grupo PIBID/Química, da Unioeste – Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná. O grupo é constituído por 21 estudantes 
do curso de Química, Habilitação Licenciatura, 03 professoras de 
Química, supervisoras nas escolas e 02 professoras coordenadoras 
na universidade. No ano de 2014, o grupo PIBID atuou nas escolas: 
Colégio Estadual Senador Attílio Fontana, Colégio Estadual Presidente 
Castelo Branco e Colégio Estadual Jardim Gisele. 

As atividades do grupo PIBID/Química nas escolas têm como 
fundamento básico a formação de um professor reflexivo, que 
considere a escola como um espaço de constante repensar da 
prática pedagógica. Neste sentido, as atividades realizadas pelo 
grupo acabam resultando em trabalhos passíveis de elaboração de 
artigos, os quais constituem este livro.

Considerando as atividades realizadas pelo grupo PIBID nas 
escolas e pesquisas realizadas por integrantes do grupo PIBID/
Química, dividimos este livro em duas partes. A Parte 1 desta obra 
é composta por 04 capítulos que apresentam e discutem ações 
realizadas nas escolas parceiras do PIBID, debatendo as atividades 
desenvolvidas, e principalmente, apresentando o resultado das 
reflexões acerca dessas ações realizadas. Na Parte 2, trazemos 
alguns trabalhos de pesquisa realizados na forma de monografias 
no curso de Química/Licenciatura, no ano de 2014. Estes trabalhos 
integram este livro por serem elaborados por acadêmicos do grupo 
PIBID/Química e orientados pela professora também do grupo. 
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Nesta segunda parte são apresentados 4 artigos, sendo o último um 
trabalho de pesquisa de uma professora supervisora do grupo PIBID.

O primeiro capítulo “Algumas considerações sobre o filme 
DE VOLTA PARA O FUTURO (1985): sugestões de abordagens 
nas aulas de ciências”, discute estratégias para o trabalho com 
filmes de ficção científica nas aulas de ciências. Com base no estudo 
do filme “De volta para o Futuro” de 1985, o grupo destaca a 
representação de ciência e cientista, bem como o trabalho desse 
cientista, apresentadas no filme. Debate ainda, o contexto histórico 
da época na qual o filme foi lançado, relacionando isso às 
representações mencionadas.  Os autores ainda sugerem, para cada 
item discutido, algumas abordagens pedagógicas para o professor 
em sala de aula, com o objetivo de auxiliar o professor na utilização 
desses filmes nas aulas de ciências.  

No capítulo 2 “Mostra de cores: uma atividade experimental 
e contextualizada”, os autores relatam a primeira atividade 
realizada na escola, recém ingressa no PIBID. Trata-se de uma mostra 
realizada com o objetivo de apresentar o grupo à escola, bem como 
seu trabalho, e ainda discutir um tema relativamente simples, mas 
diferenciado aos olhos de uma área da ciência: a Química das Cores. 
Os autores também discutem sobre outros aspectos relacionados às 
cores, tais como a simbologia, a história, e os contextos nos quais 
as cores estão presentes, e ainda, debatem sobre as principais 
impressões que os estudantes apresentaram após a mostra.  

O capítulo 3 “Relatos de uma Feira de Ciências”, apresenta 
a análise do desenvolvimento de uma feira de ciências na escola, 
destacando a participação dos estudantes em todo o processo 
de escolha do tema e apresentação do trabalho. O grupo PIBID 
acompanhou toda elaboração da feira, sendo monitores de apoio 
aos estudantes da escola. Os autores discutem a validade de 
trabalhos semelhantes à feira, por propiciar grande envolvimento dos 
estudantes na construção do conhecimento, e destacam a importância 
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da realização de feiras de ciências no sentido de divulgar a ciência, 
tanto entre os estudantes da escola, como para a comunidade 
externa.

No quarto capítulo “Momento de Leitura e Divulgação Científica”, 
os autores expõem os resultados de trabalho desenvolvido com os 
estudantes da escola, em parceira com projeto da própria escola, o 
Momento de Leitura. Nele, o grupo PIBID desenvolveu a leitura de 
textos de divulgação científica, com o objetivo de promover a leitura 
crítica. Os autores discutem acerca da relevância deste tipo de leitura, 
bem como sobre a importância deste gênero, o da divulgação da 
ciência, nas aulas de ciências, uma vez que são textos de fácil acesso, 
mas que nem sempre oferecem informações confiáveis.

O capítulo 5 apresenta um artigo sobre “A imagem de cientista 
e história da ciência nos livros didáticos de Química”, resultado 
de uma monografia. Neste trabalho de pesquisa as autoras fazem, 
inicialmente, um levantamento das imagens de cientistas presentes 
nos livros didáticos, selecionados pelo Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD 2012), e, posteriormente, apresentam as 
percepções de estudantes que analisaram estas imagens. Toda a 
análise realizada leva o leitor a repensar sobre a importância de 
se considerar a História da Ciência no Ensino de Química e que esta 
deve também considerar as representações que se faz da imagem 
do cientista.

No capítulo 6, o assunto é a “A fotografia como recurso didático 
para observação nas aulas de Ciências”. Este trabalho traz a análise 
de uma experiência realizada com crianças do quarto ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública do município de Toledo, quando 
estes utilizaram a fotografia para registrar suas observações na aula 
de ciências. A partir de três temas propostos pelas pesquisadoras: 
Ciências, Meio Ambiente e Solo, as crianças fizeram registros 
fotográficos no pátio da escola que foram discutidos e analisados 
em sala de aula. Todo este processo tem como finalidade observar o 
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potencial de utilização da máquina fotográfica no ensino de ciências 
e a forma como as crianças fazem suas observações.

O Capítulo 7 é um levantamento de dados sobre os temas 
Percepção e Concepção em trabalhos apresentados na Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Química (RASBQ) durante 
o período de 2002 a 2012. O título do artigo é: “Percepção e 
Concepção: uma análise em resumos da RASBQ”. Apesar de estes 
dois temas (percepção e concepção) serem bastante utilizados na 
área de ensino de ciências observa-se que os mesmos carecem de 
uma melhor definição conceitual e metodológica. Assim, o objetivo 
deste levantamento foi verificar se os autores utilizam referenciais 
teóricos para suas análises e quais as metodologias utilizadas para 
suas pesquisas. De todo levantamento realizado, as autoras do artigo 
analisaram 129 trabalhos sobre estes temas, sendo que apenas 05 
deles trazem um referencial teórico que embase a pesquisa.

O último capítulo, Capítulo 8 é um artigo “Comparando a 
educação do campo e da cidade: percepções diferenciadas” 
elaborado pela professora supervisora do PIBID-Química no 
Colégio Estadual Jardim Gisele. Neste artigo é apresentada uma 
pesquisa realizada com estudantes de uma escola do campo e uma 
escola da cidade. Para ambas as escolas são sugeridas questões 
idênticas, nas quais os estudantes devem respondê-las de acordo 
com as suas percepções. A ideia da pesquisa foi estabelecer um 
comparativo entre estes dois tipos de escola no sentido de observar 
suas semelhanças e diferenças. Os resultados desta análise podem 
ver verificados no artigo apresentado neste livro.

Rosana Franzen Leite
Marcia Borin da Cunha 
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CAPÍTULO 1
Algumas considerações sobre o filme 

“DE VOLTA PARA O FUTURO (1985)”: 
sugestões de abordagens nas 

aulas de ciências1

Cleverton Miguel Müller

Daiany HelsCHer Da silva

eDiMara ZaCarias Dos santos

eliane souZa Dos reis Hipólito

Julia pieCHontCoski FernanDes

MatHeus Ferreira

Resumo: Filmes de ficção científica podem ser abordados nas aulas de ciências com 
intencionalidade pedagógica. Cabe ao professor decidir a maneira de abordá-los em 
sala de aula, dependendo do tempo disponível para realizar a atividade, pontuando 
nas cenas mais relevantes, o contexto histórico em que ocorreram, chamando a atenção 
dos estudantes para o fato da ciência não ser neutra nem linear, sofrer influências sociais, 
políticas e econômicas. Neste trabalho, fizemos um estudo sobre o filme “De Volta Para 
o Futuro (1985)” e sugerimos abordagens pedagógicas com objetivo de auxiliar o 
professor na árdua tarefa de socializar o conhecimento e desmistificar a ciência.

Palavras-chave: Filmes de Ficção Científica, Cientista, Laboratório e Ciência. 

Abstract: Science Fiction Movies can be addressed in science classes with a pedagogical 
intention. The teacher has to decide the best way to approach them in the classroom, 
depending on the time available to perform the activity, scoring the most relevant 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para 
a formação de recursos humanos.



Recursos, metodologias e pesquisa no Ensino de Ciências e Química 11

1 - ALgUMAS COnSiDERAçõES SOBRE O FiLME  “DE VOLTA PARA O FUTURO (1985)

scenes in the historical context in which they occur, drawing the attention of students 
to the fact that science is not neutral and not linear, it suffers social, political and 
economical influences. To this end, we studied on the movie “Back to the Future (1985)” 
and suggested educational approaches in classroom in order to help the teacher in his 
arduous task of socialize knowledge and demystify science.

Keywords: Movies Sci-Fi, Scientist, Laboratory and Science.

INTRODUÇÃO

A utilização de diferentes recursos e materiais didáticos, na 
medida em que vem ganhando espaço nas salas de aula, pode 
contribuir para melhoria na qualidade da educação.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio (PCNEM) é

[...] necessária a diversificação de materiais ou recursos 
didáticos: dos livros didáticos aos vídeos e filmes, uso do 
computador, jornais, revistas, livros de divulgação e ficção 
científica e diferentes formas de literatura, manuais técnicos, 
assim como peças teatrais e música dão maior abrangência ao 
conhecimento, possibilitam a integração de diferentes saberes, 
motivam, instigam e favorecem o debate sobre assuntos do 
mundo contemporâneo (BRASIL, 2002, p. 109, grifo do autor).

Os professores devem instruir seus alunos a pensar, a desenvolver 
novas competências e habilidades, socializando saberes e rompendo 
as fronteiras do conhecimento. Eles não podem ficar “presos” 
somente a sua área específica, tratando o conhecimento de forma 
compartimentada, como “caixinhas”. Corroborando com essa ideia, 
“a proposta apresentada para o ensino de Química nos PCNEM se 
contrapõe à velha ênfase na memorização de informações, nomes, 
fórmulas e conhecimentos como fragmentos desligados da realidade 
dos alunos” (BRASIL, 2002, p. 87). Para isso, o auxilio da tecnologia 
ganha papel de destaque, pois como observado em sala de aula 
existe uma ampla utilização desse instrumento pelos estudantes. 
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Sendo assim, os filmes de ficção científica passam a ser um 
instrumento de fundamental importância, tendo uma grande aceitação 
por parte dos estudantes e apresentando imenso potencial para discutir 
ciência e tecnologia no processo educativo. Os professores podem 
utilizar essa ferramenta para auxiliar no desenvolvimento cognitivo 
dos estudantes, pois os meios de comunicação estão presentes durante 
toda a vida das pessoas, podendo influenciar de maneira positiva 
ou negativa na percepção de ciência, acarretando interferências na 
opinião pública, conforme aponta Cunha e Giordan (2008),

Os filmes podem refletir, realçar ou intensificar alguns aspectos 
da opinião pública sobre determinado assunto ou tema [...] os 
filmes tentam modificar ideias presentes na opinião pública sobre 
determinado assunto ou tema (CUNHA; GIORDAN, 2008, p. 10). 

Então, cabe ao professor identificar e destacar a presença da 
ciência nos filmes de ficção científica de forma a desmistificá-la para 
que os estudantes possam compreender que a ciência não é neutra 
nem linear e sofre influências políticas, econômicas e sociais.

Os filmes de ficção científica apresentam os mais diversos 
assuntos que podem ser discutidos em sala de aula, nas disciplinas de 
Física, Química e Biologia, tais como: Inteligência Artificial, Processo 
Evolutivo, Clonagem, Robótica, Viagens ao Núcleo da Terra, Ataques 
de Vírus e Bactérias, Explorações Espaciais, Viagem no Tempo entre 
outros. Com a utilização de filmes pode-se discutir erros conceituais, 
a percepção de Ciência apresentada nos filmes e qual é a influência 
dos filmes na percepção de ciências dos estudantes. 

Esses diversos assuntos abordados pelos filmes podem gerar 
discussões interessantes em sala de aula, possibilitando trabalhar não 
só os conhecimentos químicos ou científicos, mas também o contexto 
tecnológico, social e econômico, de épocas diferentes, dependendo 
da circunstância de cada filme, contribuindo deste modo para que os 
estudantes possam compreender a ciência como parte integrante da 
cultura humana contemporânea (BRASIL, 2002).
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Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo discutir em 
sala de aula conceitos de ciência, cientista e laboratório, utilizando 
como instrumento de ensino o filme de ficção científica “De Volta 
Para o Futuro (1985)”. A análise consistiu em identificar a imagem 
de Laboratório, Cientista e os conceitos apresentados no filme, além 
de sugerir algumas possibilidades de sua utilização no ensino de 
ciências.

O FILME “DE VOLTA PARA O FUTURO (1985)”

O filme “De volta para o Futuro” foi escrito por Robert Zemeckis 
e Bob Gale, dirigido por Robert Zemeckis e lançado nos Estados 
Unidos em 1985 (Quadro 1). Zemeckis e Gale eram fascinados pela 
ideia da viagem no tempo, e, em 1980 começaram a escrever o 
roteiro de “De volta para o Futuro”, com o objetivo de criar uma 
história totalmente independente de qualquer outra já escrita sobre 
a máquina do tempo e que em seus 15 minutos iniciais prendesse a 
atenção do público. 

No decorrer de sua elaboração, o roteiro passou por diversas 
modificações, dentre as mais importantes, encontra-se a escolha de 
como seria a máquina do tempo. A princípio, os autores pensaram em 
uma geladeira, mas logo mudaram de ideia, pois ficaram com medo 
de que as crianças, após assistirem ao filme, resolvessem se trancar 
dentro da geladeira para simular a viagem no tempo. Após muitas 
discussões, surgiu a ideia de que a máquina do tempo deveria ser 
móvel, os autores concordaram que deveria ser um carro, e então, 
como em 1982 a fábrica da DeLoren havia declarado falência, eles 
escolheram um DeLorean, pois, utilizá-lo no filme impulsionaria as 
vendas do veículo, o que de fato ocorreu, pois o filme teve uma boa 
repercussão na mídia.
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Capa do DVD 
De Volta Para o Futuro

Ficha Técnica:
Titulo: De Volta para o Futuro 
(Back to the Future).
Ano de produção: 1985.
Tempo de duração: 116 
minutos.
País: Estados Unidos da 
América.
gênero: Comédia, Aventura e Ficção Científica.
Direção: Robert Zemeckis.
Produção: Steven Spielberg.
Roteiro: Robert Zemeckis, Bob Gale.
Estreia: 29 de Dezembro de 1985 (Brasil).
Bilheteria: Mais de 350 milhões de dólares.
Premiações e indicações:
•     OSCAR 1986 (EUA)
Indicado nas categorias de:
 Melhor Canção Original
 Melhor Som
 Melhor Roteiro Original.
 Venceu na categoria de Melhores Efeitos Sonoros.
•     GLOBO DE OURO
Indicado nas categorias de:
 Melhor Filme
 Melhor Ator “Michael J. Fox”
 Melhor Roteiro
 Melhor Canção Original “The Power of Love”.

Sinopse: O jovem Marty McFly (Michael J. Fox) acidentalmente aciona uma máquina do 
tempo construída pelo cientista Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) em um DeLorean, 
e acaba retornando aos anos 50. Lá conhece sua mãe Lorreine (Lea Thompson), antes 
ainda do casamento com seu pai, que se apaixona por ele, colocando em risco sua 
própria existência, assim Marty deve consertar o dano na história fazendo com que seus 
pais se apaixonem, para que não ocorra alteração no futuro, sendo forçado a ser o 
cupido entre seus pais. E com a ajuda do Dr. Emmett Brown, precisa encontrar um modo 
de voltar para 1985.

Quadro 1: Informações técnicas de identificação do filme
Fonte: www.adorocinema.com
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O LABORATÓRIO DO FILME “DE VOLTA PARA O FUTURO 
(1985)”

Inicialmente, podemos observar que as cenas do filme acontecem 
em duas épocas, em 1985 e em 1955.

No ano de 1985 (Figura 1):

a) O Doutor Brown mora no próprio laboratório, antiga garagem 
de sua casa. É uma bagunça generalizada, muitas louças sujas, 
fios, equipamentos elétricos, resistores, fontes de energia, 
gravadores, extintores, cilindros de oxigênio, amplificadores, 
diversas vidrarias, galões, papeis (anotações do cientista).

b) Há diversas engenhocas, sendo que a maioria delas 
(televisores, rádios, cafeteira, torradeira de pão, abridor de 
latas com a ração de seu cão) estava interligada por meio 
do despertar dos relógios e foram fabricadas pelo próprio 
cientista. 

c) Existem quadros espalhados, dos cientistas: Galileu Galilei, 
Albert Einstein e Thomas Edison. 

d) Há também um experimento em andamento com muitos 
relógios, dos mais diferentes materiais e cores. 

e) O cientista trabalha em meio a muito barulho e o telefone 
toca em volume muito alto.
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Figura 1. 1985 
Fonte: Recortes de cenas do filme “De Volta para o Futuro”

Em 1955 (Figura 2):

a) O Doutor Brown morava em uma mansão, onde podemos observar 
um belo carro na garagem. No meio da sala, há uma grande 
engenhoca, criada pelo cientista. Também há quadros de alguns 
cientistas, como: Galileu Galilei, Albert Einstein e Thomas Edison. 

b) O laboratório fica em uma garagem afastada da casa. Observamos 
que o laboratório é bem grande e organizado, existem muitas 
vidrarias como: Balões, Erlenmeyers e destiladores, bem como a 
cabeça de um animal empalhado, um grande peixe, pneu, um 
barco e um saxofone pendurados na parede, diversas anotações, 
mapas, equipamentos elétricos, televisão, equipamentos de 
segurança como extintor de incêndio, além de um grande espaço 
onde ele construiu uma maquete de experimento.

c) Havia a necessidade de se ter licença para a realização de 
experimentos.
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Figura 2. 1955 
Fonte: Recortes de cenas do filme “De Volta para o Futuro”

na escola:
É sugerido que as questões referentes a cada descrição sejam 

argumentadas de forma investigativa, para que os estudantes 
possam debater e discutir suas ideias, podendo também, relacionar 
com algumas questões do cotidiano e pré concepções sobre conceitos 
científicos.

Uma possível proposta de se trabalhar com os estudantes sobre 
o tema Laboratório é discutir:

• Qual é a percepção que os alunos têm de um laboratório?
• Qual a diferença dos laboratórios nas décadas de 50 e 80 

apresentado no filme e nos dias atuais?
• A evolução e a importância da tecnologia na ciência.
• Qual a importância da utilização de equipamentos de segurança?
• Ainda existem cientistas que trabalham em situações 

parecidas?
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• Todos os equipamentos e conceitos trazidos no filme são de 
fato verdadeiros?

Estas questões propõem aos estudantes uma reflexão a respeito 
das ideologias, da ciência presente nos filmes de ficção, como ela era 
abordada e como é atualmente, se os fatos são verídicos, entre outros.

O CIENTISTA DO FILME “DE VOLTA PARA O FUTURO 
(1985)”

O cientista, Dr. Emmett Brown, em 1985:

a) Era chamado de doutor e era tachado como louco.
b) Mora na garagem de sua antiga mansão com apenas um 

cachorro chamado Einstein, o qual ele utiliza como cobaia em 
seus experimentos.

c) É preocupado com a questão da segurança. Podemos observar 
isso durante os experimentos com materiais radioativos, nos 
quais ele utiliza roupas de proteção contra radiação, óculos 
de segurança e um cinto com muitas ferramentas.

d) Tem os cabelos desgrenhados, olhos arregalados e sempre 
entusiasmado com os experimentos. Um raciocínio muito 
rápido, lógico e racional, o que pode ser reflexo de uma 
mente fértil. Gesticula muito, fala de maneira muito rápida e 
sempre se baseia em teorias físicas. É muito estabanado. Esse 
é o típico estereótipo do cientista maluco.

e) Perdeu toda a sua fortuna para a criação da máquina do 
tempo, sua principal invenção.

f) Arriscou sua vida, pegando Plutônio dos Líbios, que eram 
terroristas e roubaram plutônio do governo e cederam 
para que o Dr. Emmett Brown criasse uma bomba atômica 
para eles, porém, ao invés da bomba, o Dr. Emmett Brown 
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entregou aos Líbios uma cápsula de bomba cheia de peças 
de um fliperama e usou o plutônio como fonte de produção de 
energia elétrica, como um reator nuclear, principal combustível 
da máquina do tempo.

g) Acreditando fielmente no êxito de seu experimento, que é a 
viagem no tempo utilizando um DeLorean, o Dr. Brown fica em 
frente ao carro que está a mais de 144 km/h e demonstra 
muito entusiasmo quando de fato ocorre a viagem no tempo.

h) Registra tudo em uma caderneta e em vídeo.

O cientista, Dr. Emmett Brown, em 1955: 

a) Morava em uma casa muito grande, com seu cachorro 
Copérnico, o qual também era usado como cobaia.

b) Era fixado em invenções impossíveis.
c) No dia 05 de novembro, em uma ida ao banheiro, escorregou, 

batendo a cabeça na pia, tendo a ideia que mudou sua vida: 
o “capacitor de fluxo”, um instrumento que permite viagens 
no tempo.

d) Quando estava em casa, realizava os experimentos usando 
um roupão cor prata.

e) No laboratório tinha seus equipamentos de segurança, jaleco 
velho e sujo e óculos

f) Sua personalidade era semelhante à época posterior, 1985.
g) Montou uma enorme maquete como demonstração da 

experiência à viagem no tempo que realizaria.

na escola:
Possíveis questões de debate a serem discutidas com os estudantes 

com o tema Cientista:
a) O motivo pelo qual o cientista bate a cabeça e surge a ideia 

do capacitor de fluxo, fazendo uma alusão ao ocorrido a 
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Isaac Newton, Mendeleiev e Arquimedes. Discutir se realmente 
ocorrem “descobertas” científicas.

b) Qual a ideia que os estudantes têm de cientista? O que os 
cientistas fazem?

c) Eles são pessoas isoladas da sociedade? Por quê? 
d) O filme traz também a ideia que o cientista vive sozinho, não 

tem família e é tachado de louco. Isso realmente acontece? 
Por quê?

e) Até que ponto um cientista se dedica para conseguir realizar 
seu experimento com êxito?

f) Quem financia a pesquisa na atualidade?
g) Como o cientista documenta suas experiências?

Outro ponto a ser discutido é com relação à utilização de animais e 
seres humanos como cobaias em experimentos dos mais variados tipos.

ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS DA ÉPOCA 

Como o filme se passa em duas décadas distintas, existe 
uma diferença de 30 anos entre elas, podemos destacar vários 
acontecimentos relacionados à ciência, que se diferem principalmente 
em relação à tecnologia. Seguindo uma ordem cronológica:

a) Albert Einstein nasceu no ano de 1879. Entrou para o rol dos 
maiores gênios da humanidade ao desenvolver a Teoria da 
Relatividade. Estabeleceu a relação entre massa e energia e 
formulou a equação que se tornou a mais famosa do mundo: 
E = mc2. Em 1921, recebeu o Prêmio Nobel de Física, por 
seus trabalhos sobre o efeito fotoelétrico e a teoria quântica. 
Faleceu no dia 18 de abril de 1955. O Dr. Emmett Brown 
menciona essa data no filme quando mostra para Martin a 
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forma de se programar a máquina do tempo, além de possuir 
um quadro do cientista, e colocar o nome do mesmo em seu 
cãozinho de estimação, mostrando seu apreço por Einstein.

b) A Guerra Fria. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os 
países vencedores, Estados Unidos (capitalismo) e União 
Soviética (socialismo), começaram a rivalizar pela influência 
ideológica do mundo. Ambos os países, na época, eram os 
mais avançados tecnológica e militarmente, o que causava 
um temor das duas partes. Caso ocorresse um ataque 
direto, um aniquilamento mútuo era quase uma certeza. Em 
função disso, eles mostravam sua superioridade por meio de 
propagandas de suas conquistas e avanços. Um deles foi a 
exploração espacial. Em outubro de 1957 a União Soviética 
havia lançado o primeiro objeto feito por mãos humanas a 
circundar nosso planeta, tendo como nome Sputnik I.

c) A viagem da cadela Laika aconteceu no contexto da Guerra 
Fria. Em três de novembro de 1957, a cadela Laika tornou-
se o primeiro ser vivo a viajar para o espaço, pelo satélite 
Sputnik II (Figura 3).

 Laika tinha esse nome por ser da raça Laika Siberiano, pesava 
menos de cinco quilos, e, por ser amistosa e calma, destacou-
se dentre os outros cãezinhos para ser mandada ao espaço. 
Ela havia sido colocada em um compartimento pressurizado 
e sua viagem foi toda observada por gravações advindas 
de uma câmera de televisão. A cabine permitia que Laika se 
deitasse ou ficasse de pé, havia um sistema de regeneração 
de ar, uma bolsa coletora de dejetos e sua comida e água 
eram fornecidas em forma gelatinosa.

 O cãozinho não poderia ser resgatado com vida, pois o 
Sputnik II não era equipado para a reentrada na atmosfera. 
Cinco meses e onze dias depois do seu lançamento, o satélite 
veio a cair sobre o Caribe.
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Figura 3. Cadela Laika, minutos antes da viagem para o espaço. 
Fonte: DW Notícias. http://www.dw.de/1957-laika-%C3%A9-o-primeiro-ser-vivo-no-

espa%C3%A7o/a-666643

d) No ano de 1958, os EUA, então para demonstrar 
superioridade, criaram a NASA (National Aeronautics & 
Space Administration), sendo responsável pelo programa 
espacial do país, lançando nesse mesmo ano, seu primeiro 
satélite artificial, o Explorer 1.

e) A Guerra Fria teve fim depois de anos, e com a queda do Muro 
de Berlim, as duas Alemanhas foram reunificadas. Além disso, a 
falta de democracia, o atraso econômico, a crise nas repúblicas 
soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final 
da década de 1980, e no início da década de 1990, o então 
presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar 
o fim do socialismo naquele país e nos aliados, dando fim ao 
período de embates políticos, ideológicos e militares e início de 
uma implantação do capitalismo por todo o mundo.

f) Em 1981, podemos observar um avanço significativo, no que 
diz respeito à conexão entre computadores. A partir disso, 
recursos como impressoras começaram a ser utilizados com 
o padrão de ethernet (tecnologia para redes locais), que 
tornava essa conexão possível.



Recursos, metodologias e pesquisa no Ensino de Ciências e Química 23

1 - ALgUMAS COnSiDERAçõES SOBRE O FiLME  “DE VOLTA PARA O FUTURO (1985)

g) Na mesma data, em 1981, ocorreu o voo da nave espacial 
Columbia. No dia 16 de janeiro esta partiu para uma missão 
de 16 dias, com sete astronautas a bordo. Todos os voos 
orbitais de teste foram completados com sucesso, o que 
impulsionou a substituição dos caros foguetes utilizados até 
então, por essas naves.

h) Em 1984, a empresa Apple lança o computador Macintosh. 
Esse nome deriva de MacIntosh, um tipo de maçã (Figura 4), 
sendo este o logo da empresa até os dias atuais.

Figura 4. Evolução dos logos da Apple Computer 
(o 3º é correspondente à década de 1980)

Fonte: http://rumoaopassado.blogspot.com.br/2011_06_01_archive.html

 Macintosh, ou Mac é o nome dos computadores pessoais 
fabricados e comercializados pela empresa Apple Inc (Figura 
5). Foi o primeiro computador pessoal a apresentar mouse 
e interface gráfica, revolucionando o desenvolvimento dos 
computadores. Essa mudança não foi tão aceita no início, por 
ser considerada radical demais. A interface gráfica fez com que 
todos os programas e comandos tivessem que ser adaptados, e 
isso ocasionou a falta de programas para o Macintosh no início. 
Porém, logo a empresa começou a se expandir, e podemos 
dizer que o Macintosh, de fato, mudou o mundo.
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Figura 5. Macintosh original, lançado em 1984. 
Fonte: Revista Época Negócios online: http://epocanegocios.globo.com/Revista/

Epocanegocios/0,,EDG86046-16628,00-PRIMEIRO+MACINTOSH+COMPLETA+ANOS.html

i) No ano de 1986, houve a aparição do cometa Halley (Figura 
6) Esse cometa passa perto da Terra com o intervalo de 
74 a 79 anos. Não se pode afirmar com certeza quando 
ele foi visto primeiramente, mas existem registros históricos, 
como os documentos chineses e babilônicos, nos quais constam 
aparições no céu, brilhantes o suficiente para serem vistas a 
olho nu. O cálculo da periodicidade do cometa foi proposto 
pelo astrônomo inglês Edmond Halley (que deu origem ao 
nome do cometa) que em 1705 sugeriu que um cometa 
visto em 1682 já havia sido observado em 1531 e 1607, e 
previu que o mesmo reapareceria em 1758, o que de fato 
aconteceu, tornando um tanto mais válida a ideia de que, as 
aparições mencionadas nos documentos, eram de fato desse 
mesmo cometa. Em 1986, a população esperava ansiosa 
pela passagem do cometa. A mídia fez alarde sobre o que 
seria um espetáculo singular, mas a aparição não foi como 
esperavam. Ao invés de um astro brilhante com grande cauda, 
o que apareceu foi uma pequena mancha no céu, quase 
imperceptível, consequência principalmente da poluição.
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Figura 6. Cometa Halley
Fonte: http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=11423

na escola:
Pode-se sugerir que os estudantes façam uma pesquisa sobre os 

acontecimentos históricos das duas décadas (dando ênfase aos avanços 
tecnológicos que ocorrem em cada época) e apresentem na forma de 
seminários, cartazes, folhetos, jornal, teatro, etc. Cabe ao professor 
frisar que a ciência não é neutra e nem linear, sofre influências sociais, 
políticas e econômicas. Além disso, o estudo, as informações e até 
mesmo as rivalidades científicas influenciam as novas maneiras de 
se pensar, de criar, de desenvolver e uma atitude pode mudar não 
apenas o meio em que se vive, mas também, pode mudar o mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Filmes de ficção científica podem ser abordados nas aulas 
de ciências com uma intencionalidade pedagógica. Cabe ao 
professor decidir a melhor maneira de abordá-los em sala de aula, 
dependendo do tempo de que dispõe para realizar a atividade: 
poderá assistir ao filme inteiro e depois discutir com os estudantes 
ou a alguns trechos do filme e pontuar as cenas mais importantes e 
o contexto histórico em que elas ocorrem, chamando a atenção dos 
estudantes para o fato de a ciência não ser neutra e nem linear, 
sofrer influências sociais, políticas e econômicas. 
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É importante destacar que, na verdade, não há “descobertas 
científicas”, o cientista estuda muito e se dedica ao extremo em prol 
daquilo que acredita. Muitas vezes a obra do cientista gera conflitos 
na sociedade e há necessidade de investimento nas pesquisas 
científicas por órgãos governamentais e privados. Esses órgãos têm 
seus interesses na pesquisa. 

Enfim, as possibilidades de se trabalhar com filmes de ficção 
científica nas aulas de ciências são enormes e cabe ao professor 
mediar o debate e as relações que se estabelecem nessas situações.
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CAPÍTULO 2 
Mostra de cores: uma atividade 
experimental e contextualizada1
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Resumo: Este trabalho apresenta uma Mostra de Cores realizada no Colégio 
Presidente Castelo Branco no município de Toledo/PR. A Mostra foi apresentada para 
três turmas no Ensino Médio Regular. Teve como objetivo divulgar o projeto PIBID 
no colégio, de maneira diferenciada e dinâmica, discutindo sobre a “Química das 
Cores”. A Mostra foi dividida em etapa teórica e etapa experimental. Por meio de 
um questionário investigativo sobre o tema trabalhado, foi possível observar que os 
estudantes conseguiram associar a mudança de cor com a presença de uma reação 
química. Entretanto, em algumas situações os estudantes não conseguiram diferenciar 
entre alguns fenômenos onde ocorre a mudança de cor, mas não há alteração na 
constituição das substâncias, ou seja, onde não ocorre uma reação química. 

Palavras chave: Experimentação, Contextualização, Cores

Abstract: This work introduces an Exhibition of Color realized at Colégio Estadual 
Presidente Castelo Branco in the city of Toledo/PR. It was stated to three classes of 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para 
a formação de recursos humanos.
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High School. Aiming bruit the project PIBID at the school, of different way, saying 
about “Chemistry of Colors”. This work has been divided in: theoretical step and 
experimental step. Using an investigative questionnaire about it, we clarify that the 
students assimilated the change of color with the chemical reaction, however, some 
students alleged that all change colors is a chemical reaction. 

Key words: Experimentation, Contextualization, Colors 

INTRODUÇÃO
 
No ano de 2014, um grupo de estudantes do PIBID/Química da 

Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná de Toledo 
– PR iniciou seu trabalho no colégio conveniado: Colégio Estadual 
Presidente Castelo Branco – Ensino Médio Normal e Profissional. Com 
o objetivo de divulgar o projeto na escola foi realizada uma Mostra 
de Cores, contando com a participação de 83 estudantes do Ensino 
Médio.

Por definição, mostra tem o intuito de divulgar, expor, informar 
e discutir sobre determinado assunto (MICAELIS, 2014). Assim 
propusemos esta atividade de forma contextualizada e experimental, 
expondo assuntos voltados à presença e propriedades das cores na 
Química.

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) 
assim como as Diretrizes Curriculares de Ensino do Paraná (PARANÁ, 
2008) inserem em sua organização curricular a importância da 
contextualização. Entendemos como sendo a utilização de vínculos do 
cotidiano com o conteúdo abordado pelo professor em suas aulas. 
Além disso, a contextualização é um importante recurso didático, pois 
a partir dela é possível extrair problemas pelos quais os estudantes 
convivem diariamente.

A contextualização como recurso didático serve para 
problematizar a realidade vivida pelo aluno, extraí-la do 
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seu contexto e projetá-la para análise. Ou seja, consiste 
em elaborar uma representação do mundo para melhor 
compreendê-lo. Essa é uma competência crítico analítica e 
não se produz a mera utilização pragmática do conhecimento 
científico (BRASIL, 2006, p. 51).

Nessa linha de pensamento, o presente trabalho teve como ponto 
de partida as percepções que os estudantes têm sobre a utilização 
das cores, e tendo em vista estas percepções, discutimos os conceitos 
e teorias científicas envolvidas nas definições para este assunto de 
forma demonstrativa. Os conhecimentos não estão dados de vez, 
mas criam-se e recriam-se no primado das práticas sobre as teorias.

Por meio da contextualização pode-se mostrar que o conhecimento 
não está pronto e acabado, mas que está em desenvolvimento, nas 
quais as percepções podem mudar por meio dos estímulos sensoriais 
interligados ao sistema psicológico superior, considerando o contexto 
sociocultural em que o indivíduo está inserido.

Segundo Santaella (1998), 

O processo da percepção deve-se, principalmente ao fato de 
que 75% da percepção humana é visual, [...] os outros 20% 
são relativos à percepção sonora e 5% restante a todos os 
outros sentidos, só o olho e o ouvido são órgãos dos sentidos 
diretamente ligados ao cérebro (SANTAELLA, 1998, p.27). 

Para Vigotski (1998), “[...] elementos independentes num campo 
visual são percebidos simultaneamente; nesse sentido a percepção 
visual é integral” (VIGOTSKI, 1998, p.43). Assim conforme as teorias 
de Vigotski, partindo das percepções intrínsecas no indivíduo, 
acrescentam- se sobre elas novas informações por meio dos estímulos 
sensoriais influenciados pelas vivências socioculturais do indivíduo, ao 
explicar as propriedades e conceitos relativos às cores. 

Além de atividades contextualizadas, configurando, então, 
a segunda etapa da Mostra, a experimentação é de grande 



Recursos, metodologias e pesquisa no Ensino de Ciências e Química 31

2 - MOSTRA DE CORES: UMA ATiViDADE  ExPERiMEnTAL E COnTExTUALizADA

importância no desenvolvimento das teorias científicas, para Rosito 
(2008),

A experimentação é essencial para um bom ensino de Ciências. 
Em parte, isto se deve ao fato de que o uso de atividades 
práticas permite maior interação entre o professor e os 
alunos, proporcionando, em muitas ocasiões, a oportunidade 
de um planejamento conjunto e uso de estratégias de ensino 
que podem levar a melhor compreensão dos processos das 
ciências (ROSITO, 2008, p. 197).

Nessa perspectiva, no presente trabalho, realizamos experimentos 
demonstrativos com a participação dos estudantes, pois conforme 
White (1996) apud Borges (2002), a aula prática: 

[...] conflita com teorias e expectativas. Nós preferíamos 
pensar que os laboratórios funcionam por que apresentam 
cor, a curiosidade de objetos não-usuais e eventos diferentes, 
em um contraste com prática comum na sala de aula de 
permanecer assentado (WHITE apud BORGES, 2002, p. 296).

Em geral, o Ensino de Ciências apoiado na experimentação é 
pouco praticado no Brasil e a maioria das escolas que faz o uso de 
laboratórios, o faz de modo esporádico e sem uma sistematização 
(CRUZ e GRALHARDO-FILHO, 2009). Contudo, entendemos que as 
atividades laboratoriais são fundamentais no processo de ensino de 
Química. 

O grupo PIBID/Química apresentou a atividade no Colégio de 
forma atrativa, procurando promover nos estudantes o interesse 
pela disciplina de Química, retratando o tema “Cores”, de forma 
contextualizada e, destacamos aqui, mesmo a atividade sendo de 
caráter demonstrativo e informativo, instigamos a participação 
dos estudantes em questionamentos, procurando envolvê-los nas 
interpretações sobre as situações que envolviam cores.
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DESENVOLVIMENTO

A Mostra foi divida em duas etapas: na primeira os estudantes 
foram encaminhados para sala de recursos audiovisuais, onde os 
acadêmicos desenvolveram atividades envolvendo abordagens 
históricas, simbologias, cultura, contextualização e curiosidades sobre 
as cores. A segunda etapa foi realizada no Laboratório de Química 
do Colégio, onde os estudantes observaram, construíram conceitos e 
teorias com os experimentos relacionados às cores.

Na primeira etapa da Mostra, discutimos sobre: 
A Teoria da cor: Barros (2006, s/p) explica que cor não é um 

fenômeno físico, e sim um estímulo orgânico que interpreta o reflexo 
da luz, vinda de um objeto que foi emitida por uma fonte luminosa, 
correspondente ao espectro visível em que a luz é o estímulo e a cor, 
é o efeito.

História das cores: Para Werneck (2011), desde Aristóteles era 
defendida a ideia de que as cores eram propriedades dos objetos, 
assim como: peso, material e textura. E que eram seis cores: vermelho, 
verde, azul, amarelo, branco e negro. Foi Le Blon (impressor do 
século XVIII) que testou os diversos pigmentos até chegar às três 
cores básicas para impressão: o vermelho, amarelo e azul.

Aspecto orgânico do olho humano: Werneck (2011), diz que a 
cor é um fenômeno subjetivo e individual, no qual o olho é composto 
por células que levam impulsos para o cérebro como os cones e 
bastonetes. Os cones captam a informação luminosa da luz do dia, 
das cores e do contraste. Já os bastonetes são adaptados à luz 
noturna e à penumbra, nos quais captam o claro, escuro e os volumes 
dos objetos, se adequando conforme cada situação.

Cores primárias e secundárias: As cores primárias são o 
vermelho, o amarelo e o azul. As consideradas secundárias são o 
laranja, o verde e o roxo. Estas cores podem ser compreendidas como 
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sendo cores “quentes” e “frias” (Barros 2006, s/p). Também se deve 
considerar a luminosidade, tom, efeito de fundo (causa ilusão óptica) 
e contraste. As cores estão relacionadas ao sabor dos alimentos, por 
exemplo, a percepção que temos de um iogurte de morango é que 
ele deve ser vermelho da cor do morango para ser apetitoso.

A cor associada à simbologia: Como exemplo, citamos que na 
igreja católica, os paramentos do padre mudam de cor de acordo 
com o tempo litúrgico (PAULO II, 2001). 

Na virada de ano, as pessoas usam roupas de acordo com 
o significado de suas cores, como o branco que simboliza a paz, 
vermelho o amor, amarelo a prosperidade, entre outras.

Posteriormente a apresentação teórica sobre as cores, os 
estudantes foram conduzidos para o Laboratório de Química. O 
grupo PIBID realizou experimentos demonstrativos, nos quais, cores 
evidenciam a ocorrência de uma reação química. Os experimentos 
foram:

1. garrafa azul: 
Este experimento foi retirado e adaptado as apostila Química na 

Hora do Recreio, do grupo PIBID/Química da Unioeste (Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná) de Toledo em parceria com o NECTO 
(Núcleo de Ensino em Ciências), em 2011. Consiste em adicionar 
5 colheres de glicose, 2 colheres de hidróxido de sódio, 20 gotas 
de azul de bromotimol concentrado e 300 mL água em um balão 
volumétrico de 500 mL, e sob agitação observa-se a mudança de 
coloração. 

O que chamou a atenção dos estudantes é o fato de que esta 
solução muda de coloração ao deixá-la parada, e volta à cor inicial 
ao ser agitada. Este experimento teve explicações referentes as 
substâncias que se oxidavam e se reduziam, produzindo coloração 
característica ao perder e ganhar elétrons. Em determinado tempo 
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percorrido, esta reação cessa, indicando que nesta reação as 
substâncias se reduziram e oxidaram.

2. Teste da chama:
Este experimento foi retirado e adaptado do Caderno com 

sugestões para planejamento de atividades experimentais de 
Química, destinado ao 1° Ano do Ensino Médio, do Núcleo de 
Toledo, 2012. O teste da chama verifica a presença de determinado 
cátion de um sal ao colocá-lo em contato com a chama, pois cada 
cátion emite luz ao sofrer excitação de seus elétrons. Separamos seis 
sais que continham os cátions Potássio (K), Sódio (Na), Cálcio (Ca), 
Estrôncio (Sr), Bário (Ba) e Cobre (Cu) e os colocamos em um aparato 
com papel alumínio e álcool gel, separadamente. Em contato com a 
chama, cada sal apresentou uma coloração específica. Os alunos se 
interessaram pelas cores emitidas e ao serem questionados sobre o 
por que das diferentes colorações não conseguiam explicar. Após 
explicações fizeram analogia aos fogos de artifícios e cogitaram a 
possibilidade de haver alguns destes cátions. Este experimento teve 
explicações sobre excitação dos elétrons.

3. Mudança de coloração com indicador ácido-base:
Em dois béqueres de 50 mL colocamos água da torneira, 10 

gotas de hidróxido de amônio e 4 gotas de fenolftaleína. A solução 
ficou rósea. Entregamos para dois estudantes a solução com um 
canudo para assoprarem e observarem a mudança da coloração. 
Houve interesse por parte dos estudantes e certa disputa para que 
a mudança de coloração fosse mais rápida que a do outro. Este 
experimento teve explicações sobre conceitos de ácido-base, pois 
tem como característica da solução em presença de fenolftaleína em 
determinado pH. Este é um indicador ácido-base que é incolor em 
meio ácido e coloração rósea em meio básico, quando pH for maior 
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que 8,2 – 10,0. Durante o sopro o gás carbônico liberado reage 
com a água, produzindo o ácido carbônico que é identificado pela 
fenolftaleína, mudando a sua coloração de rosa para incolor.

Este experimento também foi retirado e adaptado da apostila 
Química na Hora do Recreio, do grupo PIBID/Química da Unioeste 
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná) de Toledo em parceria 
com o NECTO (Núcleo de Ensino em Ciências), em 2011.

4. indicador ácido-base com extrato de Repolho roxo:
Este experimento também foi retirado e adaptado do Caderno 

com sugestões para planejamento de atividades experimentais de 
Química, destinado ao 1° Ano do Ensino Médio, do Núcleo de Toledo, 
2012. Este método consiste em verificar o pH por meio da mudança 
de coloração, com um indicador ácido-base natural, o extrato de 
repolho roxo. Para isto usamos as seguintes substâncias: alvejante, 
detergente, vinagre e sabão, que são reagentes de fácil acesso e 
colocamos um pouco da solução de extrato de repolho roxo. Houve 
a mudança de coloração das substâncias, nas quais os estudantes 
identificaram o intervalo aproximado de pH das mesmas, pela 
escala de intervalos de pH própria para o repolho roxo.

INVESTIGAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE MOSTRA DE CORES

Como forma de investigação acerca do desenvolvimento da 
atividade, utilizamos um questionário contendo quatro questões 
relacionadas ao tema. Os estudantes responderam o questionário 40 
dias após a realização da atividade, com o objetivo de identificar as 
percepções dos estudantes após a Mostra. 

Para interpretação das respostas obtidas nas questões 2, 3 
e 4, nos questionários, realizamos uma análise utilizando como 
ferramenta de auxílio o programa wordle.net. Com esse programa 
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é possível verificar a frequência das palavras mais mencionadas 
nas respostas dos estudantes. Considerando que quando são 
repassados textos para este programa, ele produz uma imagem 
com as diversas palavras utilizadas, ficando em evidência (tamanho 
maior) as palavras que foram mais mencionadas. Na questão 1, esta 
análise não apresentou palavras que puderam ser analisadas como 
respostas sobre a Mostra, pois estavam enfatizadas palavras que 
continham na própria pergunta, consequentemente as respostas para 
análise deveriam ser consideradas como frases e não como palavras 
isoladas, conforme o programa disponibiliza.  O programa não foi 
a única ferramenta de análise, pois, sobre as próprias respostas dos 
estudantes utilizamos a Análise de Conteúdo, proposta por Bardin 
(1977), especialmente na análise temática. Empregamos esta, pois 
ajuda a verificar de uma forma geral o que os estudantes lembraram 
e/ou entenderam da Mostra de Cores.

RESULTADOS

Participaram da Mostra 83 estudantes, das 2ª e 3ª séries 
do Ensino Médio Regular e das 3ª e 4ª séries do Ensino Técnico e 
Formação Docente, do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco – 
Ensino Médio Normal e Profissional.

Apresentamos, aqui, os resultados obtidos na análise das 
respostas de cada pergunta respondida pelos estudantes, a fim de 
averiguar se estes acreditam que a cor influencia no cotidiano do ser 
humano, e se estes citam exemplos de reação química evidenciada 
pela troca da coloração, se entenderam como que o arco-íris é 
formado, e o que mais lhes chamaram atenção.

 Deste modo, expomos as questões e as observações dos 
estudantes na sequência:
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Questão 1: As cores podem dizer muito sobre a personalidade 
de uma pessoa. Algumas pessoas acreditam que não só cada cor pode 
influenciar diretamente o humor de alguém como nossas preferências 
por determinadas cores em detrimentos de outras também revelam 
muito do que somos. Você concorda com essa afirmação? Por quê? 

Observamos que a maioria dos estudantes (61) concorda com 
a ideia de que as cores influenciam na personalidade. Alguns 
relacionam a cor preta com o estilo de vida de um roqueiro. Por 
exemplo: 

“Sim, pois geralmente pessoas que usam muito preto são ou góticos ou 
rockeiros as cores mais vivas, mostram uma pessoa mais animada e divertida.”

“Sim, pois geralmente pessoas com cores de roupas de tons escuros são 
definidos como pessoas que escutam rock ou tem mal humor, algo do tipo, 

diferentemente das pessoas que usam roupas com cores mais vivas que podem 
ser caracterizadas como pessoas alegres de bom humor.”

Outros ainda comentam sobre o luto, onde a cor preta 
especificadamente, está relacionada com esta simbologia, assim 
como outros estudantes citam a cor vermelha como paixão ou 
vergonha. Exemplos:

“Sim, pois inconscientemente transmitimos nossos sentimentos e expressamos 
nosso humor através das cores, por exemplo: vermelho quer dizer paixão ao 

passo que o preto representa luto e tristeza.”

“Sim, teorias já afirmam que tudo o que somos hoje são na verdade resultados 
de fatos passados, dessa forma fatos relacionados a alguma cor, por exemplo: 

podem não só revelar o que somos, mas também parte do nosso passado, 
muitos de nossos sentimentos também se mostram em forma de cores, exemplo, 

vermelhidão igual a vergonha.”
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“Sim porque cores mais vivas chamam mais a atenção e proporcionam alegria 
normalmente cores escuras como o preto é mais usado no inverno por absorver 

calor ou por demonstrar tristeza luto.”

Outras respostas também apresentaram informações acerca da 
cor em relação à personalidade das pessoas, tais como:

“Cores escuras representam a tristeza e as mais claras a felicidade.”

“Cores neutras demonstram seriedade e mais colorida mais alegria.”

“Muitas vezes pela cor de suas roupas podem perceber seu caráter, seu modo de 
vida.”

“As cores influenciam sim, nossas preferências e nosso humor. Mas ao mesmo 
tempo são apenas cores, não elemento mágico que muda a sua vida.”

“Não, porque a cor não revela como a pessoa é na realidade, por exemplo: se 
a pessoa gosta de preto ela não vai ser das trevas por causa disso, assim como 

uma pessoa que gosta de branco, não vai ser da paz.”

Porém, 16 (dezesseis) estudantes não concordam com a 
afirmação. Um deles disse:

“Não concordo porque as vezes a pessoa prefere mais tal cor pois combina com 
o seu cabelo ou tom de pele não tem nada a ver com humor.”

“Não, acho que as cores não influenciam ninguém, não é porque eu estou de 
preto que estou de luto.”

“Não, mas todo mundo conhece as influencias das cores, tornando-as presentes 
em sua vida diária, humor, etc. Mas eu não penso que cor diga a personalidade 

das pessoas, aparência é só aparência.”
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Outros 6 (seis) estudantes ainda concordam parcialmente com a 
afirmação, assim como por exemplo:

“Em partes em nosso cotidiano cores de ambientes roupas casas afetam o nosso 
humor ambientes claros ou azuis, por exemplo, nos transmitem tranquilidade 
ao contrario de vermelhos, entretanto nossas preferências podem mudar e isso 

não significa que as cores revelam quem nós somos mas como estamos em 
determinado momento.”

Nas respostas dos estudantes, podemos inferir que elas 
apresentam informações que condizem às suas vivências, suas 
percepções sobre cor e personalidade. As pessoas são influenciadas 
pela cultura que estão inseridas e até mesmo crenças, caracterizando 
assim uma percepção formada pela sua vivência sociocultural. Por 
ser uma Mostra de cores, foram discutidas estas questões, em que 
os estudantes puderam atribuir opinião acerca deste assunto e no 
questionário, defender seu ponto de vista. Salientamos que estas 
questões sobre a influência das cores na personalidade não foram 
impostas a aceitação, mas somente questionadas e discutidas, pois 
estão na mídia e sociedade como, por exemplo, cor branca para o 
réveillon. São superstições, misticismos e valores que são impostos e 
passados de geração em geração pela sociedade e que quando o 
assunto “cores” está em pauta, podem ser discutidos. Outros aspectos, 
envolvendo questões, científicas serão discutidas nas próximas 
questões.

Questão 2: A mudança de cor evidencia uma reação química. Cite 
um ou mais exemplos onde você consegue relacionar reações do dia a 
dia que acontecem com a mudança de cor.

Observamos na Figura 1 que as palavras “água”, “suco”, “arco”, 
“iris”, “pão”, “mofado” estão em tamanhos maiores, ou seja, foram 
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diversas vezes citadas nas respostas pelos estudantes, porém muitas 
palavras foram citadas de forma que não se relacionam com a 
evidência de uma reação química.

Figura 1 – Palavras destacadas associadas a Questão 2.

Porém, alguns estudantes responderam somente exemplos como 
mudança de cor e não como evidência de reação química:

“Eu acho que o suco de pacotinho é um exemplo, pois quando colocado na água 
fica na cor do suco”. 

“Detergente onde as cores como o amarelo ou verde se transformam no branco 
da espuma, quando esquentamos um metal ele começa a ficar incandescente 

e que devido a limitação do olho humano enxergamos algo puxado pra 
vermelho”.

Essas foram as principais respostas dos estudantes, que indicam 
a mudança de cor, contrariando o que foi proposto na questão.

Outros estudantes relacionaram a mudança de coloração e 
evidência de uma reação química:
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“Água oxigenada para descolorir o cabelo, a oxidação da maçã e a queima de 
papel”.

“Tintas de cabelo, pão mofado, arco íris e suco”.

“Mudança de cor do céu, mudança de cor do pão ao ficar mofado e uma pessoa 
ficar vermelha”.

“Um pão mofado, alguma comida estragada [...]”.

Os estudantes relacionaram com outros exemplos do dia a dia, 
alguns de forma coerente e independente de informações por nós 
fornecidas, outros sob influência da fala de uma professora que 
os acompanhava na Mostra que interferiu em nossas explicações 
dizendo aos estudantes que “Quando há mudança de cor é indicação 
de reação química”.

 Notamos que as palavras que estão em tamanho menor como 
“mofo”, “sanitária”, “oxidação”, “aquecimento”, “oxigenada”, foram 
poucas vezes citadas, porém estão relacionadas de maneira coerente 
com o proposto na questão, uma das respostas de um estudante 
“Água sanitárias nas roupas”, uma resposta simples e objetiva 
que correlacionou com o seu dia a dia, mesmo sendo um exemplo 
citado por nós no decorrer na mostra. Outros estudantes também 
relacionaram a água sanitária em contato com roupas, porém cada 
um respondeu de acordo com sua percepção. Percebemos que alguns 
estudantes respondem com outros exemplos como:

“A oxidação de uma maçã, a aurora boreal e apodrecimento de coisas”.

“Tintas de cabelo, água oxigenada, pão mofado, oxidação da maçã, tinta de 
tecido e aurora boreal”.
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Ambos citaram exemplos que, além de estar em menor evidência, 
também estão relacionados com mudança de cor e evidência de 
reação química.

No decorrer da atividade experimental, citamos exemplos em 
relação à oxidação que ocorre nos alimentos, identificamos que 
alguns estudantes relacionaram estes exemplos:

“quando o alimento queima/.../”

“fruta que fica exposto ao ar e oxida”

Mesmo não tendo o intuito de avaliar o que os estudantes 
aprenderam ou a quantidade de conceitos que os mesmos obtiveram, 
convém salientar que foi possível observar que 10 estudantes 
relacionaram de forma coerente ao que se perguntava na questão, 
24 estudantes responderam em conjunto a mudança de cor como 
evidência de reação química e só a mudança de cor, e outros 8 
estudantes não responderam a questão.

Percebemos nesta questão que houve confusão de informações.
Pois, verificamos que os estudantes citam exemplos de reação química 
com a presença de mudança de coloração, como a mudança do dia 
para a noite, por exemplo. E, deste modo, constatamos que a Mostra 
não teve o objetivo de ensinar, mas de apresentar questões relativas 
às cores para uma atividade dinâmica de início do grupo PIBID/
Química no Colégio. Porém, pela forma como a Mostra foi ministrada, 
não justifica respostas de conceitos distorcidos apresentadas pelos 
estudantes. Podendo evidenciar que os estudantes não atentaram 
as informações fornecidas ou as explicações não ficaram claras o 
suficiente para assimilação de informações. Outra questão que deve 
ser evidenciada é o tempo de duração desta atividade, ele era curto 
e não permitia a construção de conceitos. 
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Questão 3: Um arco-íris pode ser formado a partir de um prisma. 
Como o arco-íris se forma com a chuva?

Para esta questão, os estudantes responderam, em sua maioria, 
que o arco-íris se forma pelo reflexo da luz solar pelas gotas de 
água da chuva. Diante disso, ao analisarmos a Figura 2, percebemos 
que as palavras “raios”, “sol”, “solares”, “luz”, “refletem”, “passa”, 
“através”, “gotas”, “água”, “gotículas” estão em evidência, 
constatando que elas foram diversas vezes citadas pelos estudantes. 

Figura 2 – Palavras destacadas referentes a Questão 3.

Na Mostra de Cores, foi realizado um experimento demonstrando 
a decomposição da cor branca nas cores do arco-íris com auxílio 
de um prisma, em consequência, alguns estudantes estabeleceram 
relações com este objeto e com este comportamento. Relataram que:

“O sol com sua luz em contato com as gotículas de água, o que faz ficar como 
um prisma, reflete para o céu as sete cores que podemos enxergar”

“Os raios de sol batem nas gotículas de água (a gota de água representará o 
prisma) e refletindo essa luz pela água formando o arco-íris”

Assim, podemos perceber que, mesmo a Mostra não tendo o 
intuito de construir conceitos sobre o tema trabalhado com os 
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estudantes, e apenas expor informações relativas às cores, estes 
estudantes conseguiram relacionar a formação do arco-íris pelas 
gotas de água com o prisma que para eles foi apresentado.

Entretanto, cinco estudantes não souberam explicar a formação 
do arco-íris de forma coerente. Citando que:

“As gotículas da chuva se refletem no sol”

“A luz passa pelas gotículas de água e de ar”

“A água e os sol combinados dão origem ao arco-íris. Na verdade, eu não sei”

“Quando o sol revela dois focos de água em um determinado lugar”

Podemos inferir que estes estudantes, conforme respostas dos 
exemplos, não responderam de forma condizente ao que foi informado 
na Mostra e apresentaram confusão de conceitos. Averiguamos que 
para esta questão, em suma, os estudantes conseguiram explicar a 
formação da chuva pela refração das cores que acontece quando o 
raio solar atravessa a gota da chuva, e ainda, compararam a gota 
da chuva com o prisma.

Questão 4: A atividade promoveu algum tipo de percepção diferente. 
Descreva o que mais lhe chamou atenção na Mostra de Cores e por quê?

Figura 3 – Palavras destacadas referentes a Questão 4.
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Na Figura 3 podemos observar o que mais chamou a atenção dos 
estudantes, “prisma”, “suco”, “luz”, “sabor”, “experiência”, “cérebro”, 
“reação”, “arco”, “íris”.

A primeira parte da Mostra de Cores, sobre a história e 
curiosidades promoveu uma percepção diferente para 56 estudantes, 
alguns deles citam:

“O que mais chamou atenção, foi o modo de como as cores se originam. Pois é 
uma explicação diferente e interessante de todas virem pela luz.” 

“O fato de que elas podem interferir diferentemente em nossas atitudes 
gerando fome, como o caso de tão falado vermelho e amarelo do Mcdonalds®, 

ou criatividade, do azul, e dentre várias outras.”

Podemos observar que o que promoveu novas percepções 
nos estudantes, foi eles conseguirem relacionar as cores com fatos 
simples do dia a dia, quando mostramos curiosidades envolvendo 
a cor, como exemplo as cores e a ilusão de ótica (6) “No exercício 
em que a gente devia ler a palavra mas ela estava escrita de uma 
cor diferente. Para exercitar o cérebro e perceber o poder da cor 
perante o cérebro”. A degustação do suco com cores que continha 
sabores diferentes do que estamos acostumados, para discutir como 
as cores influenciam no paladar (17), o prisma (17), as pulseiras de 
“neon” (3) “A parte onde falamos do luminol e como ele é usado nas 
investigações criminal”, as representações das cores (5), 

Eles também citam em suas respostas a relação entre as ciências 
(Química e Física), mostrando que elas não estão separadas (2), “O 
fato de as cores apresentarem relação com ondas eletromagnéticas, 
pois isso demonstra que as ciências químicas e físicas estão 
correlacionadas e se complementam.”

Outros 18 estudantes citaram as atividades experimentais como 
a parte que mais lhes chamaram atenção, citando os experimentos 
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do leite com o corante e o detergente (5), o teste chama (6), todos 
os experimentos observados no laboratório (4), acidez e basicidade 
com repolho roxo (3).

“O que mais me chamou a atenção foi as últimas experiências em que 
misturaram os produtos, isso é interessante, pois percebemos “o poder” da 

química”.

“As reações químicas, com a variação da temperatura ou da agitação que a 
substância é submetida.”

Alguns estudantes dizem que a Mostra como todo foi interessante, 
“o quanto as cores é importante para a vida” e apenas 2 estudantes 
afirmaram não ter desenvolvido nenhuma percepção diferente após 
a realização da Mostra de Cores. 

Podemos dizer que por ser uma atividade diferenciada promoveu 
uma nova percepção de cores,  pois muitos deles disseram que não 
sabiam que as cores eram estudadas ou que existe uma teoria para 
elas, ou ainda, que as cores possam influenciar tamanho de objetos, 
evidências de reação química ou que possuem representações 
simbólicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da análise das respostas dos estudantes, constatamos 
que apesar da Mostra ter acrescentado informações referentes às 
cores, esta pode ter gerado em alguns estudantes uma percepção 
distorcida, pois eles dizem que tudo que muda de cor é uma reação 
química. Informação esta que poderia ser apresentada de forma 
mais clara e concisa.

Percebemos que a atividade no Laboratório como a Mostra 
de cores, pode ser considerada uma ferramenta para auxiliar o 
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professor no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, 
quando for trabalhada em tempo suficiente para a construção de 
conceitos, pois estes devem ser discutidos no coletivo com estudantes, 
com interações, questionamentos e diálogo. O tema “cores” está 
extremamente presente na sociedade e cotidiano dos estudantes, 
assim este e outros temas devem ser estudados em conjunto aos 
conceitos científicos com o objetivo da contextualização.

Com esta atividade Mostra de Cores, alcançamos o objetivo 
inicial, pois apresentamos o projeto PIBID na escola com um assunto 
que acreditávamos atrair a atenção e despertar o interesse dos 
estudantes. Em conjunto discutimos sobre a mudança da coloração 
nas reações químicas, sua história, simbologias e diversos contextos 
em que a cor está envolvida e os estudantes em todas estas situações 
se mostraram interessados e participativos, assim, inferimos que a 
atividade foi importante não para ensinar, mas divulgar o projeto de 
forma dinâmica e atrativa. A partir desta atividade inicial, realizamos 
outras no Colégio e percebemos que já éramos conhecidos pelos 
estudantes, ocasionando uma melhor (e maior) recepção e aceitação 
com o projeto PIBID/Química.
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Resumo: As Feiras de Ciências nas escolas têm por objetivo a divulgação da 
Ciência, não apenas para os estudantes, mas com o envolvimento da sociedade 
como um todo e fazendo destes divulgadores da Ciência. Diante disso, propusemos 
analisar, a partir de observações, a participação dos estudantes em uma Feira de 
Ciências realizada em um colégio com estudantes do Ensino Fundamental e Médio, 
de forma geral e as percepções obtidas. Como resultado salientamos a facilidade 
que os estudantes têm em relacionar os temas geradores com as aulas e a grande 
importância que as Feiras de Ciências têm para a formação dos estudantes.

Palavras chave: Feira de Ciências, Divulgação Científica, interdisciplinaridade e 
percepções

Abstract: The shows of Science in school saimat dissemination of science, not only for students, 
but with theinvolvement of society as a wholeandmakingthesepopularizersofscience. 
Therefore, weproposedtoanalyze, from observations, student participation in a 
Science Fair held in a school with elementary and middle school students in general 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para 
a formação de recursos humanos.
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and there levant perceptions. As a result emphasize the ease that student shave to link 
the mainthemes with classes and the great importance that the Science Fairshave for 
the training ofstudents.

Key words: shows of Science, dissemination of science, interdisciplinarity and perceptions

INTRODUÇÃO

O objetivo principal da divulgação da Ciência é fazer com 
que a Ciência se torne compreensível e adequada à sociedade 
como um todo, fazendo com que o indivíduo seja inserido em uma 
cultura científica. Diante disso, Cunha (2009) relaciona a divulgação 
da Ciência a quatro termos: A difusão científica – termo superior 
– e outros três termos equivalentes – a vulgarização da Ciência, a 
popularização da Ciência e a alfabetização científica.

Chamamos de difusão científica todo e qualquer processo ou 
recurso usado para a comunicação da informação científica e 
tecnológica, seja para o público em geral, seja para especialistas. 
Quando nos referimos à comunicação com o objetivo de difundir a 
Ciência para especialistas, chamamos de disseminação científica. 
Quando essa comunicação é destinada a um público não 
especialista (público em geral), estamos falando de divulgação 
da Ciência, popularização da Ciência, vulgarização científica ou 
alfabetização científica (CUNHA, 2009 p. 70).

 A divulgação da Ciência acontece de diferentes formas, mas com 
um objetivo principal, ou seja, fazer com que a Ciência faça parte 
da cultura do público leigo, tornando-a compreensível e adequada 
à população em geral, de modo que as pessoas possam participar 
de decisões que envolvem a sociedade (BERTOLDO, CUNHA, SILVA,). 
Conforme Zamboni (2001), o enunciador,

[...] que no cenário do discurso científico era um cientista, passa, na 
cena enunciativa da divulgação científica, a ser um divulgador, 
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[...]. O destinatário, que era originalmente a comunidade 
científica, passa a ser agora um público aberto, tido como leigo 
em matéria de Ciência ou, ao menos, leigo na especialidade 
ou, ao menos, leigo na especialidade daquela área ou subárea 
área do conhecimento (ZAMBONI, 2001, p. 10)

Assim, de acordo com a mesma autora, ocorre uma facilitação 
da linguagem utilizada pelo cientista para favorecer o entendimento 
do ouvinte ou leitor do material de divulgação científica, ressaltando 
que não é uma simplificação do conteúdo cientifico, e sim, uma 
reformulação do discurso, tornando a linguagem acessível. 
Logo, a divulgação científica tem a função de partilhar o saber, 
popularizando-a. Ainda afirma que “Ela tanto está presente em 
revistas destinadas a tal finalidade quanto aparece nos jornais, na 
televisão, no cinema, nos museus, nas exposições, nos livros, nas salas 
de aula, nas conversas do dia-a-dia[...] (ZAMBONI, 2001, p. 96).

Deste modo, as Feiras de Ciências, realizadas nos colégios, 
têm importância relevante para a divulgação da Ciência. A Feira 
de Ciências é uma atividade que conta com a participação dos 
estudantes durante quase todas as etapas, debate e formação de 
ideias, escolha do tema gerador, pesquisas científicas, montagem 
e apresentação do projeto, cabendo ao professor, divulgador da 
Ciência, a avaliação e o direcionamento durante todas as etapas. 
São as Feiras de Ciências importantes espaços de comunicação 
científica entre os membros da comunidade escolar. Nesses espaços, 
os estudantes podem ser estimulados ao estudo científico e, também, 
se tornarem divulgadores da Ciência. Além disso, durante o 
desenvolvimento destes trabalhos são expostas ideias do colégio 
referente à Ciência. 

O início das Feiras de Ciências no Brasil ocorreu na década 
de 1960, em São Paulo, realizadas pelo IBCC – Instituto 
Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura. Porém, foi no estado 
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do Rio Grande do Sul que as Feiras de Ciências tiveram maior 
desenvolvimento (MANCUSO; LEITE FILHO, 2006). 

Neste período inicial das Feiras de Ciências no Brasil, os 
estudantes apresentavam repetições feitas em sala de aula ou 
atividades demonstrativas. Nos últimos anos podemos observar que 
as Feiras de Ciências têm um caráter diferenciado dos seus anos 
iniciais no Brasil e consiste em um evento que pretende modificar 
a concepção de Ciência como conhecimento estático e procura 
“[...] atingir uma amplitude bem maior de Ciência como processo, 
Ciência como modo de pensar, Ciência como solução de problemas. 
Muitas investigações já apresentam um caráter interdisciplinar [...]” 
(MANCUSO; LEITE FILHO, 2006, p. 16).

Neste sentido o Ministério da Educação do Brasil criou no ano 
de 2005 o FENACEB – Programa Nacional de Apoio às Feiras de 
Ciências da Educação Básica, como um mecanismo de apoio para 
eventos de divulgação cientifica. Neste programa, os colégios 
submetem projetos que teve destaque nas suas Feiras de Ciências. 
Os projetos são premiados financeiramente no qual o prêmio deve 
ser convertido em investimentos nas próximas Feiras de Ciências.

No estado do Paraná destacamos a realização do FICIENCIAS – 
Feira de Inovação das Ciências e Engenharias, projeto que está em 
sua 4ª edição e atende os colégios dos estados pertencentes à tríplice 
fronteira, Paraná – Brasil; Alto Paraná, Canindeyu e Caaguazú – 
Paraguai; e a Província de Missiones – Argentina com o intuito de 
integração e troca de experiências entre profissionais e estudantes 
das diferentes esferas de ensino nas três regiões. O projeto também 
é um espaço para “[...] promover a cultura científica, a disseminação 
e a popularização do método científico e experimentação como 
ferramenta do conhecimento. (FICIÊNCIAS, s/a, s/p).

Salientamos que, mesmo com projetos de Feiras de Ciências 
maiores e com mais visibilidade, como o FICIENCIAS, a realização 
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das Feiras de Ciências nos colégios continuam sendo de fundamental 
importância para a divulgação da Ciência. O colégio, como uma 
divulgadora da Ciência, atua como um primeiro espaço de formação 
de trabalhos científicos. 

É importante o colégio estimular, nos estudantes, o caráter 
investigativo e proporcionar aos mesmos, maneiras para desempenhar 
seus trabalhos. Neste sentido, procuramos investigar como a Feira de 
Ciências tem atuado na construção científica dos estudantes de um 
colégio de Ensino Fundamental e Médio.

Para Rodrigues (2009), a inserção de atividades experimentais 
no ensino de Ciências se torna eficaz, além de atrair o interesse dos 
estudantes pelas áreas relacionadas à Ciência, podendo até mesmo 
melhorar seu rendimento em sala de aula. Sendo assim, nada melhor 
que uma exposição de ideias e conhecimentos, unidos para que os 
próprios estudantes possam apresentar exemplos de experimentação 
científica, foi nesse meio que surgiu a ideia de promover uma Feira 
de Ciências no Colégio Estadual Jardim Gisele. Entretanto, para que 
a mesma ocorra, deve-se passar por vários processos, como por 
exemplo, a montagem do trabalho.

Para a montagem de uma Feira de Ciências é necessário, segundo 
Rosa (1995), levar em consideração algumas características: a) 
Adequação dos trabalhos ao currículo, refletindo o tipo de assunto 
estudado em sala de aula; b) Regularidade, para que se possa 
exercitar o hábito de fazer Ciência; c) Pesquisa, envolvendo novas 
formas de conhecimento para os integrantes que participarão do 
trabalho; d) Relevância de forma que todos visitantes possam entender 
o que se quer explicar; e) Cotidiano, relacionar o conhecimento mais 
elaborado com o senso comum, fazendo com que a comunidade 
entenda a apresentação de dados; f) Envolvimento desta comunidade 
participante de mostra; g) Direcionamento para a realidade dos 
participantes e, h) Estímulo para disputas em nível intelectual.
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METODOLOGIA DO TRABALHO

Diferente dos anos anteriores, nos quais a Feira de Ciências era 
organizada apenas pela direção do Colégio Estadual Jardim Gisele, 
em sua última edição a Feira de Ciências contou com o auxílio do 
grupo PIBID Química, que começou a atuar no colégio no primeiro 
semestre de 2014. A ideia era fazer com que os acadêmicos do 
grupo PIBID atuassem na organização da Feira de Ciências como 
monitores para os estudantes do Ensino Médio (matutino), auxiliando 
nos trabalhos. Para isso, o grupo PIBID dividiu-se em subgrupos, onde 
cada subgrupo atuaria diretamente com os estudantes.

As apresentações dos trabalhos na Feira de Ciências ocorreram em 
um mesmo período, tanto do Ensino Médio (matutino e noturno) quanto 
do Ensino Fundamental e foram acompanhados pelos acadêmicos 
do PIBID, os quais também fizeram suas próprias avaliações para 
posteriores análises. Os professores utilizaram alguns critérios de 
avaliação, como: postura dos estudantes, oralidade, domínio do 
tema proposto, organização e limpeza do espaço, entre outros. A 
cada critério foi atribuída uma nota, posteriormente realizada uma 
média, conferindo uma nota final ao estudante.

Após a Feira de Ciências, foi proposto para todos os estudantes 
que participaram das apresentações que respondessem um questionário 
referente aos seus trabalhos e à Feira de Ciência em geral, com as 
seguintes questões: 1) Comente sobre o seu trabalho apresentado na 
Feira de Ciências., 2) Qual o critério utilizado na escolha do tema? 
Por que a escolha do tema?,3) Quais meios de pesquisa utilizados na 
elaboração do trabalho?, 4) Além do seu, qual trabalho apresentado 
durante a Feira de Ciências você saberia explicar e por quê?, 5) É 
possível relacionar a Feira de Ciências com o conteúdo estudado em 
sala de aula? E com o cotidiano? Dê exemplos. 6) Jornais são um dos 
principais meios de comunicação, considerando isso, como você noticiaria 
a Feira de Ciências realizada em seu colégio? Das quais as questões: 1; 



Recursos, metodologias e pesquisa no Ensino de Ciências e Química 55

3 - RELATOS DE UMA FEiRA DE CiênCiAS

2; 4; e 5; foram utilizadas neste trabalho, pois por meio de suas respostas 
podemos analisar como de seu o desenvolvimento e a preparação dos 
grupos na realização dos trabalho e  também analisar a participação 
dos estudantes na Feira como divulgadores e público.

RESULTADOS

Foram apresentados durante a Feira de Ciências um total de 
66 trabalhos, sendo 44 trabalhos elaborados pelos estudantes do 
Ensino Fundamental e 22 trabalhos do Ensino Médio. Alguns destes 
grupos não estavam representados no colégio, por seus integrantes, 
na data em que foi proposto o questionário. Deste modo, não foi 
possível analisar as percepções dos estudantes referente à Feira 
de Ciências, por meio do questionário, de 9 dos 66 trabalhos. Os 
demais trabalhos foram analisados individualmente e posteriormente 
selecionados por categorias e estão apresentados no Quadro 1 – 
Ensino Fundamental – e Quadro 2 – Ensino Médio.

Quadro 1: Trabalhos apresentados por estudantes do Ensino Fundamental
Categoria Quant idade 

de Trabalhos
Titulo e série/ano

Ciências Exatas 7 Explosão de Cores- 6º “B”
Areia com medo de água – 6º “B”
Cristais no ovo – 7º “A”
A Violeta que Desaparece – 7º “B”
Areia Movediça e Ovo que Flutua – 7º “B”
Diferença de Pressão – 6º “A”
Descobrindo a Idade – 6º “A”

Ciências Naturais 4 Anatomia do Coração – 8º “A”
Fungos – 8º “A”
Peixes – 7º “B”
As Células – 8º “A”

Geografia 4 Placas Tectônicas – 8º “A”
Rochas – 8º “A”
Fósseis– 8º “A”
Sistema Solar – 7º “B”
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Meio Ambiente 7 Agricultura – 5º “A”
Plantas – 6º “B”
Poluição Ambiental – 7º “A”
Efeito Estufa – 6º “B”
Reciclagem – 7º “B”
Filtração da Água – 7º “A”
Mini Sanepar – 6º “A”

Saúde 14 Labirinto Elétrico – 7º “A”
Nível de Açúcar nos Refrigerantes – 6º “A”
Vitaminas – 8º “A”
HPV – 8º “A”
Saúde Bucal – 8º “A”
DST – 8º “A”
Vírus – 7º”B”
Os Males do Narguile – 7º “B”
Câncer de Pele –
Dengue – 7º “B”
Alzheimer – 7º “B”
Sistema Endócrino (glândulas) – 8º “A”
Fases da Gestação – 8º “A”
Benefícios dos Alimentos – 7º “B”

Tecnologia 3 Energia Solar – 7º “B”
RobôGuindaste Hidráulico – 7º “B”
Usina Nuclear: Aplicações da Radioatividade – 7º 
“B”

Não 
responderam ao 
questionário*

5 -------------------------

Observamos que existe um número maior de trabalhos ligados 
à saúde, entre os estudantes do Ensino Fundamental. Analisando o 
questionário, podemos observar que essa preferência ocorre por 
causa das aulas de Ciências neste nível de ensino, pois dos 14 grupos 
selecionados nesta categoria 10 conseguiram relacionar com os 
estudos em sala de aula. 

Apresentamos abaixo algumas respostas que nos auxiliam nessa 
análise.

5ª questão; É possível relacionar à Feira de Ciências com 
conteúdos estudados em sala de aula? E com o cotidiano? Dê Exemplos
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Trabalho 1; Os Males do Narguile 7º “B” – resposta; “Sim, porque 
a professora já explicou bastante em sala”.

Trabalho 2; HPV 8º “A” – “Sim, pois estamos estudando sobre esse 
conteúdo[...]”

Trabalho 3: “Vitaminas 8º “A” – “Sim. Aula de Ciências, onde lá 
que aprendemos tudo que ensinamos na Feira”

Esta relação entre os trabalhos da Feira de Ciências e os conteúdos 
abortados em sala de aula, pelo professor, também encontramos em 
trabalhos das demais categorias, como por exemplo, os trabalhos 
relacionados às “Ciências Exatas”. Neste sentido, é possível dizer 
que as aulas de Ciências e o professor tem grande importância na 
divulgação da Ciência, entre os estudantes do Ensino Fundamental.

Quadro 2: Trabalhos apresentados por estudantes do Ensino Médio

Categoria Quantidade 
de trabalhos

Titulo e série/ano

Ciências Exatas 7 Propagação das Ondas Sonoras Por Calor – 3ª “B”
Cobras de Faraó –2 ª “A”
Transmissão por Radiação – 2 ª“B”
Transmissão de Calor por Convecção – 2 ª “B”
Ballet do Macarrão – 1ª “A”
Luz e Cores – 1ª “A”
Gelatina Fluorescente – 1ª “B”

Tecnologia 5 Máquinas Térmicas – 2ª “B”
Combustíveis – 3ª “A”
Usina Termoelétrica – 2ª “A”
Gerador de Energia Elétrica à manivela – 3ª “B”
Aquecedor Solar Reciclável – 3ª“B” 

Meio Ambiente 2 Polímeros – 3ª “A”
Sistema Hidropônico – 3ª “B”

Saúde 4 O Poder das Sensações 2ª “A”
Sistema A-B-O 3ª “A”
Vírus Ebola 2ª “A”
Zoonoses 2ª “A”

Não esponderam 
ao questionário

4 ------------------------------------
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Partindo da ideia de que a sala de aula é um importante espaço 
de divulgação da Ciência, temos que a grande maioria dos trabalhos 
do Ensino Médio tem relação com conteúdos já estudados em sala 
de aula, pois 16 dos 18 questionários analisados, responderam que 
já estudaram ou estão estudando o conteúdo abordado na Feira de 
Ciências.

5ª questão; É possível relacionar à Feira de Ciências com conteúdos 
estudados em sala de aula? E com o cotidiano? Dê Exemplos

Trabalho 4; Zoonoses 2º “A” – “Sim, pois algumas doenças 
apresentadas foram estudadas na matéria de biologia[...]”

Trabalho 5; Combustíveis 3º “A” – “Sim, pois estudamos a fórmula 
da gasolina no 2º bimestre, o teor de enxofre e estudamos os problemas 
com o meio ambiente.”

Assim, a Feira de Ciências passa a atuar como uma extensão da 
sala de aula, um atividade em que os estudantes podem aprofundar 
seus conhecimentos referentes a assuntos de seus interesses, já 
trabalhados em sala de aula e assim, fazer a divulgação da Ciência. 

Comparando os trabalhos do Ensino Fundamental com os do Ensino 
Médio, é possível observar uma maior facilidade entre os estudantes 
do Ensino Médio na hora de escolher o tema para ser trabalhado. 
Muitos dos trabalhos do Ensino Fundamental tiveram os professores 
como auxiliares na hora da escolha do tema. Entre os estudantes do 
Ensino Médio, à presença do professor e dos acadêmicos do PIBID – 
no caso do Ensino Médio (matutino) – acontecem depois da escolha 
do tema, como auxiliares na construção das atividades e estudos do 
assunto.

Para uma análise mais detalhada sobre as percepções que a 
Feira de Ciência causa nos estudantes selecionamos três trabalhos, 
que serão discutidos com base nas respostas do questionário 
proposto. Os trabalhos foram selecionados pelos autores que tiveram 
como primeiro critério para essa escolha a necessidade de serem 
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dois trabalhos do Ensino Médio (matutino e noturno) e um do Ensino 
Fundamental. Posteriormente foram analisados, os temas geradores, 
a participação dos integrantes dos grupos, o domínio do conteúdo 
proposto e a participação. Os trabalhos selecionados são:

Quadro 3: Trabalhos Selecionados
Título nível 
Polímeros 3ª série do Ensino Médio (matutino)
Sistema hidropônico 3ª série do Ensino Médio (noturno)

Plantas 6º ano do Ensino Fundamental (matutino)

POLÍMEROS - 3a SÉRIE DO ENSINO MÉDIO (MATUTINO)

O seguinte trabalho teve como tema os polímeros, ressaltando 
os tipos de polímeros existentes e abordando os problemas 
socioambientais. Polímeros, do grego: poli=muitas, e meros=partes, 
são segundo Atkins (2012), compostos macromoleculares em que sua 
estrutura é formada por cadeias ou redes de unidades repetitivas. 
Podem ser naturais, como: seda, fibras de algodão e proteínas, ou 
podem ser sintéticos, como: polietileno, isopor e borrachas (SPINACÉ, 
2005).

Os polímeros são provenientes de dois tipos principais de reação, 
sendo elas: de adição ou de condensação. Segundo Atkins (2012) a 
reação utilizada depende do tipo de grupos funcionais presentes 
nos materiais de partida, muitos desses materiais são derivados do 
petróleo, mas alguns provêm de produtos agrícolas como o milho e 
a soja.

A montagem do trabalho se baseou em informações previamente 
conhecidas pelos estudantes, por ser um tema já estudado por eles 
no decorrer do ano letivo, e em informações encontradas em livros 
didáticos e na internet. 
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A apresentação foi realizada de duas formas, a primeira 
teórica, na qual eram apresentados os conceitos e informações que 
os mesmos julgaram relevantes. Dentre as informações ressaltadas 
pelos estudantes, destacamos a questão socioambiental, que foi 
abordada de maneira a expor a utilização de polímeros no cotidiano, 
os problemas ambientais ocasionados pelo descarte inadequado e 
como é realizada a reciclagem de cada tipo de polímero. 

A segunda parte da apresentação constituía na realização de 
um experimento, que teve como objetivo demonstrar a reação de 
polimerização, ou seja, o processo de formação do polímero. O 
experimento constituía na adição de uma solução de bórax (tetraborato 
de sódio) a uma solução de cola branca e água, na qual o produto 
formado era um polímero, representados na Figura 1:

Figura 1: Experimento de formação de um polímero
Fonte: PIBID-QUÍMCIA

O grupo não se organizou para que os integrantes pudessem 
visitar os demais trabalhos, foram visitados apenas os trabalhos 
expostos no mesmo ambiente de sua apresentação. Entretanto, o 
grupo se mostrou interessado pelos trabalhos visitados.
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SISTEMA HIDROPÔNICO - 3a SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
(NOTURNO)

Este trabalho tem uma maior importância ao uso da técnica do 
sistema hidropônico para o cultivo da alface. A produção hidropônica 
desta hortaliçano Brasil vem ganhando cada vez mais espaço devido 
à melhor utilização da área, precocidade na colheita, utilização mais 
eficiente de nutrientes, melhor qualidade do produto, possibilitando 
ainda o controle de fatores ambientais, que tornam limitantes seu 
cultivo em determinadas épocas do ano (SANTOS; NETO; ZWIRTES; 
SILVA; YONENAGA).

A hidroponia, termo derivado de duas palavras de origem grega, 
hidro=água e ponia=trabalho, técnica que, segundo Furlani (1998), 
está se desenvolvendo rapidamente como meio de produção vegetal, 
especialmente de hortaliças, pois é uma técnica alternativa de cultivo 
protegido, na qual o solo é substituído por uma solução aquosa, 
contendo apenas os elementos minerais necessários aos vegetais.

O sistema montado pelos estudantes durante a Feira de 
Ciências se deu da seguinte maneira: contava com tubos de PVC 
que continham os pés de alface, suporte de madeira e o sistema de 
irrigação, conforme Figura 2:

Figura 2: título: O sistema hidropônico
Fonte: PIBID-QUÍMICA
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Após a observação da apresentação dos estudantes e do 
trabalho, podemos dizer que a Feira de Ciências contribuiu de forma 
produtiva, pois, neste trabalho, os estudantes não se empenharam 
apenas para aquisição da nota proposta, mas realizaram um 
trabalho completo, com pesquisas, não só na internet, mas em uma 
propriedade que utiliza o sistema hidropônico apresentado e também 
com engenheiros agrônomos. Deste modo, durante a apresentação 
os estudantes demonstraram que entendiam do assunto e falavam 
com segurança. 

Como apenas alguns integrantes do grupo sabiam sobre o 
assunto, os estudantes se preocuparam em ficar apenas no próprio 
trabalho, não houve interesse em visitar os outros grupos.

PLANTAS - 6a ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
(MATUTINO)

As plantas têm uma longa história evolutiva assim como todos 
os outros organismos vivos existentes. De acordo com RAVEN, EVERT 
& CURTIS(2007),os fósseis mais antigos são de 3,4 bilhões de anos 
e eram formados por pequenas células que eram autótrofas (que 
produzem seu próprio alimento). Essas células desenvolveram um 
sistema capaz de usar diretamente a luz do sol o qual denomina-se 
fotossíntese. 

Conforme os mesmos autores após milhares de anos as plantas 
adaptaram-se a terra, assim surgiram as raízes, que servem para 
fixar a planta ao solo, além de coletarem água e sais minerais para 
a manutenção da mesma, também se constituem de um caule que 
dá suporte a planta e para os principais órgãos da fotossíntese, as 
folhas. Já as folhas, são constituídas por uma fina camada de cera 
chamada cutícula, a qual auxilia na perda de água, estômatos que 
são responsáveis pelas trocas gasosas destas.
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As plantas são classificadas em avasculares e vasculares ou 
traqueófitas. As avasculares não contêm vasos condutores que 
transportam água e sais minerais, estas são chamadas de briófitas, 
as plantas vasculares são divididas em dois grupos, as pteridófitas, 
e as espermatófitas, as quais compreendem as gimnospermas e 
as angiospermas. As pteridófitas são as primeiras a possuir vasos 
condutores, mas não possuem flores, sementes e frutos, mas estas 
deram origem as plantas espermatófitas (RAVEN, EVERT & CURTIS, 
2007).

De acordo com RAVEN, EVERT & CURTIS (2007), as plantas 
gimnospermas possuem sementes, as quais são expostas, como por 
exemplo, as araucárias, mas não possuem frutos. Já as plantas 
angiospermas são representadas pela maioria das plantas, as quais 
as sementes ficam protegidas por um recipiente, possuem flores e 
frutos.

Seguindo os critérios estabelecidos, citados anteriormente e 
buscando um assunto de caráter sociocultural, o trabalho Plantas, foi 
selecionado dentre os demais trabalhos apresentados por estudantes 
do Ensino Fundamental. 

Os estudantes apresentaram o seguinte trabalho explicando 
sobre a função das plantas, seus grupos e classificações. O assunto 
abordado foi sugerido pela professora e aceito pelo grupo por se 
tratar de um tema do qual os integrantes tinham curiosidade em 
estudar e que todos conhecem, mas não tem o saber científico sobre 
as plantas. 

Pesquisas em livros didáticos e na internet foram realizadas para 
o aprimoramento do assunto tratado. Nas figuras 3 e 4, podemos 
observar como se deu a montagem do trabalho.
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Figura 3: Exposição de Plantas
Fonte: PIBID-QUÍMICA

Figura 4: Exposição de Frutas
Fonte: PIBID-QUÍMICA

Observamos que o trabalho foi desenvolvido por meio da 
explicação oral apresentando as partes que compõem as plantas 
onde cada um dos estudantes participantes do grupo estava 
responsável e por meio de exposição de cartazes, frutas e flores. 
Assim, pesquisaram e distribuíram mudas de plantas nativas aos 
visitantes, as quais são doadas pela ITAIPU BINACIONAL para 
as prefeituras, para projetos de reflorestamento, arborização e 
educação ambiental das cidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dos dados adquiridos, com a elaboração e a realização 
da Feira de Ciências podemos observar a sua importância para a 
divulgação da Ciência entre os estudantes do colégio. É de grande 
relevância a participação dos estudantes em atividades desse 
gênero. Por se tratar de uma atividade na qual os estudantes têm 
a necessidade de fazer apresentações de trabalhos relacionados 
às disciplinas de Ciências e Matemática, o empenho para montar a 
atividade, estudar e compreender o assunto abortado é importante 
para a construção do conhecimento dos estudantes. Visto que esta 
pesquisa geralmente é dividida em duas etapas sendo que a 
primeira consiste na escolha do tema, e posteriormente estudos em 
torno do tema escolhido por cada grupo.

Destacamos também a importância dos grupos terem liberdade 
na escolha dos temas a serem apresentados durante a Feira de 
Ciências, pois assim cada grupo poderá escolher um tema de seu 
interesse, ou algo que tenha curiosidade em conhecer e divulgar, 
tendo grande contribuição na busca do conhecimento. Mesmo 
entre os grupos que tiveram o professor como fator importante 
na escolha do tema, os grupos tinham mais de uma opção para 
escolher.   

Os espaços utilizados para as apresentações são de grande 
relevância, pois a Feira de Ciências conta com a participação dos 
estudantes, funcionários e comunidade. Neste sentido a direção 
do colégio teve fundamental importância, fazendo a organização 
dos espaços para suprir as necessidades dos grupos e assim, 
proporcionar aos estudantes maior facilidade na apresentação dos 
trabalhos, bem como proporcionar aos visitantes maior observação 
dos trabalhos.
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CAPÍTULO 4
Momento de Leitura e 
Divulgação Científica1

aline tereZinHa Martins

Bruno pereira Dantas

Diullye Miola

elCi MaCHaDo Dos santos Belin

FaBiola CeZar Faria

gaBriele leske

graZiele Balena DelgaDo

letíCia ManiCa granDo

Resumo: Este trabalho foi realizado no Colégio Estadual Presidente Castelo 
Branco no município de Toledo/PR. A fim de otimizar a hora da leitura no Colégio, 
o projeto PIBID/Química da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) 
propôs o “Momento de Leitura e Divulgação Científica” com o intuito de promover 
uma leitura crítica e incentivar os estudantes a lerem textos de divulgação científica. 
Realizamos esta atividade com uma turma do Ensino Médio Regular, no qual foram 
trabalhados com os estudantes três textos “A Química do Amor”, “O Carro movido 
a água” e “O Rato Ressuscitou”.

Palavras chave: Divulgação científica, leitura, estudantes

Abstract: This work was carried out at “Colégio Estadual Presidente Castelo Branco” 
at Toledo/PR. In order to improve the “Reading Time” in the High School, the project 
PIBID/Química of Unioeste (The West of Paraná State University) proposed the 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para 
a formação de recursos humanos.
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“Reading Time and Scientific Dissemination” with the intention of promote a critical 
reading, and encourage them to read this kind of text. We realized this activity with 
students of High School and we worked with three texts “A Química do Amor” (The 
Chemistry of Love), “O Carro Movido a água” (The Car Water-Powered) and “O 
Rato Ressuscitou” (The Mouse Resurrected). 

Key word: Scientific dissemination, reading, students

INTRODUÇÃO

PROPOSTA DO gRUPO PiBiD PARA UMA LEiTURA CRÍTiCA
O Colégio Estadual Presidente Castelo Branco disponibiliza o 

momento da leitura como um projeto destinado no período de aula, 
o qual destina 5 minutos das 5 aulas de determinado dia, somando, 
assim, 25 minutos para este momento. Este projeto remete suas 
justificativas sobre a necessidade do hábito da leitura, e que com 
este momento, tal ação seria concretizada. Citam:

Ler é, acima de tudo, compreender. Para que isso aconteça, 
além dos já referidos processamentos cognitivos da leitura e 
conhecimentos prévios necessários a ela, é preciso que o leitor 
esteja comprometido com sua leitura. Ele precisa manter um 
posicionamento crítico sobre o que lê, não apenas passivo. 
Quando atende a essa necessidade, o leitor se projeta no texto, 
levando para dentro dele toda sua vivência pessoal, com suas 
emoções, expectativas, seus preconceitos, etc. É por isso que 
consegue ser tocado pela leitura. Durante a leitura descobrimos 
um mundo novo, cheio de coisas desconhecidas. O hábito de ler 
deve ser estimulado na infância, para que o indivíduo aprenda 
desde pequeno que ler é algo importante e prazeroso, assim 
com certeza ele será um adulto culto, dinâmico e perspicaz. 
Saber ler e compreender o que os outros dizem nos difere dos 
animais irracionais, pois comer, beber e dormir até eles sabem, 
é a leitura que proporciona a capacidade de interpretação 
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2001, p.141).
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Porém, esta justificativa não condiz com o que se refere às regras 
deste momento da leitura, devido à carga horária ser restrita às 
disciplinas poucos professores realizam discussões sobre as leituras 
realizadas nesse momento, justamente pela preocupação em cumprir 
os conteúdos do currículo, visto que observa-se um aumento gradativo 
da frequência na biblioteca e um momento em que os estudantes 
e professores devem estar em silêncio. Os estudantes escolhem o 
material de forma livre e o professor também deve participar deste 
momento como leitor, com o objetivo de ser exemplo. Nesse momento 
acontece a leitura, mas não a leitura partilhada, discutida e crítica. 
Acredita-se que o silêncio é sinônimo de que o momento da leitura 
está efetivando-se.

Pois,

[...] o objetivo é levar cada vez mais alunos a buscarem material 
na biblioteca. 5. Incentivar os alunos que tragam um livro, num 
sistema de troca, ao retirarem uma Revista ou gibi disponível 
nas estantes do saguão; 6. O aluno que não tiver retirado 
ou trazido algo para ler, deverá fazer leitura em algum 
livro didático; 7. não será permitida a conversa paralela 
e muito menos a realização de tarefa ou outra atividade 
durante a leitura. 8. Professores deverão igualmente estar 
lendo, dando exemplo aos alunos (PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO, p.141-142, 2011).

Constata-se que, embora seja uma justificativa apresentada no 
pró-prio Projeto Político Pedagógico do Colégio, parece não haver 
grande preocupação sobre este momento da leitura, ou seja, se 
os estudantes estão interpretando e o que leem. Esta atividade é 
concretizada quando estes e o professor se encontram olhando para 
um livro, em silêncio. Assim, com autorização do próprio Colégio, 
nossa sugestão foi utilizar este momento como prática que priorize 
a leitura, porém com caráter crítico, considerando as opiniões e 
ideias dos estudantes sobre as informações contidas no texto, lido 
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previamente, visto que o Colégio percebeu essa necessidade que 
nos foi confiada. Procuramos desta forma, desenvolver o senso crítico 
e interpretação sobre a leitura de um texto. Conforme Nagamini 
(2002), trabalhar com meios de informação, discutir textos de 
divulgação científica e outras formas de expressão midiática

[...] contribuiria para a formação de um “leitor” capaz de 
posicionar-se criticamente diante das mensagens transmitidas, 
reconhecendo que elas não são neutras, já que marcadas por 
uma série de interesses (NAGAMINI, p. 30, 2002).

Nós do grupo PIBID/Química, realizamos esta atividade no 
momento de leitura com três textos de divulgação científica, na 
turma do 3° ano E, para que os estudantes percebam as informações 
contidas e como os conceitos científicos estão apresentados neste 
tipo de representação textual midiática. Assim sendo, o objetivo de 
nosso trabalho foi aprimorar o Momento de Leitura no Colégio, e 
desenvolver uma leitura crítica com os estudantes utilizando textos 
de divulgação científica.

TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

No capítulo “As múltiplas faces da divulgação científica”, Candotti 
(2001) fez análises sobre textos de divulgação científica, e constatou 
que as informações nestes tipos de textos são organizados de forma 
fragmentada e descontínua, o que se justifica pela consideração de 
que os leitores são seletivos e apressados, que não percorrem os 
textos na íntegra, e consequentemente, devem ser conquistados por 
“subtítulos, pelos boxes e pelos infográficos” (CANDOTTI, 2001, p. 
122).

Tendo em vista os modos distintos de como as informações 
científicas estão dispostas no texto de divulgação científica, Candotti 
(2001) averiguou que há distintas formas destes tipos de texto serem 
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representados. A Revista Ciência Hoje, por exemplo, demonstrou 
cautela na apresentação dos resultados da pesquisa e a presença de 
procedimentos explicativos. Já a Revista Globo Ciência apresenta as 
informações, inicialmente com apelo para a leitura, cita especialistas 
que afirmam determinada teoria, apresenta recursos à atratividade, 
narrativas de envolvimento, minirresenhas e boxes. Sempre com o 
intuito de atrair o leitor chamando atenção na forma e conteúdo 
como foi escrito determinado texto.

Esse tipo de texto é destinado ao público leigo, não científico. E o 
modo de conhecer como as informações são representadas por estes 
textos estão embasadas nas definições: caracterização situacional, 
de natureza formal e de tipo funcional (CANDOTTI, 2001).

A caracterização situacional consiste em basicamente repassar, 
dividir, partilhar informações daquele ‘que sabe’ para aquele ‘que 
não sabe’. A identificação do modo formal,

[...] investiga na superfície dos textos formas relacionadas aos 
procedimentos de denominação, definição, exemplificação, 
explicação, classificação. As paráfrases, por exemplo, seriam 
traços formais de didaticidade. As fórmulas de explicação, 
seu índice de frequência, os termos que lhe associam ou 
substituem, a sinonímia, as comparações permitiriam descobrir 
as representações que os enunciadores fazem das lacunas 
dos seus destinatários e atribuir, por consequências, graus 
diferentes de didaticidade, laicidade ou cientificidade 
(CANDOTTI, p. 97, 2001).

E, quanto ao tipo funcional, permite distinguir os modos de 
apresentação dos conhecimentos científicos, relacionadas aos 
diferentes objetivos, para fazer o leitor: ‘saber’, para ‘se tornar mais 
competente’, para ‘fazer agir’ e para ‘fazer conhecer os objetos de 
uma pesquisa’.

Sumariamente, os textos de divulgação científica são destinados 
ao público esotérico, e ainda, questionar, analisar o que está impresso 
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no trabalho de vulgarizar a ciência constitui, para Zamboni (2001), 
um pressuposto de ação do homem sobre a língua, pois:

[...] concebe a linguagem como atividade constitutiva, 
histórica, coletiva e social e que toma as línguas naturais não 
como sistemas acabados e impenetráveis, mas como quase-
estruturas em processo (ZAMBONI, 2001, p.140).

Assim, textos devem ser estudados com criticidade na sala de 
aula, pois muitos textos de divulgação científica podem retratar 
a Ciência de forma deturpada, distorcida e com equívocos 
conceituais, consequências ocasionadas ao deixar o texto midiático 
atrativo, prático e convidativo para os públicos-alvo, com intuito 
da comercialização. A autora Zamboni (2001), cita a relação que 
Pinguelli Rosa fez entre cientistas e jornalistas, com “bailarinas” e 
“camelôs”, retratando os desentendimentos destes profissionais 
frente à divulgação científica, segundo o trecho.

Camelô não se refere a jornalistas, mas sim a pessoas de 
profissionais muito pragmáticas, voltadas para a venda de um 
produto ou para sua produção – o que pode ser tarefa de um 
jornalista, mas também de um engenheiro, de um economista 
quase sempre, de um administrador de empresas sempre. 
Bailarinas são artistas, intelectuais, escritores, professores, 
pesquisadores – nem todos -, mas interessados na glória do 
que na renda, mesmo sem desprezar esta. Não são voltados 
para a produção em si, mas a atividades mais abstratas e 
prazerosas, mesmo sendo ambiciosos e valorizando ganhos 
materiais. Nesse sentido, eles sonham em ganhar prêmios, 
fama, palmas, serem noticiados, elogiados pelo que fazem. 
No caso de cientistas, o Nobel é o símbolo máximo disso 
(LYRA, 1989, apud ZAMBONI, 2001, p.141).

Zamboni (2001) cita a crítica severa que cientistas fazem sobre 
noticiários científicos, e responsabilizam os jornalistas por estereótipos 
e percepções de ciência e tecnologia negativas, feitas pelo público 
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leigo, em virtude de como os jornalistas representam essa ciência e 
tecnologia nos meios de comunicação em massa. Em contrapartida, os 
jornalistas criticam os cientistas por estes não quererem democratizar 
seus feitos científicos, saberes e a dificuldade de se fazer entender 
sobre a linguagem científica. Essa autora ainda considera que os 
discursos sobre divulgação científica não se identificam como discurso 
da ciência, porém ela não define a divulgação científica como boa 
ou ruim.

Diante destas situações, trabalhamos com textos de divulgação 
da ciência que apresentam perspectivas e construções textuais 
diferentes. O primeiro texto, intitulado como “A Química do Amor” 
presente na Revista ComQuímica (Textos de divulgação científica), 
consiste em uma coletânea de textos de volume único, produzido 
por pesquisadores e estudantes do curso de Química-Unioeste em 
parceria com o NECTO (Núcleo de Ensino de Ciências, da mesma 
universidade) no ano de 2013 e tem como objetivo a popularização 
da Ciência e tecnologia. Salienta-se que esta Revista não possui fins 
lucrativos e procura somente divulgar a Ciência de forma coerente e 
sem distorção dos conceitos científicos.

Os outros textos, intitulados “O carro movido a água” e “O rato 
ressuscitou” foram publicados da Revista Super Interessante. Esta 
revista é editada mensalmente pela editora Abril desde 1987. É 
composta por textos e notícias de divulgação científica que possuem 
as informações de forma atrativa, destinada ao público em geral. 
Esta Revista possui tal configuração para convidar os leitores a 
comprar a mesma. 

Diante destas configurações de textos de divulgação científica, 
propomos a leitura destes textos no “Momento da Leitura”, 
disponibilizado pelo Colégio, com objetivo de instigar a opinião, o 
senso crítico e uma análise perspicaz dos estudantes ao se depararem 
com este tipo de representação textual, salientando que devemos 
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analisar quais são os interesses dos autores destes textos e a própria 
preocupação em divulgar a Ciência de forma coerente.

 
METODOLOGIA

Como atividade proposta pelo grupo PIBID/Química, no mês de 
agosto de 2014, realizamos no Momento da Leitura disponibilizado 
como projeto no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, 
atividades de leitura e discussão com textos de divulgação científica. 
Os textos selecionados foram “A QUÍMICA DO AMOR” de autoria 
de Marcia Borin da Cunha e Olga Maria Ritter Peres (Revista 
ComQuímica: Textos de divulgação científica); “O CARRO MOVIDO 
A ÁGUA” de autoria de Alexandre Mandl (Revista Super Interessante 
n°232 nov. 2006) e “O RATO RESSUSCITOU” de autoria Circe 
Bonatelli (Revista Super Interessante n° 260 dez. 2008). Estes textos 
constam nas Figuras 1, 2 e 3, respectivamente, na sessão Resultados, 
com suas devidas discussões sobre conteúdos e representações 
textuais.

Foram realizadas análises criteriosas nos referidos textos antes 
de serem trabalhados com os estudantes. Percebendo como estão 
representados os conceitos científicos sobre o assunto proposto, 
verificando a composição gráfica e gramática.

O Momento da Leitura tem duração de 25 minutos, no período 
de aula. Então, tendo em vista este tempo disponível, os textos 
analisados foram trabalhados separadamente, cada um com seu 
objetivo específico. Os textos foram fotocopiados e distribuídos a 39 
estudantes, da turma 3°E do período vespertino. Esta atividade foi 
realizada em 3 etapas:

 
Etapa 1: Apresentamos a Revista ComQuímica aos estudantes. 

Esta revista foi confeccionada como resultado do que foi ensinado em 
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uma disciplina chamada Divulgação Científica, ministrada no Curso 
de Química Licenciatura da Unioeste nos anos de 2012 e 2013. 
Nessa disciplina, cada estudante e alguns professores escreveram 
textos de divulgação científica que tem como objetivo divulgar a 
Ciência.

O texto “A Química do Amor” foi distribuído aos estudantes, 
que o leram individualmente. Em seguida, realizamos os seguintes 
questionamentos: “Por que vocês acham que esse é um texto de 
divulgação científica?” e “O que vocês perceberam ao ler o texto?”. 

Como forma de mobilizar uma discussão coletiva, fizemos a 
leitura do texto e questionamos o conteúdo do texto, como este é 
apresentado, sempre considerando constatações e opiniões dos 
estudantes. As análises das respostas e discussões sobre este 
texto serão posteriormente aqui apresentadas, foram obtidas por 
intermédio de gravação de áudio das discussões entre os integrantes 
do grupo PIBID e os estudantes.

 
Etapa 2: Apresentamos a Revista Super Interessante, que tem 

uma formação textual mais sensacionalista, utilizando elementos 
narrativos que buscam prender a atenção do leitor e vender a 
revista. 

Desta revista selecionamos o texto “O carro movido a água” 
que foi distribuído aos estudantes, que o leram individualmente. Em 
seguida, foram feitos questionamentos como “Qual a percepção de 
ciência que vocês tiveram ao ler este texto?” e “Vocês concordam com 
tudo que tem escrito no texto?”.

Após ouvir as opiniões dos estudantes, estes foram questionados 
se haviam diferenças entre a Revista ComQuímica apresentada na 
atividade anterior e a Revista Super Interessante.

Posteriormente, lemos o texto de forma coletiva com comentários 
referentes ao assunto abordado no texto, lendo parágrafo por 
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parágrafo em conjunto com a turma. Finalizamos a atividade 
explicando aos estudantes que o texto apresentado a eles é 
um exemplo de texto que tem como objetivo divulgar a Ciência, 
envolvendo o marketing para fins lucrativos.

Da mesma forma que o texto anterior, as análises sobre as 
respostas dos estudantes às nossas perguntas referentes ao texto, 
foram obtidas por intermédio de gravação de áudio das discussões 
entre os integrantes do grupo PIBID e os estudantes.

 
Etapa 3: Para analisar se os estudantes percebem as informações 

no texto de uma forma crítica, após discussões com outros textos 
de divulgação científica, em outro momento da leitura, distribuímos 
o texto “O rato ressuscitou”. Individual e independentemente, eles 
deveriam grifar conceitos que julgassem incorretos, distorcidos ou 
duvidosos, fazendo anotações no sentindo de explicar seus grifos, 
quando julgassem necessário.

A partir destes grifos, que consideramos, conforme Sedano (2013) 
ser uma forma investigativa de obter informações sobre análise de 
um texto, e ainda conforme Ginzburg (1989) apud Sedano (2013) 
considerando os grifos como sendo pequenos sinais, relatando sobre 
o paradigma indiciário:

[...] é um modelo de análise que se preocupa com o particular, 
o singular, com pistas, indícios, com os sinais peculiares que 
caracterizam a singularidade de cada objeto (GINZBURG, 
1989 apud SEDANO, 2013, p. 83).

O mesmo autor considera também que esses sinais, essa 
singularidade dos dados devem ser utilizadas como pistas para 
investigações científicas, conforme afirma.

Buscar e valorizar a singularidade do material estudado 
permite também que o olhar para a sala de aula não se baseie 
apenas na descrição das ações ali encontradas. Entendemos 



Recursos, metodologias e pesquisa no Ensino de Ciências e Química 77

4 - MOMEnTO DE LEiTURA E DiVULgAçãO CiEnTÍFiCA

o destaque no texto realizado pelo aluno como um evento 
singular, de ocorrência única. A discussão em sala de aula, 
também singular e como evento sem a possibilidade de ser 
repetida, apresenta sua singularidade (SEDANO, 2013, p. 
83).

Assim, essas partes do texto grifadas podem indicar percepções 
que os estudantes julgaram ser conceitos distorcidos, informações 
confusas, erros gramaticais, entre outros. Eles foram orientados a 
fazer anotações que considerassem convenientes para justificar seus 
grifos. A partir destas anotações e grifos, foi possível observar se 
os estudantes desenvolveram o senso crítico ao analisar de forma 
independente o conteúdo de um texto de divulgação científica. 

  
RESULTADOS

Os textos trabalhados foram de divulgação científica e suas 
respectivas atividades estão dividas nos tópicos subsequentes. Em 
contrapartida, o grupo PIBID realizou esta atividade neste momento, 
com o intuito de, além da leitura, discutir o que foi lido em enfoque  
científico, para assim desenvolver o senso crítico dos estudantes. 
Assim, acreditamos colaborar com o ensino e aprendizagem, sendo 
um dos objetivos do PIBID.

ATIVIDADE TEXTO 1 – A QUÍMICA DO AMOR
O texto de divulgação apresentado na Figura 1 foi elaborado 

de modo a popularizar a ciência e conhecimentos científicos ao 
público, sem fins de comercialização. Não constatamos conceitos 
distorcidos e erros gramaticais neste texto.
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Figura 1: Texto de divulgação científica: “A Química do amor”.
Fonte: Revista ComQuímica: Texto de Divulgação Científica, 2013, p. 38
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Esta primeira atividade possibilitou aos estudantes o 
esclarecimento sobre o que seriam textos de divulgação científica. 
Após a leitura deste texto, os estudantes foram investigados com o 
seguinte questionamento: Por que vocês acham que esse é um texto 
de divulgação científica? Embora o questionamento tenha sido feito 
para toda a turma, apenas dois estudantes se manifestaram com as 
opiniões: “[...] é uma linguagem mais simples, não é tão acadêmica” 
e “[...] é um tema interessante”. Assim, verificamos que a maioria 
dos estudantes não conseguiu responder esta pergunta, retratando a 
falta de entendimento ou timidez por parte deles.

Informações sobre textos de divulgação científica foram 
esclarecidas para os estudantes. Neste texto da Figura 1, os conceitos 
são apresentados cientificamente de forma coerente, pois foi 
elaborado com este objetivo, sendo confeccionado por professores 
do Ensino Superior das áreas de Educação e Orgânica da Unioeste – 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Porém, o texto é escrito 
de forma atrativa para despertar o interesse dos leitores.

Ao questionar os estudantes sobre o que acharam de mais 
interessante no texto, mais uma vez apenas um estudante respondeu 
que o que lhe chamou a atenção foi a parte que menciona os nomes 
dos hormônios. Retratando mais uma vez certa timidez por parte 
da turma ao falar sobre o tema, esta pode ser justificada por ser 
a primeira atividade desenvolvida pelo PIBID/QUÍMICA com os 
estudantes em sala e, estes não estavam habituados com a nossa 
presença. 

ATIVIDADE TEXTO 2 – O CARRO MOVIDO A ÁGUA
O texto da Figura 2 foi publicado na Revista Super Interessante, 

e conforme este texto em análise constatamos que possui conceitos 
científicos distorcidos e erros gramaticais. 
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Figura 2: Texto de divulgação científica: “O carro movido à água”.
Fonte: Revista Super Interessante n° 323, nov. 20062. Com grifos nossos. 

Analisando o texto observamos alguns conceitos equivocados 
como, por exemplo, conceitos gramaticais, uso incorreto de fórmulas 
moleculares (H2O – Correto H2O), contradição de ideias propostas, 
por exemplo, que o óxido seria inútil e em seguida afirma que ele 
poderia ser reciclado. Erros na escrita, por exemplo, a palavra 
possante escrita com três “s” e falta de crase no título “a água”.

Outro ponto observado é a linguagem simplificada, perdendo 
a essência do texto e até mesmo a veracidade das informações, 

1 Disponível em: http://super.abril.com.br/tecnologia/carro-movido-agua-446658.shtml acesso: 07/11/14.



Recursos, metodologias e pesquisa no Ensino de Ciências e Química 81

4 - MOMEnTO DE LEiTURA E DiVULgAçãO CiEnTÍFiCA

por exemplo, não seria necessária apenas uma mangueira para 
abastecer o carro, mas sim um propulsor de hidrogênio e boro. Uso 
indevido de analogias e/ou sinônimos, por exemplo, “casamento 
atômico” o correto seria interação forte, também dizendo que o boro 
“trabalha” e que ele “traga” o oxigênio da água e por último que 
o oxigênio estava “grudado” e não em uma ligação de hidrogênio. 

Nesta segunda atividade após os estudantes terem lido o texto, 
foram questionados com as seguintes perguntas: Qual Percepção de 
ciência que vocês tiveram ao ler esse texto? Qual ideia de ciência vocês 
conseguiram ter nesse texto? Já conheciam algum conceito apresentado 
no texto? Apesar das questões serem abertas à turma, somente dois 
estudantes responderam, “Quebra de ligações”, “Energia nuclear”. 
Como a resposta de um estudante nos chamou a atenção, o questionamos: 
O que você disse sobre energia nuclear? E assim o estudante respondeu: 
“[...] quebra de átomos de urânio produz energia que com o calor ela 
quebra, e o calor que vai produzir energia”. 

Em seguida, continuamos com o questionário. Vocês concordam 
com tudo o que vocês leram do texto? Vocês acham que isto será 
possível? Somente dois estudantes responderam: “É possível só que é 
caro”, “A água pode acabar”. Então partindo de um princípio que 
a água vai acabar vocês acham que vale a pena? Um estudante 
respondeu: “Nós já temos um problema futuro que a água vai acabar 
só com o consumo humano, e se fazer dela combustível, é ano que 
vem já vai faltar água para todo mundo”. Podemos perceber que 
este estudante demonstra em sua fala que está preocupado com um 
problema futuro ao criticar o procedimento apresentado no texto. 

Todos concordam com tudo o que está escrito no texto ou tem 
algum detalhe que vocês não concordam ou algo que vocês acham 
impossível?  Os estudantes responderam: “Esse minério boro é tipo 
uma pedra?”, “O título já discorda”. Notamos que o estudante 
percebeu que quando é citada a necessidade do minério boro, há 
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uma discordância com o título que diz: “O carro movido a água”, 
como um questionamento do por que da necessidade do boro.

Dúvidas em relação ao texto foram esclarecidas aos estudantes, 
pois como se tratava de um texto com fins lucrativos, partes chamavam 
muita atenção dos leitores. Notava-se no rosto dos estudantes que 
eles tinham dúvidas, mas devido à timidez não perguntavam e poucos 
responderam as nossas perguntas, após realizar a releitura do texto 
em conjunto as dúvidas dos estudantes foram sanadas.

 
ATIVIDADE TEXTO 3 – O RATO RESSUSCITOU

A terceira atividade do Momento da Leitura foi baseada nas 
outras duas etapas, relatadas anteriormente: uma com o texto sem 
erro conceitual e sem fins lucrativos, e outra com um texto, com alguns 
erros conceituais e divulgados por uma revista que tem como principal 
objetivo comercialização e não somente divulgar a Ciência. 

O texto “O rato ressuscitou” trata de assuntos relacionados à biologia, 
criogenia e clonagem, relata o caso de um rato congelado que depois 
de ser descongelado “ressuscita”. Entretanto, além de erros conceituais, o 
autor não deixa claro como a experiência foi realizada, pois, se contradiz, 
ora cita que o rato foi clonado, ora cita que este foi recriado.

Além disso, o texto é composto de uma maneira a despertar a 
atenção dos leitores, isso é perceptível pela sua estrutura: apresenta 
uma imagem relativamente grande, aproximadamente do mesmo 
tamanho do texto; com o título atrativo; além de possuir gancho frio3 
como observações ao lado do texto.

Com as diferenças entre textos e revistas enfatizadas na discussão, 
o texto intitulado “O rato ressuscitou”, foi solicitado que os estudantes 
grifassem o que lhes chamasse atenção, incoerências ou conceitos que 
julgassem distorcidos e anotassem o porquê dos grifos se necessário. 

3   O gancho frio é uma técnica utilizada para atrair o leitor, pois são sucintas, possui informações 
complementares e não cansa o leitor.
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As discussões e apontamentos feitos em conjunto com o grupo 
PIBID, possibilitaram aos estudantes uma leitura crítica do texto, 
tendo com base as etapas anteriores.

Para uma primeira sistematização de dados, o texto foi dividido 
em parágrafos, no qual se fez uma análise quantitativa dos grifos 
dos estudantes. Cada parágrafo foi enumerado, contado quantos 
estudantes o grifaram e comentaram. Posteriormente, analisamos os 
comentários dos estudantes referentes a cada grifo, citando neste 
trabalho os que mais nos chamaram a atenção, seguindo a ordem 
dos parágrafos do texto, que pode ser verificado na Figura 3.

 

Figura 3: Texto de divulgação científica: “O rato ressuscitou”.
Fonte: Revista Super Interessante, n° 260, dez. 2008. Com grifos nossos.
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Antes de entregar este texto de divulgação científica para os 
estudantes, nós do grupo PIBID realizamos uma análise sobre ele. 
Logo, apontamos alguns conceitos distorcidos e algumas contradições 
que o texto apresenta, e sem falar para os estudantes desses 
apontamentos, entregamos o texto.

Parágrafo 1: “O rato ressuscitou” 
O título remete a ideia de um rato que morreu e voltou à vida, 

após a leitura do texto percebemos que não condiz com o que 
realmente ocorre com rato. 

A partir disto, 12, dos 39 estudantes, grifaram o título. Dentre 
os grifos comentados, os que chamaram atenção foram: “[...] não 
ressuscitou: seu DNA foi utilizado para gerar outro rato” e ainda 
“[...] foi feito um clone de um rato congelado o outro continua morto”.

Parágrafo 2: O subtítulo “Depois de passar 16 anos no freezer, 
ele acaba de voltar à vida – e pode trazer junto espécies extintas há 
milênios”.

A incoerência está no fato de que um animal (rato) morto voltaria 
à vida. O rato iria se decompor ao permanecer 16 anos em um 
freezer comum e continuar em perfeito estado, constata-se que é 
impossível seu retorno a vida.

Nesse parágrafo, 14 estudantes destacaram com grifo. E somente 
2 deles descreveram: “[...] isto não pode ser real, porque assim que 
congelou seu organismo parou de funcionar e não pode simplesmente 
ressuscitar” e “[...] não é o mesmo rato, ‘ele’ mas um clone”.

Parágrafo 3: Diz à lenda que Walt Disney, o criador do rato 
Mickey, foi criogenado – congelado lago após a morte para ficar 
preservado até o dia em que, talvez a ciência tenha condições de 
ressuscitá-lo.
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Aqui, percebemos que o texto primeiramente estava falando 
de um rato “comum”, então, faz referência ao rato da Disney, 
desviando o assunto e dando ênfase ao rato. Apenas um estudante 
grifou palavras neste parágrafo, entretanto, não houve comentários.

Parágrafo 4: É apenas um mito; na verdade Disney foi cremado.
Nesta passagem do texto não encontramos conceitos distorcidos, 

porém esta frase discorda do parágrafo 3 e não traz contribuição 
significativa ao rato que está congelado, personagem principal do 
texto. 

Nenhum estudante grifou esta frase e não houveram comentários.

Parágrafo 5: Mas, se ele estivesse na geladeira, poderia ter 
esperanças de um eventual reencontro com Mickey Mouse: pesquisadores 
japoneses conseguiram reviver um camundongo que passou os últimos 
16 anos congelado.

Neste parágrafo, percebemos o erro de conceito ao citar rato 
e camundongo. De acordo com Barker (s/a), o rato é um nome que 
atribuímos para qualquer roedor, incluindo os domésticos, e são 
maiores, os camundongos, por sua vez, são menores e possuem 
bigodes para se orientar. É citada a palavra geladeira, e uma 
geladeira convencional é a que temos na cozinha das casas, o autor 
não cita que tipo de geladeira se refere, porém a percepção que os 
estudantes podem ter é desta geladeira que possuem em suas casas, 
e esta, inviabiliza congelar um camundongo por 16 anos, este entraria 
em estado de putrefação rapidamente pela temperatura que uma 
geladeira fornece. Percebemos também que o texto cita o trabalho 
realizado por “pesquisadores” para valorizar as informações.

Este parágrafo despertou a atenção de 14 estudantes, que 
grifaram palavras ou frases (pesquisadores japoneses conseguiram 
reviver) e fizeram comentários como: “[...] não há motivos, pelo menos 
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as que escutei que informaram que possa voltar à vida quem já 
morreu”, “[...] seria algo diferente de uma geladeira, linguagem 
simples demais”, “[...] reviver ou clonar as células para nascer outro 
igual?” 

Um estudante grifou a parte poderia ter esperanças de um eventual 
reencontro com Mickey Mouse e destacou: “[...] não ele, mas seu clone 
ao invés” (segundo a percepção do estudante o Walt Disney seria 
clonado), observamos que essa informação sobre o Mickey e Disney 
apenas confundem a ideia do texto e não contribui em nada para as 
informações propostas.

Outro estudante destacou a parte anos congelado e descreveu: 
“O corpo é constituído por 70% de água, depois de congelada 
a água “cristaliza” então isso iria “[...] destruir” nossas células, nos 
matando do mesmo jeito, tornando a “experiência” um fracasso”.

  
Parágrafo 6: O truque foi juntar a criogenia, que existe há várias 

décadas e nunca foi levada muito a sério pela comunidade científica, 
com as mais recentes pesquisas sobre clonagem.

Primeiramente, na ciência não tem mágica nem truques e segundo, 
se a criogenia não é levada a sério pela comunidade científica porque 
eles utilizariam neste experimento? A criogenia é um ramo da físico-
química que teve origem na década de 1970 e vem sendo cada 
vez mais estudado assim como é citado no final do texto, “existem 
um instituto (Cryonics Institute) no qual 90 corpos humanos estão 
congelados a espera da possível ‘ressurreição’, e até hoje vem sendo 
aprimorado”, ocorrendo uma contradição por parte do autor.

Não houve comentários nessa parte analisada, porém 8 
estudantes sublinharam ou a palavra “truque” ou “clonagem”.

Parágrafo 7: Os cientistas conseguiram extrair DNA do cérebro 
do rato e usaram esse material para criar uma cópia idêntica do animal.
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Neste parágrafo podemos perceber que, antes falava de 
ressurreição, e, agora trata-se de uma clonagem, o que não é a 
mesma coisa. Constatamos que o autor se contradiz, até com o 
próprio título do texto. Conforme definições do dicionário Michaelis:

Ressuscitar segundo dicionário Michaelis “Chamar outra vez 
à vida. 2. Fazer ressurgir, fazer reviver; restaurar, restabelecer. 3 
Voltar à vida; ressurgir, reaparecer”. 

Clonagem seria “1 Processo para a obtenção de clones. 2 
Introdução de um fragmento do material genético de uma célula 
em outra, a qual passa a conter e multiplicar a informação genética 
contida nesse fragmento introduzido; engenharia genética”.

Nesta parte, 16 estudantes grifaram alguma palavra do texto, sendo 
que os comentários constam a seguir: “[...] foi clonado, não ressuscitado 
(referindo-se à palavra criar do texto)”, “[...] não ressuscitaram e sim 
fizeram um clone contradizendo todo o texto anterior a este parágrafo”, 
“[...] então não há ressurreição, mas sim um clone”.

Parágrafo 8: A grande novidade é que, pela primeira vez, a 
clonagem foi realizada com células congeladas – até então, acreditava-
se que o frio estragasse o DNA.

Essa é a principal informação do texto, pois os cientistas 
realizaram clonagem com células mortas, esse é o principal tema 
científico que o texto quer divulgar.

Nesse parágrafo houve grifo de 10 estudantes, e na descrição 
de um estudante que destacou a palavra acreditava-se e escreveu: 
“[...] não havia estudado isso?”.

 Parágrafo 9: Os pesquisadores acreditam que a nova técnica 
possa ser usada para ressuscitar bichos desaparecidos há milhares 
de anos, como os mamutes – em 2007, na Sibéria, cientistas russos 
descobriram um filhote dessa espécie que estava congelado havia 40 
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mil anos. “É possível usar recursos da clonagem para reviver animais 
e também fazer um banco genético com tecido congelado de espécies 
ameaçadas de extinção”, afirma o biólogo Teruhik Wakayama (esta 
última parte, entretanto, não estava no texto que foi entregue aos 
estudantes, por falhas de impressão).

Se os animais estão desaparecidos como eles poderiam extrair 
as células para a clonagem? Esta frase apresenta certa confusão, 
é citado o exemplo de um mamute, porém eles não explicam como 
seria essa clonagem, como fecundar um óvulo de uma mamute fêmea, 
no que foi explicado no caso do rato, o óvulo da rata fêmea foi 
fecundado dando origem a uma nova vida.

Neste parágrafo, 15 estudantes grifaram e os comentários 
foram: “Quando mamutes desapareceram mesmo? Congelado?”, “Dá 
ideia de que os mamutes foram extintos em 2007.”, “Mesmo que com 
“boa intenção” acho desnecessário, e acredito que um mamute não 
sobreviveria com as condições climáticas de hoje.” “Como ressuscitar 
bichos que nem existem mais?!”.

Parágrafo 10: Geneticamente, o ratinho clonado é idêntico ao 
camundongo que passou 16 anos congelado. Mas não tem a mesma 
personalidade, nem as mesmas memórias, do outro rato.

A clonagem é a reprodução física de um indivíduo, formando um 
clone geneticamente igual deste. Porém, as memórias são inerentes 
aos seres, consequentemente, não são as mesmas, pois os ratos não 
agirão da mesma maneira, por exemplo.

Neste trecho, 17 estudantes grifaram e muitos deles encontraram 
“erros”. A escrita considerada significativa foi apenas uma: “Se diz 
que o clonado é idêntico teria que ter as mesmas características”.

Parágrafo 11: Mas, ainda que não se trate de uma ressurreição 
100%, a descoberta animou as empresas e os cientistas que já praticam 
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a criogenia – no mundo, há 176 pessoas congeladas em tanques de 
nitrogênio líquido.

Não é uma ressurreição, o rato não voltou à vida, e sim uma 
clonagem, uma estrutura física semelhante à genética do rato, como 
já explicado anteriormente. 

Dos 39 estudantes, 19 deles grifaram alguma parte e/ou 
palavra desse trecho, e as respostas que se destacam são: “Ao meu 
pensar, não se pode usar um termo de ressurreição para algo que foi 
clonado”, “[...] como se ressuscita + ou -?”, “[...] nem 100% nem 0% 
não é ressurreição é clonagem”. Um dos alunos relacionou a resposta 
desse parágrafo com o parágrafo anterior “O rato é idêntico, mas 
não é o mesmo rato, portanto não é Ressureição”.

Parágrafo 12:“Isso vai estimular as pesquisas, e o que for descoberto 
sobre a preservação de células e tecidos poderá nos ajudar”, afirma o 
canadense Ben Best, presidente do Cryonics Institute, grupo que mantém 
90 pessoas em estado criogênico (o serviço custa US$ 100 mil).

Nesse parágrafo, há um cientista que afirma que a criogenia é uma 
técnica promissora, para dar credibilidade ao texto. Apenas 4 estudantes 
grifaram parte deste parágrafo, do qual um estudante afirma que o 
texto contradiz quando grifa 90 pessoas em estado criogênico. 

Parágrafo 13: Igual, mas diferente.
Este parágrafo chamou a atenção de 3 estudantes, e, 

acreditamos que isto deve-se por conta de uma confusão gramatical 
apresentada em algo que é igual e diferente ao mesmo tempo. Não 
houve justificativas dos grifos.

Parágrafo 14: Veja como foi a ressurreição do camundongo.
Apenas 1 estudante grifou este parágrafo, afirmando que 

“geraram um novo.” 
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Pois, no próprio texto diz que foi gerado outro animal, devido a 
isto, não foi uma ressurreição.

Parágrafo 15: 1. QUE FRIO! O bicho ficou 16 anos num 
refrigerador comum, a menos 20º C.

Dos 38 estudantes, 5 grifaram este parágrafo, afirmam ainda 
que o refrigerador comum “[...] é diferente de tanques criogênicos” 
e ainda questionam se a temperatura de menos 20°C é uma “[...] 
temperatura suficiente?”

Parágrafo 16: 2. CABECINHA O rato foi descongelado e teve o 
cérebro extraído em laboratório.

Cinco (5) estudantes encontraram algum erro conceitual neste 
parágrafo, um estudante ainda afirma “[...] título mentiroso!”, pois, 
o título traz sobre a ressurreição de um rato, e neste parágrafo o 
estudante questiona, já que o cérebro foi extraído do rato, este não 
foi ressuscitado. 

Parágrafo 17: 3. A INJEÇÃO Os cientistas pegam o DNA das 
células e inserem num óvulo de rata.

Dos 39 estudantes 6 grifaram este parágrafo, um ainda fez 
ligação com o parágrafo 9, sendo que ele questionou “Quem 
embalaria os filhotes de mamute?” outro estudante ainda “clone? do 
DNA da rata?” 

Parágrafo 18: 4. VIDA NOVA Três semanas depois, o clone nasce 
– idêntico ao rato congelado 16 anos antes.

6 estudantes não concordaram com este parágrafo grifando-o 
sendo que 2 destes, afirmaram que “[...] nasce um clone não a mesma 
criatura de 16 anos atrás” e que “[...] não nasce idêntico”.
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EM BUSCA DE UMA CONCLUSÃO

Apresentamos, primeiramente, aos estudantes um texto de 
divulgação da ciência que julgamos promover percepções coerentes, 
pois tem este objetivo. O texto “A Química do Amor” e a revista 
ComQuímica de onde este texto foi retirado, foram elaborados por 
professores e estudantes de uma disciplina “Divulgação Científica” 
na qual estudavam esta configuração textual, na Unioeste. Nesta 
disciplina, questões sobre a distorção da Ciência por escritores em 
textos que divulgam a Ciência eram colocadas em pauta, e por isto 
esta revista foi confeccionada.

Ao ser lido por nós e pelos estudantes, não foram encontradas 
situações com erros, distorções da Ciência e/ou sinônimos equivocados 
que ligeiramente mudam o sentido do texto. Este divulga suas informações 
de forma a explicar um conceito de forma atraente, com um assunto 
e configuração que causa curiosidade, porém sem deturpar a Ciência. 
Afinal, o nosso objetivo era que a primeira discussão e percepção 
sobre o que são textos de divulgação científica, não causassem uma 
generalização apressada de que todos estes textos apresentam 
conceitos equivocados, falta de preocupação com a imagem da 
Ciência em função de palavras chamativas para atrair comercialmente. 
Procurávamos desenvolver o senso crítico dos estudantes e não formular 
percepções negativas acerca de textos de divulgação científica.

Em contrapartida, apresentamos o texto “O carro movido à 
água” da Revista Super Interessante, que já causa impacto pelo 
título, para mostrar outra face de textos de divulgação científica, 
que apresentam informações da Ciência de uma forma atraente, 
com apelos para leitura sem a preocupação da correta imagem da 
Ciência. Primeiramente, ao ler o texto com os estudantes, estes não 
perceberam situações equivocadas. Então realizamos a leitura em 
conjunto, em cada frase parávamos e discutíamos informações que 
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distorciam a imagem da Ciência e questionávamos os estudantes 
e estes começaram a perceber, entender e contribuir com opiniões 
sobre o texto. Deixamos em evidência as diferenças dos dois textos 
de divulgação científica.

Assim, para analisar se os estudantes leriam um texto de forma 
crítica, disponibilizamos um terceiro texto, “O rato ressuscitou” 
também da Revista Super Interessante. Nesta atividade, inferimos 
que os estudantes, pelos grifos e anotações sobre o texto “O 
Rato Ressuscitou” proposto para análise individual, demonstraram 
entendimento sobre a prática de perceber algumas situações, 
informações e conceitos equivocados em um texto de forma crítica. 
Os estudantes observaram que informações sobre a ciência podem 
apresentar conceitos distorcidos e podem conter erros gramaticais 
nos elementos textuais, nos meios de comunicação em massa como no 
caso, os textos de divulgação científica em estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do projeto PIBID/Química, constatamos que trabalhar 
com textos de divulgação científica no Momento da Leitura do Colégio 
Estadual Presidente Castelo Branco, proporcionou aos estudantes o 
estímulo à leitura, porém com foco crítico. Estes desenvolveram estas 
práticas, por poderem opinar, grifar, argumentar e discutir pontos 
sobre o texto de maneira independente. Cumprimos com a tarefa 
que nos foi confiada pelo Colégio.

A mídia está presente no cotidiano de nossos estudantes, em 
consequência estão nas revistas e jornais que apresentam textos de 
divulgação científica. Nós do projeto PIBID/Química seremos futuros 
professores de Química, professores da área de Ciências, precisamos 
nos preocupar em não somente ensinar conceitos científicos, mas 
também formar um cidadão inserido na sociedade.Por isso, devemos 
nos atentar em como a mídia apresenta as informações sobre a 
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Ciência, que no caso, os textos que trabalhamos. Conforme as teorias 
de Vygotsky, os sentidos do ser humano em conjunto as vivências 
socioculturais formam seu cognitivo e quando textos de divulgação 
científica apresentam conceitos distorcidos e muitas vezes, errados, 
eles podem contribuir a formação do conhecimento e da linguagem 
de Ciências equivocada no próprio indivíduo, que está em constante 
contato com os meios de informação e mídia.

Os textos de divulgação científica são de grande importância na 
escola, pois contribuem para o processo de formação do estudante 
de forma crítica, fazendo com que ele não acredite em tudo o que 
lhe é posto, mas sim, realizando uma leitura crítica, verificando os 
conceitos (ou não conceitos) distorcidos.

O objetivo do momento da leitura realizado com os estudantes no 
Colégio foi alcançado, visto que no último texto que lhes foi entregue, 
estes estavam mais atentos e as respostas e constatações que estes 
apresentaram em suas anotações demonstraram percepções críticas 
acerca do conteúdo deste texto. 

Podemos considerar que a atividade proposta desenvolveu o 
senso crítico destes estudantes, e, assim, conforme o Projeto Político 
Pedagógico do colégio afirma que a leitura deve ser trabalhada no 
colégio para melhorar a compreensão e capacitar a interpretação 
e o momento da leitura, quando bem aproveitado, é um excelente 
meio de desenvolver estas habilidades nos estudantes.
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CAPÍTULO 5
A imagem de cientista e história da ciência 

nos livros didáticos de química1

gaBriele leske

MarCia Borin Da CunHa 

Resumo: No Ensino de Química, as imagens de cientistas da história da ciência 
em livros didáticos de Química são um impacto do estudante com o profissional da 
Ciência, estabelecendo nestes, percepções sobre como este profissional trabalhava 
teórico – empiricamente, suas vestimentas, seu reconhecimento perante as teorias 
desenvolvidas. Mas, como estas imagens dos cientistas e informações sobre estes 
estão dispostas nos livros didáticos? O presente trabalho teve como objetivo analisar 
as imagens de cientistas nos livros didáticos de Química, sugeridos no Guia de 
Livros Didáticos: PNLD 2012 (2011), de modo a observar e interpretar as possíveis 
percepções de Ciência e cientista que podem ser produzidas a partir destas 
representações. Selecionamos todas as imagens de cientistas presentes nos livros 
destinados a 1ª Série do Ensino Médio, para constituir um arquivo de análise. O livro 
Química Cidadã é o que melhor representou a imagem do cientista, em quantidade 
e qualidade.Estas análises desvendaram lacunas sobre como a História da Ciência 
é retratada, pois a história e imagem destes cientistas são consideradas importantes 
no entendimento das teorias científicas e na formação do senso crítico do estudante. 

Palavras chave: percepção, teoria sociocultural e ciência.

Abstract: In Chemistry education, the scientists’ pictures in the history of science in 
textbooks of Chemistry have an impact of the student with the Science’s professional, 
establishing in these, perceptions about how this professional working theoretical  - 
empirically, their garments, their recognition by the theories developed. But, how 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para 
a formação de recursos humanos.
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these scientists’ pictures and info about these ones are in textbooks? This study aimed 
to analyze scientists’ pictures in the Chemistry’s textbooks, indicated at Guia de 
Livros Didáticos (Guide textbooks): PNLD 2012 (2011), to observe and interpret 
the possible perceptions of Science and scientists that can be produced from these 
representations. We select all the scientists’ pictures that are presents in the textbooks 
for the first grade of High School, to do as analyses’ file. The Chemistry book Cidadã 
(Citizen) is the best the represented the scientists’ pictures, in quantity and quality. This 
analyzes uncovered gaps about how the History of the Science is portrayed, because 
the history and pictures of these scientists are considered important in understanding 
of scientists’ theories and in the formation of students’ critical sense.

Key words: perception, sociocultural theory and science.

INTRODUÇÃO

iMPORTÂnCiA DA HiSTóRiA DA CiênCiA nO EnSinO

É de grande importância ensinar a História da Ciência em 
conjunto aos conceitos e teorias científicas, deve-se estudá-los de 
forma completa considerando que as teorias são estabelecidas e 
podem ser suscetíveis a mudanças. Teorias podem ser falseadas ou 
sobre elas acrescentadas novas informações. A Ciência em si não 
estagna. Ao se estudar a Ciência, envolvendo o contexto social, 
político, cultural e econômico em que esta foi desenvolvida, assim 
como a preocupação na correta imagem de cientista disposta nos 
livros didáticos (LD) de Química, estimula-se o senso crítico dos 
estudantes, tornando-os mais opinativos sobre os acontecimentos em 
relação à Ciência e sociedade.

Para Sequeira e Leite (1988) a História da Ciência (HC) promove 
a compreensão do desenvolvimento dos conceitos científicos, como a 
progressão da ciência. Porém, quando não ensinada de forma correta, 
pode ocasionar problemas, como falseamento e distorção da História, 
resultando em “[...] incorreta imagem da ciência, do conhecimento 
científico e dos cientistas” (SEQUEIRA e LEITE,1988,p. 32).
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As Diretrizes Curriculares do Ensino Médio do estado do Paraná 
(2008) apontam:

Os estudos sobre a história da produção do conhecimento, 
seus métodos e determinantes políticos, econômicos, sociais 
e ideológicos, relacionados com a história das disciplinas 
escolares e as teorias da aprendizagem, possibilitam uma 
fundamentação para o professor em discussões curriculares 
mais aprofundadas e alteram sua prática pedagógica 
(PARANÁ, 2008, p. 25).

Para Sequeira e Leite (1988) há controvérsias e diferentes 
pontos de vista sobre a importância da história da ciência no 
contexto do ensino e aprendizagem por cientistas/educadores. Para 
uns, a Ciência comprovada e aceita já está embutida nas teorias 
científicas, e as teorias errôneas, que foram falseadas e ignoradas 
já perderam sua importância, devendo-se somente se preocupar com 
novas teorias, que ainda não tiveram explicação. Para outros, “[...] 
é necessário investigar o passado para compreender o presente e 
controlar o futuro” (BERNAL, 1969, p. 28 apud SEQUEIRA e LEITE, 
1988, p. 30), indicando que a História da Ciência tem um papel 
fundamental para a compreensão da Ciência. Na área das Ciências 
da Natureza, a História da Ciência, não deve ser ensinada como 
disciplina independente, pois nas teorias e conceitos científicos 
já desenvolvidos, a História se faz presente nos [...] aspectos 
externos como nos aspectos internos (evolução das ideias, teorias e 
experiências) (SEQUEIRA e LEITE, 1988, p. 29-30).

Assim também, de acordo com Trindade, et al (2010) nos livros 
didáticos, as abordagens históricas ou são consideradas um conjunto 
de anedotas, ou se resumem à “[...] pequenas biografias daqueles que 
foram considerados os ‘grandes gênios da ciência’” (TRINDADE, 2010, 
p. 120). Estas contam de forma hilária e incrédula sobre as teorias 
desenvolvidas e sobre os cientistas, como por exemplo, “Arquimedes 
correndo nu pelas ruas gritando eureka, Newton sentado sob uma 
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macieira enquanto as maçãs caem sobre sua cabeça” (TRINDADE, 
2010, p.120), entre outros. Estas abordagens são exemplos de 
simplificar a História ocorrendo distorção do seu conteúdo, não 
retratando reais problemas, situações, preocupações, pressões da 
sociedade e os estudos envolvidos para que determinada teoria e 
conceitos científicos fossem elaborados e comprovados. Distorcem 
também a imagem do cientista, que em suma aparece de modo 
formal, usando terno e dificilmente em locais que são elaboradas 
teorias, sendo laboratório ou biblioteca, por exemplo.

Esta abordagem de Trindade (2010) condiz aos problemas 
citados pelos autores Sequeira e Leite (1988), que relatam que os 
materiais disponíveis estão inadequados para o Ensino de Ciências 
e para o público alvo, tornando difícil a sua utilização, seja pela 
qualidade do material ou pela extensão deste. Neste sentido 
existem os materiais originais e os secundários. O primeiro retrata 
a História em si sobre como progrediu a Ciência sobre determinada 
teoria defendida pelo Cientista. Este tipo de material tem escrita 
de forma demasiadamente difícil para o uso no ensino. Por outro 
lado, os materiais secundários trazem uma percepção sobre a 
teoria original, escrita por autores que nem sempre retratam com 
veracidade e riqueza de informações, podendo conduzir a visões e 
conceitos distorcidos da própria Ciência.

Conforme Sequeira e Leite (1988) no ensino, sendo vastos os 
conteúdos programáticos exigidos pelas ementas curriculares, 
distribuídos no decorrer das aulas, resultam na necessidade de 
simplificar a História da Ciência. Espera-se que o professor seja 
capaz de selecionar conteúdos de relevância sobre História e 
organizá-los para que sejam ensinados de forma que não se deixem 
conteúdos de aprendizagem e as assimilações de seus estudantes em 
segundo plano. Porém, deve-se cuidar para não deturpar a Ciência 
em relação à teoria respectiva, pois abranger a História no ensino 
deve atribuir e somar a qualidade das informações dispostas pelo 
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professor e não minimizar e falsificar o passado. Cabe ainda, não 
resumir demasiadamente, pois:

[...] ao simplificar a História da ciência não a podemos reduzir às 
biografias dos cientistas porque, se não há mal em usar biografias 
e até se pode aprender algo importante com elas, o mesmo já 
não se passa quando a História da Ciência se identifica, talvez 
inconscientemente, com nomes e datas e se esquece tudo o que 
está para além deles (SEQUEIRA e LEITE. 1988. p. 34).

Nos PCNEM –Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio, (BRASIL, 1998) – se contrapondo a simplificação demasiada, 
retrata-se a importância do ensino utilizando a História da Química.

Na interpretação do mundo através das ferramentas da 
Química, é essencial que se explicite seu caráter dinâmico. Assim, 
o conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto 
de conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim uma 
construção da mente humana, em contínua mudança. A História 
da Química, como parte do conhecimento socialmente produzido, 
deve permear todo o ensino de Química, possibilitando ao aluno 
a compreensão do processo de elaboração desse conhecimento, 
com seus avanços, erros e conflitos (BRASIL, 1998, p.31).

Para Trindade, et al (2010) quando se ensina abrangendo 
conteúdos sobre a História da Ciência, os educadores possibilitam 
que os estudantes estabeleçam relações entre o conhecimento e a 
sociedade de modo que “[...] os conhecimentos científicos não estão 
distanciados das necessidades da sociedade e da época no qual foram 
elaborados, sofrendo suas influências e, por sua vez influenciando-
as” (TRINDADE, et al, 2010, p.119). Assim, as concepções de História 
da Ciência estimulam os estudantes a entenderem e questionarem de 
forma crítica a sociedade em que estão inseridos. Acreditamos que 
estas concepções sobre a História e a própria imagem do cientista, 
causam percepções em nossos estudantes, percepções estas da teoria 
sociocultural de Vygotsky.
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PERCEPÇÃO DA CIÊNCIA NA TEORIA SOCIOCULTURAL DE 
VYGOTSKY

Dos conceitos e análises realizadas por Vygotsky e seu grupo, 
ressaltam-se estudos sobre a teoria sociocultural e percepção. 
Explicando estas teorias, Luria (1988) relata o comparativo que 
fez entre dois grupos, o grupo não desenvolvido dos analfabetos 
vivendo nas vilas e grupo envolvido de maior escolaridade, que 
experimentavam as influências do realinhamento social em curso. 
Na forma de debates, conversas e discussão, os resultados foram 
respectivos à “[...] organização da atividade cognitiva das pessoas 
paralela às alterações na organização social de suas vidas de 
trabalho” (LURIA, 1988, p. 44).

Conforme explicações de Luria (1988), ao disponibilizar figuras 
geométricas, como por exemplo, círculo, semitriângulo, semicírculo, 
quadrado pontilhado, quadrado e triângulo, a classe das pessoas 
analfabetas definia estas formas como sendo um prato, uma tenda, 
um bracelete, contas de vidro, um espelho, um relógio e um paneleiro, 
respectivamente. Já sujeitos que frequentaram escola formal 
estabeleceram que o círculo e semicírculo pertencem a classe das 
figuras geométricas: círculos. Assim este grupo conseguiu relacionar 
estas figuras e as outras em suas classes. 

Os camponeses não conseguiam fazer esta relação, para eles, 
o círculo era uma moeda e o semicírculo uma lua e, esta concepção 
é conforme objetos do seu ambiente e conforme a sua percepção. 
“Sujeitos com um nível de maior educação podem classificar tais 
estímulos com base na em uma única propriedade ‘ideal’, mas isto 
não é uma realização natural e inevitável da mente humana” (LURIA, 
1988, p.46).  Luria conclui que “[...] caracterizar estes resultados 
consiste em dizer que a função primária da linguagem muda à 
medida que aumenta a experiência educacional da pessoa” (ib, 
idem, p.51).Conclui-se que cada indivíduo possui uma vasta memória 
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e conhecimentos que são acumulados no decorrer da vida e, por 
meio destas, as percepções e atribuições de significados para novos 
conceitos são decorrentes desta vivência sociocultural e de concepções 
prévias já estabelecidas no indivíduo.

São formadas percepções nos estudantes pela imagem 
do cientista, considerando os estímulos sensoriais e os aspectos 
socioculturais do indivíduo. Portanto, quando esta imagem está 
representada de uma forma que condiz a História daquele cientista, 
forma percepções coerentes no cognitivo do estudante, mas se a 
imagem não está representada desta forma, ocorrendo uma distorção 
da própria História do cientista podem-se construir percepções 
equivocadas. Por isso, devemos analisar como estão representadas 
as imagens do cientista e as informações sobre ele, pois elas estão 
presentes nos livros didáticos (LDs), e estão em contato direto com o 
estudante. Estas percepções são julgadas importantes na formação 
do cognitivo e conhecimento, bem como no desenvolvimento do senso 
crítico do indivíduo.

LIVROS DIDÁTICOS

As imagens de cientistas contidas em LDs de Química da 1ª série 
do Ensino Médio são consideradas por nós um impacto do estudante 
com a Química, estabelecendo nestes, percepções, sobre como este 
profissional trabalhava teórica – empiricamente, suas vestimentas, 
seu reconhecimento perante as teorias desenvolvidas.

A utilização do LD deve estar em “[...] função da aprendizagem 
que ele patrocina” (LAJOLO, 1996, p.5). As ilustrações que nele contém, 
devem “[...] refinar, matizar e requintar o significado dos conteúdos e 
atitudes que essas linguagens ilustram” (LAJOLO, 1996, p.5).

Sobre livros que não possuem informações corretas Lajolo (1996) 
afirma:



Recursos, metodologias e pesquisa no Ensino de Ciências e Química102

5 - A iMAgEM DE CiEnTiSTA E HiSTóRiA DA CiênCiA nOS LiVROS DiDáTiCOS DE QUÍMiCA

Certos livros didáticos, algumas vezes, contêm afirmações que de 
uma perspectiva ética ou de uma perspectiva científica não são 
verdadeiras. No entanto, por diferentes razões, compreensíveis 
mas não justificáveis, tais livros e suas incorreções, com ou sem 
a aval dos professores, estão nas salas de aula, nas mãos dos 
alunos e talvez em suas cabeças (LAJOLO, 1996, p. 7).

Além disso, não há como justificar que no LD, que é um material 
de consulta, a História da Ciência possa aparecer simplificada 
demasiadamente, fora de seu contexto social, político e econômico, 
e relatada de forma errônea, salientando histórias fabulosas sobre 
cientistas que evoluíram a Ciência em instantes.

De modo geral, livros didáticos e paradidáticos trazem uma 
visão de história da ciência já ultrapassada, da qual os pais ou 
precursores são os protagonistas. É comum encontrar em livros de 
Química, por exemplo, a Alquimia tratada como uma coleção de 
erros e superstições. Dela quando muito, selecionam-se algumas 
práticas que chegaram até nossos dias, mas as explicações simbólicas 
são deixadas de lado. Assim, um campo de conhecimento legítimo 
em sua época é considerado, nesses textos, como uma pseudociência 
(TRINDADE, et al, 2010).

Conforme Machado (1996) depende intrinsecamente de como 
este material escolar é utilizado pelo professor, independente do 
material ser de excelente ou de péssima qualidade. Livros precários 
são melhores do que não ter livro algum, e livros sofisticados podem 
se tornar prejudiciais ao ensino quando, tanto em uma quanto em 
outra situação, não é utilizado de forma adequada. Para Mogilnik 
(1996), cabe ao professor de Ciências, possibilitar aos estudantes 
condições e informações que os conduzam ao conhecimento e, para 
isto, o professor utiliza de seu conhecimento específico e conhecimento 
sobre o processo de ensino-aprendizagem para julgar os conteúdos 
e conceitos relevantes e verdadeiros. Analisando e criticando, por 
exemplo, o LD, e utilizando-o de maneira adequada.
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Mas, como estas imagens dos cientistas e informações sobre estes 
estão dispostas nos livros didáticos?Diante deste questionamento, 
neste artigo nossa preocupação foi verificar se nos LDs de Química 
propostos ao nível de 1ª Série do Ensino Médio (indicados pela 
avaliação do Guia de Livros Didáticos de 2012 do Programa Nacional 
do Livro Didático - PNLD) as representações dos cientistas promovem 
percepções do cientista e da Ciência, coerentes ou equivocadas, tendo 
em vista a análise das imagens utilizadas no LD, os textos relatos sobre 
os cientistas e os estudos da introdução da história da Ciência no ensino.

A percepção que os estudantes têm do conteúdo repassado no 
LD pode contribuir para que estes formulem conceitos, muitas vezes 
distorcidos da Ciência. Estudar estes conceitos de forma adequada, 
com veracidade de fatos, desenvolve no estudante o senso crítico 
sobre a Ciência. Assim é importante que todos os elementos que 
constituem o livro didático sejam elaborados de forma a considerar 
a construção do conhecimento científico e suas relações socioculturais. 
Deste modo, a análise da imagem do cientista reproduzida nas 
páginas dos LDs tem relevância quando se considera a formação 
de percepções de Ciência e da imagem do cientista. Estas, por sua 
vez, refletem na formação dos conceitos científicos desenvolvidos nas 
diferentes áreas das Ciências, Química, Física e Biologia.

Nas análises sobre os LDs para utilização no Ensino Médio 
feitas pelo Guia de Livro Didático, não constam critérios que julgam 
a presença de conteúdos históricos e percepções das imagens 
de cientistas nestes livros. No Guia cita-se o caráter de imagens 
e ilustrações em geral, mas não especificamente dos cientistas 
apresentados em função do conhecimento químico. Também não é 
realizada uma análise do texto que acompanha as imagens. No guia 
do LD podemos observar que há alguns tópicos para o professor 
analisar se nos livros há conteúdos que desenvolvem o senso crítico 
nos estudantes, entretanto nenhum está relacionado à História da 
Ciência e imagem de Cientista.
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Outro passo importante do professor com relação ao LD no Ensino 
Médio é a sua escolha, que perdurará no período de 3anos. Neste 
trabalho utilizamos com referência o Guia de Livros Didáticos 2012 
do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) de Química (2011). 
Para Lajolo (1996) é importante uma análise do LD na íntegra, “[...] 
de capa a capa, da folha de rosto até a última página” (LAJOLO, 
1996, p. 7), e que esta atividade seja realizada por todos os 
professores envolvidos no ambiente em que os livros serão adotados, 
devem participar desse processo de avaliação.

[...] a qualidade dos conteúdos do livro didático – informações e 
atitudes – precisa ser levada em conta nos processos de escolha e 
adoção do mesmo, bem como, posteriormente, no estabelecimento 
das formas de sua leitura e uso (LAJOLO, 1996, p.6).

Observamos aqui que os LDs não devem ser utilizados como 
forma de roteiro para as aulas de Química, mas devem atender 
ao projeto pedagógico da escola de modo a complementar as 
atividades previstas, sendo este um recurso a mais para os estudantes 
utilizarem como fonte de informação e conhecimento.

De acordo com o Guia de Livros Didáticos de 2012 do PNLD 
(2011) a criteriosa avaliação das obras que estão participando 
do processo de seleção é realizada por especialistas na área 
de Química e ou Ensino de Química. Após esta primeira etapa, 
são separados os livros que atendem aos critérios de seleção e o 
contexto das políticas públicas fomentadas pelo MEC (Ministério 
da Educação e Cultura). Este tipo de avaliação ocorreu no ano de 
2005 e 2006, quando:

[...] o programa de distribuição de livros didáticos incluiu as 
disciplinas do ensino médio por meio do Programa Nacional 
do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), implantado 
em 2004, pela Resolução nº 38 do FNDE. Incorporada ao 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)a avaliação dos 
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livros de Química seguiu as normas estabelecidas pelo “Edital 
de convocação para inscrição no processo de avaliação e 
seleção de obras didáticas para o Programa Nacional do 
Livro Didático PNLD 2012 – Ensino Médio”, lançado em 
dezembro de 2009 (GUIA PNLD, 2011, p. 8).

Após a primeira seleção, os livros escolhidos e pré-analisados 
pelo Guia são disponibilizados para os professores do Ensino 
Médio, em forma de resenhas, para que estes, tendo em vista seu 
conhecimento químico e experiência de sala de aula das escolas 
públicas, escolham o livro que melhor condizer com suas necessidades 
e conteúdos propostos. No Guia de LD - 2011foram propostas 5 
coleções de LDs de química, as quais o professor que atua na escola 
faz sua avaliação e escolhe o LD que será utilizado pelos estudantes 
de sua escola, no período de 3 anos.

Na primeira etapa, quando os livros são analisados pelo PNLD, 
de acordo com o próprio Guia PNLD, 19 coleções foram inscritas no 
processo de avaliação, e após análises feitas por especialistas na 
área de Química, sobre formato, matéria-prima e acabamento, o 
programa garante que os livros que serão utilizados possuem o nível 
de qualidade padrão exigido pelo MEC. Das obras analisadas, 26% 
atenderam a todos os requisitos do processo de avaliação do PNLD 
2012, sendo que estas passam a ser aferidas e selecionadas pelos 
professores do Ensino Médio, para uso na sala de aula. Estes 26% 
dos LDs têm suas características e qualidades detalhadas e podem 
ser consultadas no Guia. Das características gerais sobre análise de 
imagens não é possível encontrar detalhes no Guia, apenas pode-se 
observar o seguinte item:

[...] (6) procura desenvolver conhecimentos e habilidades para 
a leitura e a compreensão de fórmulas nas suas diferentes 
formas, equações químicas, gráficos, esquemas e figuras a 
partir do conteúdo apresentado; (GUIA PNLD, 2011, p. 9-10).
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Não constam critérios que julgam a presença de conteúdos 
históricos e percepções das imagens de cientistas nestes livros, 
cita-se o uso de figuras a partir do conteúdo apresentado, mas 
não especificamente dos cientistas apresentados em função do 
conhecimento químico. Também não é realizada uma análise do 
texto que acompanha as imagens de cientista. 

No guia do LD podemos observar que há alguns tópicos para 
o professor analisar se nos livros há conteúdos que desenvolvem o 
senso crítico dos estudantes, entretanto não estão relacionados à 
História da Ciência e Imagem de Cientista. Nos critérios específicos, 
são feitas referências às ilustrações, entretanto estão diretamente 
relacionadas aos aspectos culturais do nosso país e na forma como 
estas ilustrações são apresentadas considerando-se as questões 
éticas da publicação destes tipos de materiais. 

1.4 As ilustrações retratam adequadamente a diversidade 
étnica da população brasileira, a pluralidade social e cultural 
do país. 1.5 As ilustrações de caráter científico respeitam 
proporções entre objetos ou seres representados. 1.6 As 
ilustrações estão acompanhadas dos respectivos créditos e da 
clara identificação da localização das fontes ou acervos de 
onde foram reproduzidas (GUIA PNLD, 2011, p. 12-13).

Para o nosso trabalho, como comentado anteriormente, observamos 
que o Guia de Livros Didáticos de 2012 do PNLD (2011) não apresenta 
critérios de seleção enfatizando a História da Ciência, bem como o uso 
e importância da imagem do cientista. Além disso, não são analisados 
os textos que acompanham as ilustrações, independente deste ser 
explicativo, mera biografia e/ou legenda. Os critérios gerais julgam o 
desenvolvimento das habilidades para a leitura em diferentes formas 
e se as imagens auxiliam no conteúdo apresentado. Nos critérios 
específicos, em nenhum momento, as ilustrações, assim como as imagens 
de cientistas, estão relacionadas à História da Ciência.
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Considerando o ensino da história dos cientistas importante, 
representado nas imagens e textos explicativos, em conjunto com as 
teorias e conceitos científicos, o Guia dos LDs deveria se preocupar 
em como são apresentadas estas informações, porém isto não ocorre. 
Deste modo deveria o professor nas escolas observar atento a estas 
informações, pois elas desenvolvem o senso crítico dos estudantes e 
formam percepções sobre ciência, quando representadas de uma 
forma condizente. Quando ocorre o contrário, formam percepções 
equivocadas no estudante, com distorção de conceitos relativos à 
história daquele cientista e da própria construção da ciência.

USO DE IMAGENS

Por este trabalho se referir às imagens e percepções de 
cientista dispostas em livros didáticos de Química, salientamos a 
importância e o uso destas nos livros didáticos, sendo que sua análise 
é indispensável. 

Para fins de análise, consideramos as imagens, como, em sua 
maioria, fotografias de cientistas, pinturas, monumentos, entre outros. 
Ressaltamos que estas imagens são essencialmente representativas 
de uma fração de tempo que se dá pela interação autor e imagem.

Müller (2011) destaca que, muitas vezes as ilustrações passavam 
a ser documentos que garantiam a veracidade de fatos narrados. 
Salgado e Persichetti (2000), apud Müller (2011) referem-se à 
imagem como uma linguagem universal, na qual qualquer pessoa 
que vê uma imagem, lê essa imagem. Além disso, as pessoas, 
independente da alfabetização leem a imagem em função da sua 
vida dentro do âmbito social.

Segundo Mauad (2008) as imagens nos contam histórias, inventam 
vivências, atualizam memórias, imaginando a história, estabelece um 
diálogo de sentidos com outras referências culturais. Relata ainda que, 
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textos visuais, inclusive fotografias, necessitam de três componentes: 
o autor, o texto propriamente dito e o leitor, para que se tenham 
resultados finais de um jogo de expressão e conteúdo. O último destes 
três componentes, o leitor remete respostas sobre a leitura de imagens 
“[...] diretamente ligadas às programações sociais de comportamento 
do contexto histórico no qual se insere” (MAUAD, 2008, p.22).

Assim, segundo Paiva (2002) os historiadores brasileiros vem 
usando como fonte privilegiada a iconografia2, e têm feito isto com 
muita habilidade. Quanto à iconografia:

[...] já não a tomamos como simples “ilustrações”, “figuras”, 
“gravuras” e “desenhos”, que servem para deixar o texto mais 
colorido, menos pesado e mais chamativo para o pequeno 
leitor ou mesmo para o adulto. A iconografia é tomada 
agora como registro histórico realizado por meio de ícones, 
de imagens pintadas, desenhadas, impressas ou imaginadas 
e, ainda, esculpidas, modeladas, talhadas, gravadas em 
material fotográfico e cinematográfico (PAIVA, 2002, p. 17).

Paiva (2002) relata que é preciso saber filtrar as imagens, ter 
crítica interna e externa das fontes, pois:

[...] sem aplicar esses procedimentos às fontes e, 
evidentemente, às fontes iconográficas, os historiadores 
e os professores de História transformam-nas em reles 
figurinhas e ilustrações de fim de texto e, pior, emprestam-
lhes um estatuto equivocado e prejudicial ao conhecimento 
histórico. Refiro-me ao estatuto da prova e de verdades 
irrefutáveis, tudo apresentado a partir de uma falsa 
autoridade tomada a uma História que assim o permitisse. 
[...] a imagem, bela, simulacro da realidade, não é realidade 
histórica em si, mas traz porções dela, traços, aspectos, 
símbolos, representações, dimensões ocultas, perspectivas, 

2   Iconografia segundo dicionário Aurélio: Estudo dos assuntos representados nas obras de 
arte, de suas fontes e de seu significado.
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induções, códigos, cores e formas nela cultivadas (PAIVA, 
2002, p. 18-19).

No presente trabalho, ressalta-se a importância de imagens nos 
LD, e neste sentido, Nakamoto (2010) afirma que há uma extrema 
necessidade de se pesquisar mais profundamente, em como imagens 
podem influenciar na leitura dos estudantes, o modo de como 
exercem efeitos na construção do conhecimento, seja positiva ou 
negativamente. 

O aspecto de diagramação e do formato dos livros didáticos 
também tem influência, assim como as imagens utilizadas. Para a 
leitura destes livros, Silva (1985) apud Nakamoto (2010) diz que o 
leitor realiza uma decodificação em dois momentos, primeiramente 
ele observa todo o conjunto e distinguem as ilustrações, títulos 
e subtítulos, gráficos, etc. e depois se detém nos detalhes dessas 
subáreas, após isto, tem uma leitura completa da página. Haag e 
Freitas, (2008),apud Nakamoto (2010) relatam que atualmente, a 
imagem é a parte mais valorizada, “[...] seu papel é visto como menos 
decorativa e mais ilustrativa, no sentido de apoiar e complementar o 
conteúdo textual” (NAKAMOTO, 2010, p.55).

METODOLOGIA

O corpus de análise desta pesquisa foi composto por livros 
didáticos de Química destinados a 1ª Série do Ensino Médio indicados 
pelo Programa Nacional do Livro Didático 2012, que resultaram em 
um total de 5 livros. Assim, a amostra para análise foi constituída 
pelas obras sistematizadas no quadro 1:
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Quadro 1 – Livros selecionados no Guia de Livros Didáticos 2012 do PNLD (2011).

LiVRO TÍTULO AUTOR (ES) CAPA

Livro 1
Química – meio 

ambiente – cidadania 
– tecnologia

REIS, 2010

Livro 2 Química
MACHADO e MORTIMER, 

2010

Livro 3
Química para a nova 
geração - Química 

cidadã

CASTRO, SILVA, MÓL, 
MATSUNAGA, FARIAS, 

SANTOS, DIB e SANTOS, 
2012

Livro 4
Química na 

abordagem do 
cotidiano

CANTO e PERUZZO, 2006

Livro 5
Ser protagonista – 

Química
LISBOA, 2010
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Após ter sido constituída a amostra para análise e, como forma 
de organização inicial do trabalho, elegemos as seguintes etapas 
para pesquisa.

1. Seleção das imagens: selecionamos todas as imagens de 
cientistas presentes nos livros destinados a 1ª Série do ensino médio 
citados no Quadro 1 de modo a constituir um arquivo de análise.

2. Análise das representações dos cientistas nos livros: 
identificamos os elementos visuais representados no livro e a descrição 
escrita que acompanha as imagens, analisamos de forma quantitativa 
estes tipos de imagem que se apresentam nos livros didáticos 1, 2, 3, 
4 e 5, as quais podem ser visualizadas no item Resultados.

DESCRiçãO DA METODOLOgiA UTiLizADA nA PESQUiSA

Os métodos envolvidos nas nossas análises dos LDS indicados pelo 
Guia de Livro Didático 2012 do PNLD (2011) são do tipo pesquisa 
bibliográfica, a qual foi também referência inicial para este artigo. 
Conforme Lakatos e Marconi (1992) a pesquisa bibliográfica “[...] 
significa muito mais do que apenas procurar a verdade: é encontrar 
respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos” 
(LAKATOS e MARCONI, 1992, p.43). A pesquisa bibliográfica ou de 
fontes secundárias são as que nos interessam neste trabalho. Fonte 
secundária é toda bibliografia já publicada, que no nosso caso, estão 
na forma de livro didático. Para fins de pesquisa, implica em realizar 
levantamento de dados de variadas fontes, no caso as imagens e 
informações acerca dos cientistas dos LDS de Química da 1ª Série 
do Ensino Médio. 

Os dados coletados (imagens dos Cientistas) renderam resultados 
quantitativos, nos quais observamos o material disponível, por exemplo, 
quantidade de cientistas, gêneros e tipos de textos. Uma abordagem 
quantitativa, conforme Oliveira (1997) significa quantificar dados e 
é muito utilizado nas pesquisas, “[...] representando, em linhas gerais, 
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uma forma de garantir a precisão dos resultados, e evitando com isso 
distorções da análise e interpretações” (OLIVEIRA, 1997, p. 115).

RESULTADOS 

Para analisar as imagens de cientistas nos Livros Didáticos (LDs) 
de Química da 1ª Série do Ensino Médio seguimos uma análise 
quantitativa sobre as 120 representações de cientistas nos LDs de 
Química em estudo. Os livros em análise quando citados no texto, 
terão a respectiva nomeação dadas no Quadro1.

PRiMEiRA AnáLiSE: MATERiAL DiSPOSTO nOS LiVROS 
DiDáTiCOS

As quantidades de imagens dos cientistas por livro estão 
expressas no Gráfico 1, no qual podemos observar que o livro que 
mais apresenta imagens é o Livro 3 (Química para a nova geração 
- Química cidadã), com 45 imagens, destacando-se em relação aos 
demais analisados.

Gráfico 1: Quantidade de imagens de cientistas por LD.

Em diversas situações, mais de um cientista está em uma mesma 
página quando suas teorias são interligadas, complementares ou do 
mesmo assunto, conforme Fig. 1. 

Bom dia Mari, 
 

Segue em anexo as correções do livro "Recursos, metodologias e pesquisa no Ensino de Ciências e Química". Segue 
também as correções dos gráficos do capítulo 5, como indicado no nome do arquivo, pois, se a impressão é em preto e 
branco, os gráficos devem ser substituído já que as informações ficam ilegíveis. Sendo assim, estamos enviando os gráficos 
modificados.  
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Capítulo 5: A imagem de cientista e história da ciência nos livros didáticos de química  
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No Gráfico 2 apresentamos a relação de cientistas conforme o 
gênero feminino ou masculino. Assim verificamos que a maioria dos 
cientistas encontrados são homens. Existem poucas cientistas mulheres, 
e quando estas aparecem, algumas vezes, estão acompanhadas de 
seus maridos, conforme Figura 2. No livro 4 (Química na abordagem 
do cotidiano), não há nenhuma cientista mulher.

Figura 1: Mais de um cientista em uma mesma imagem.
Fonte: (Química para a nova geração - Química cidadã, CASTRO, SILVA, MÓL, MATSUNAGA, 

FARIAS, SANTOS, DIB e SANTOS, 2012) 

Figura 2: Casal de cientistas.
Fonte: (Química para a nova geração - Química cidadã, CASTRO, SILVA, MÓL, MATSUNAGA, 

FARIAS, SANTOS, DIB e SANTOS, 2012)
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A predominância de homens nos livros é justificada pela própria 
história da ciência nos séculos XVIII e XIX, época na qual as mulheres 
não faziam parte do contexto da ciência. A presença da mulher 
cientista, conforme Leta (2003) teve mudanças somente após a 
segunda metade no século XX, quando o movimento de libertação 
feminina e luta pela igualdade de direitos permitiram a elas, com 
aumento de recursos humanos, o acesso cada vez maior a educação 
científica e às carreiras ocupadas essencialmente e tradicionalmente 
por homens.

Gráfico 2: Gênero dos cientistas.

Para Tosi (1995) em comentários sobre uma cientista, Marie 
Meurdrac, que atuou na área de medicina em meados do séc. XVII e 
XVIII, fala que esta profissão de fé mostra que Marie Meurdrac era muito 
adiantada para a sua época e permite identificá-la como feminista. 

Afirmar que a capacidade intelectual de ambos sexos é a 
mesma, que as mulheres estariam em condições de igualar 
os homens se lhes dessem a mesma educação, eram então 
noções francamente subversivas. No século seguinte, no 
período revolucionário, as mulheres reivindicaram a mesma 
educação para ambos sexos, e somente Condorcet a proporia 
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à Assembléia Constituinte sem resultado. Sete anos após a 
primeira edição de La Chymie charitableet fácile Moliére, na 
sua peça “Les femmes savantes”, ridicularizaria as mulheres 
que demonstravam algum saber ou se interessavam pela 
ciência (TOSI, 1995, p.442).

No Gráfico 3, de forma geral, percebemos que há cientistas 
cujos nomes e datas sobre eles são citadas nas legendas e nos textos 
explicativos, Figura 3. Observamos que estes possuem alguma teoria 
científica por eles desenvolvida, sendo este o motivo de tais cientistas 
serem representados em um LD. Também, há cientistas anônimos, os 
quais não há muitas informações sobre eles, nem mesmo seu nome, 
observado na Figura 4. Não lhes são atribuídas teorias científicas e, 
aparecem com o objetivo de mostrar equipamentos de segurança e 
atividades de laboratório. Observamos que são imagens recentes, 
de cientistas atuais. Neste sentido, estes cientistas anônimos, em todas 
as situações, aparecemnão retratando a História da Ciência, mas 
como forma de contextualizar a ciência atual.

Em todos os livros fica em evidência a quantidade de cientistas 
que desenvolveram teorias científicas. A quantidade de cientistas 
anônimos, fica em destaque somente no Livro 3 (Química para a 
nova geração - Química cidadã), em relação aos outros livros.

Gráfico 3: Quantidades de cientistas conhecidos e anônimos.
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Figura 3: Cientista com teoria científica.
Fonte: (Química para a nova geração - Química cidadã, CASTRO, SILVA, MÓL, MATSUNAGA, FARIAS, 

SANTOS, DIB e SANTOS, 2012)

Figura 4: Cientista Anônima.
Fonte: (Química; MACHADO e MORTIMER, 2010) 

No Gráfico 4, observamos que há uma porcentagem de cientistas 
representados nos LDs que estão em seus laboratórios, Figura 5. Esta 
porcentagem é dada em relação às quantidades totais de cientistas 
de cada livro, apresentadas no Gráfico 1. Destaca-se a porcentagem 
de cientistas representados em seu local de trabalho no Livro 5 (Ser 
protagonista – Química), cujo percentual é de 31%. Esta forma de 
representação dos cientistas em seus laboratórios, quando fornecida 
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para os estudantes com veracidade de fatos, pode apresentar 
maiores informações e uma realidade melhor retratada sobre este 
cientista do que somente o rosto e o colo do cientista em pose. Ao 
retratar os ambientes onde os cientistas desenvolviam suas teorias 
científicas o livro apresenta uma ciência que é experimental, que 
tiveram de fato, estudos para desenvolver determinada teoria.

Gráfico 4: Cientistas no laboratório, com equipamentos 
de segurança atuais ou em pose.

Figura 5: Cientista em laboratório.
Fonte: (Química; MACHADO e MORTIMER, 2010)
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Estas imagens demonstram como eram os laboratórios 
da respectiva época, suas limitações, avanços tecnológicos e 
equipamentos de segurança. Um comparativo pode ser feito, em 
relação aos equipamentos de segurança obrigatórios atuais, os 
quais devem ser apresentados aos estudantes. Neste Gráfico 4, 
podemos perceber que, as colunas que referem-se aos cientistas com 
equipamentos de segurança utilizados atualmente, não condizem, 
em quantidade, aos cientistas em laboratório. Cientistas anônimos 
normalmente apresentaram uso de equipamentos de segurança. 
Equipamentos de segurança como jaleco, óculos de proteção e luvas 
não são percebidas em cientistas que produziram feitos científicos. 
Esses normalmente apresentam vestimentas formais, relativas à sua 
época, como terno, gravata, roupas com bainhas. Estes tipos de 
vestimentas estão em evidência quando os cientistas estão posando 
para a imagem, Figura 6. E pelo Gráfico 4, os cientistas em pose é 
o principal tipo de representação nestes LD de química em análise.

Figura 6: Cientista em pose.
Fonte: (Química para a nova geração - Química cidadã, CASTRO, SILVA, MÓL, MATSUNAGA, 

FARIAS, SANTOS, DIB e SANTOS, 2012)
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Em algumas situações, podemos observar uma cientista analisando 
dados de entrevista e um cientista consultando livros. Estas são outras 
formas de pesquisa e outra situação de trabalho de um cientista, 
não sendo em laboratório, retrata que cientistas devem conhecer e 
buscar outros conceitos científicos produzidos pela humanidade.

Também encontramos uma imagem de cientista na qual eles 
reúnem-se em uma conferência de Solvay em Bruxelas, Figura 1, 
demonstrando que além de desenvolverem teorias científicas, estas 
devem ser publicadas e discutidas em conferências, eventos e 
congressos. No Gráfico 2, sobre o gênero dos cientistas, somente um 
livro apresenta cientistas reunidos em uma conferência, no ano de 
1911.

Salientamos que não podemos afirmar que nas épocas dos 
cientistas representados se utilizava qualquer equipamento. Podemos 
fazer um comparativo, da época destes cientistas com a atualidade, 
porém não podemos afirmar que eles estão vestidos de maneira 
errada e perigosa, pois o contexto da época era diferente. Assim, 
a maneira de um cientista vestir-se era diferente, como imagens de 
cientistas vestindo terno e gravata, por exemplo. Podemos somente 
afirmar que eles não estão vestidos conforme normas de segurança 
atuais, normas estas que os professores ensinam aos estudantes, para 
frequentar o laboratório.

Podemos perceber também que as imagens nos cinco livros 
são compostas por: fotografias, desenhos, pinturas, monumentos e 
caricaturas. No Gráfico 5 analisamos em qual século estes viveram, 
atuaram e contribuíram para a História da Ciência. Estes dados 
foram obtidos, em suma, pela data em que os cientistas nasceram, 
pois em algumas situações são expressas diversas datas sobre os 
feitos científicos, e, por isto, a data de nascimento é a de maior 
evidência nas imagens em geral. Poucas imagens apresentam a 
data do feito científico, e não data de nascimento, sendo então esta 
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a data utilizada aqui. Em outras situações, quando dois cientistas 
estavam juntos na mesma imagem, analisamos uma data média entre 
as duas datas de nascimento.

Gráfico 5: Século de atuação dos cientistas.

Observando o Gráfico 5 é possível verificar que as teorias 
científicas desenvolvidas pelos cientistas tiveram seu ápice nos séculos 
XVIII e XIX, em todos os livros. Poucos livros citam cientistas no período 
antes de Cristo (a. C.) e nos séculos XX e XXI. Cabe enfatizar que 
cientistas atuais desenvolvem teorias em suas graduações, mestrados 
e doutorados, mas, tais teorias não são demonstradas nestes LD de 
Química. Uma hipótese para esta observação é que estas teorias 
desenvolvidas, podem não abordar conteúdos que são ensinados no 
Ensino Médio. Outra hipótese é que os conteúdos das séries iniciais do 
Ensino Médio, podem já ter embutidas as histórias equivalentes a tais 
conteúdos e, estas não foram até o momento, refutadas, falseadas ou, 
a elas acrescentadas novos conhecimentos. Percebemos somente no 
Livro 4 (Química na abordagem do cotidiano), que há cientistas do 
séc. XXI que possuem teorias consideradas pelos autores importantes 
de serem citadas como um exemplo de progresso da ciência.

Quanto à disposição espacial das imagens nos LD encontramos 
estas de forma diversificada. Em geral elas estão: a) imagem e 
apenas uma legenda, Figura 7; b) imagens com biografia e/ou textos 
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explicativos, Figura 8 e 9 respectivamente. Estes dados podem ser 
observados no Gráfico 6. 

Gráfico 6: Informações fornecidas com as imagens.

Poucas são as imagens com somente legenda e estas estão 
presentes nos Livros 2, 3 e 4, (Química; Química para a nova geração - 

Química cidadã e Química na abordagem 
do cotidiano, respectivamente). De 
modo geral podemos observar que os 
LDs analisados fornecem as imagens de 
cientistas com informações sobre eles, 
apresentadas em colunas de todos os livros 
do Gráfico 6. Tais informações a cerca 
do cientista estão expressas na forma de 
biografia e/ou textos explicativos sobre 
as teorias científicas.

Figura 7: Imagem de cientista e legenda.
Fonte: (Química na abordagem do cotidiano, CANTO 
e PERUZZO, 2006)
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Figura 8: Imagem de cientista e biografia.
Fonte: (Química para a nova geração - Química cidadã, CASTRO, SILVA, MÓL, MATSUNAGA, 

FARIAS, SANTOS, DIB e SANTOS, 2012)

Figura 9: Imagem de cientista e texto explicativo.
Fonte: (Química para a nova geração - Química cidadã, CASTRO, SILVA, MÓL, MATSUNAGA, 

FARIAS, SANTOS, DIB e SANTOS, 2012) 
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No Gráfico 7 podemos perceber que os textos explicativos e/ou 
biografias que acompanham as imagens dos cientistas estão expressas 
em maior parte, nos Livros 2, 3 e 4 (Química; Química para a nova 
geração - Química cidadã e Química na abordagem do cotidiano, 
respectivamente) no corpo do texto e nos Livros 1 e 5 (Química – 
meio ambiente – cidadania – tecnologia; Ser protagonista – Química, 
respectivamente) em quadros separados. Para Nakamoto (2010), 
quando as informações estão na forma de quadros explicativos, faz 
com que a interação seja mais ampla possível ou facilitam o encontro 
de informações mais rapidamente, e evita que o leitor procure em 
outras fontes algo que foi localizado facilmente, escrito resumidamente, 
nestes quadros. No entanto, para Marcuschi (2001) apud Nakamoto 
(2010), sobre quadros e estes tipos de representações textuais.

[...] melhoram o “aspecto visual, mas são menos densos 
e mais dispersivos” (p.50), ou seja, podem levar a um não 
aproveitamento do que se está lendo realmente (NAKAMOTO, 
2010, p.31).

Para Marcuschi (2001) sobre, por exemplo, uma bibliografia que 
está supostamente distribuída em um lugar bem visível na página, “[...] 
operam como elementos descontínuos e não são dados como legíveis em 
sequências obrigatórias no ato da leitura (MARCUSCHI, 2001, p. 98)”.

Gráfico 7: Formas de representação das informações sobre o cientista.
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Quando as informações sobre determinado cientista estão 
fornecidas no corpo do texto, os conceitos científicos ficam relacionados 
à história que remete a tal cientista, sendo esta uma representação 
melhor do que quando as informações estão na forma de quadros, 
separando a história do contexto que o livro aborda sobre o conteúdo. 
Os Livros 2 e 3 (Química e Química para a nova geração - Química 
cidadã, respectivamente) apresentaram poucas situações que utilizam 
as duas formas de representação mencionadas anteriormente.

Tendo em vista as informações presentes nos LDs de Química, 
da 1ª Série do Ensino Médio, disponibilizados pelo Guia de Livros 
Didáticos de 2012 do PNLD (2011), constatamos que as imagens 
e representações textuais sobre os cientistas, dispostas nestes livros 
didáticos podem propiciar percepções interessantes ou equivocadas 
sobre o cientista e História da Ciência, acerca da maneira de como 
estas informações estão representadas. Assim, de certa forma, 
avaliamos como estes livros didáticos apresentam o cientista e a 
História da Ciência, inferindo se os livros relacionam a imagem e as 
informações do cientista com veracidade, credibilidade, de forma 
clara e objetiva, para que consequentemente reproduzam nos 
estudantes uma percepção deste profissional coerente com a história 
e a realidade acerca deste.

A análise quantitativa realizada nesta pesquisa teve como 
finalidade obter informações sobre o material disponível nestes 
livros didáticos em estudo, quanto à quantidade de profissionais, 
dados e como os cientistas estão dispostos nos livros em relação 
aos elementos textuais. No livro 3 (Química para a nova geração 
- Química cidadã), aparecem 45 cientistas, e este livro se destaca 
em relação aos demais, sendo que o que mais se aproxima é o livro 
4 (Química na abordagem do cotidiano) com 28 imagens. Contudo, 
enfatizamos que a quantidade de cientistas presentes em um livro 
não equivale à qualidade de como estes estão representados, pois 
haver cientistas em um livro didático, independente de como está 



Recursos, metodologias e pesquisa no Ensino de Ciências e Química 125

5 - A iMAgEM DE CiEnTiSTA E HiSTóRiA DA CiênCiA nOS LiVROS DiDáTiCOS DE QUÍMiCA

disposto, é melhor do que não ter nenhuma informação sobre este. 
Cabe, então, ao professor analisar este cientista e informações sobre 
ele, de forma crítica, levantando discussões com os estudantes para 
que eles não percebam este profissional de forma equivocada e 
errada. Com a análise quantitativa, podemos obter um panorama 
geral do conteúdo dos livros didáticos, porém não é a quantidade 
que define a qualidade, mas sim os modos de representação. Assim, 
independente da quantidade de imagens de cientistas, o livro 3 
(Química para a nova geração - Química cidadã) se destaca na 
diversidade das representações dos cientistas, sendo considerado 
o livro que melhor retratou o profissional da ciência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As percepções de cientista, provenientes das imagens 
representadas nos livros didáticos desvendam lacunas sobre como a 
Ciência e o cientista são possivelmente percebidas pelos estudantes, 
pois a história e imagem destes cientistas são consideradas 
importantes no entendimento das teorias científicas e na formação 
do senso crítico do estudante.

O livro didático de Química é um material de apoio ao professor 
na sala de aula. Ele não deve ser utilizado como “um manual”, mas 
deve auxiliar os estudantes no processo de ensino e aprendizagem. 
É papel de o professor ensinar de forma atrativa, dinâmica, 
contextualizada, interdisciplinar e de acordo com o proposto 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Assim, sendo o professor o 
responsável em apresentar o conhecimento satisfatoriamente para 
os estudantes este deve analisar os materiais didáticos que utiliza, 
respeitando as questões éticas, morais, culturais, sem preconceitos e, 
principalmente, com credibilidade.

As informações que constam em um livro didático de Química 
devem anunciar a ciência, os conceitos, teorias científicas e a história da 
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ciência adequadamente, com veracidade de fatos. Entretanto, cabe ao 
professor julgar o que e como será trabalhado determinado assunto 
em sala de aula e, como o livro didático é um auxílio, este material 
deve realmente ter esta finalidade. O livro como fonte de informações 
confiáveis e completas é um pressuposto para que os estudantes façam 
boas representações de ciência e do seu conhecimento.

Partindo de como as imagens dos cientistas e as informações 
sobre estes estão dispostas nestes livros didáticos de Química, 
as percepções dos estudantes sobre estas retratam de maneira 
geral como o livro didático apresenta determinado cientista e as 
informações acerca destes. 

Inferimos que as análises que os estudantes farão sobre estes 
cientistas são importantes no desenvolvimento do senso crítico destes, 
permitindo que eles possam observar, opinar, atribuir características 
físicas e intelectuais ao cientista, criticar negativa ou positivamente 
as situações enfrentadas por este profissional para os estudos de 
determinadas teorias, quando estas se mostrarem  presentes com a 
imagem. Deste modo, acreditamos que os livros didáticos de Química 
da 1ª Série do Ensino Médio estabelecem um impacto - uma percepção 
- do estudante sobre o cientista e sua atividade profissional.

Em contrapartida salientamos que, para que não haja situações 
que formem percepções equivocas nos estudantes, o Guia de livros 
Didáticos do Programa Nacional do Livro Didático poderia preocupar-
se em instituir critérios de análises das imagens dos cientistas. Se as 
imagens dos cientistas forem apresentadas para os estudantes de 
forma inteligível e com explicações condizentes melhores percepções 
sobre o cientista serão formadas.

Outro passo importante é a escolha de livro didático por parte do 
PNLD e destes pelos professores, estes também devem estar atentos 
a estas representações da imagem e elementos textuais referentes 
à História da Ciência, de modo que este material didático venha 
contribuir e somar a outras informações importantes e interessantes 
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ao ensino. Pois, o impacto do estudante da 1ª Série do Ensino 
Médio com o profissional da ciência (cientista) rende uma vivência, 
uma percepção, uma atribuição de significados e percepções, 
permanecendo no indivíduo como elemento cognitivo.
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CAPÍTULO 6
A fotografia como recurso didático para 

observação nas aulas de ciências1

FaBíola CeZar Faria

MarCia Borin Da CunHa

luana Felippe Menegotto

Resumo: Este trabalho é o resultado de uma atividade desenvolvida com estudantes 
de quarto ano do Ensino Fundamental, que teve como objetivo verificar as possíveis 
contribuições do uso de câmeras digitais e registros fotográficos, como recurso 
didático para a observação no ensino de ciências. Os estudantes realizaram 
observações em ambiente aberto e as registraram por meio de fotografia digital. 
A partir das análises percebemos que os estudantes não estão habituados a pensar 
sobre os fenômenos ou observá-los detalhadamente. Entretanto, um trabalho de 
observação de discussão foi realizado pela pesquisadora no sentido de analisar 
o processo e inserir na sala de aula formas de se visualizar a ciência. Assim, a 
fotografia pode ser uma boa ferramenta de ensino, pois possibilita a inserção de 
atividades de observação e descrição de fenômenos em ciências.

Palavras chave: Câmera fotográfica digital, ensino de ciências, anos iniciais, 
observação no ensino.

Abstract: This work is result of activitie developed with students of fourth grade of 
elementary school in order to verify the possible contributions of the use of digital 
cameras and photographic records as a teaching resource for observation in science 
education. Students made observations in an open environment and recorded by digital 
photography. From our analysis we noticed that students are not used to thinking about 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para 
a formação de recursos humanos.
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the phenomena or observe them in detail. However, a discussion of observational work 
was carried out by the researcher in order to analyze the process and enter the classroom 
ways of visualizing science. Thus, the picture can be a good teaching tool because it 
enables the insertion of observation activities and description of phenomena in science. 

Key words: Photographic digital camera, science education, early years, education 
observation.

INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais em que tanto se discute sobre Ciência e 
Tecnologia é indispensável uma atenção especial para influência 
desta na educação, pois “A formação de um cidadão crítico exige 
sua inserção numa sociedade em que o conhecimento científico e 
tecnológico é cada vez mais valorizado” (BRASIL, 1997, p. 15). 

Parte dessa formação se deve à educação escolar, a qual está 
fundamentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs. Um dos 
objetivos gerais dos PCNs do Ensino Fundamental é “[...] fazer com 
que o estudante possa perceber-se integrante, dependente e agente 
transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações 
entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente” 
(Ibid., p. 6). Além disso, um dos eixos presentes, que colaboram para 
a compreensão do mundo e suas transformações, destacando-se como 
base para esse trabalho, são as Ciências Naturais, que situa homem 
como indivíduo participativo e parte integrante do universo. 

Ao se trabalhar as Ciências Naturais no Ensino Fundamental, o 
professor deve oferecer condições para que, a partir de um fato os 
estudantes identifiquem problemas, levantem hipóteses e cheguem as 
suas próprias conclusões. Nesse contexto, despertar o interesse dos 
estudantes pela Ciência e motivar sua curiosidade pode contribuir 
significativamente para a formação, não somente de eventuais 
futuros cientistas, mas também para a formação de um cidadão 
crítico. (Ibid., p. 19).
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Tendo como ponto de partida a observação para o estudo das 
ciências e a busca por meios para fomentar o papel mais ativo dos 
estudantes na educação, a câmera fotográfica digital pode ser 
considerada um recurso didático bastante útil nesse processo, além 
de ser um instrumento de fácil aquisição. 

Segundo Gomes (1996, apud Monteiro, s/a), ao fotografarmos, 
estamos questionando a imagem percebida e o seu assunto abre 
possibilidades para uma qualidade de análise e interpretação visual 
mais aprimorada. Assim, fotografar como ato de questionar pode 
auxiliar nas descobertas científico-tecnológicas, complementando as 
diversas formas de expressões artísticas. “Fotografar é uma forma 
de expressão, o “congelamento” de uma situação e seu espaço físico 
inserido na subjetividade de um realismo virtual” (GOMES, 1996, 
apud MONTEIRO, s/a, p. 4). 

A ideia de trabalhar a fotografia no Ensino Fundamental 
surgiu a partir do projeto ComQuímica das crianças, trabalho este, 
desenvolvido semanalmente, em que são oferecidas na Unioeste 
oficinas para crianças do Ensino Fundamental. Nessas oficinas são 
realizados experimentos investigativos, nos quais buscamos destacar, 
dentre outros aspectos, as percepções das crianças sobre o assunto 
abordado. São feitos registros por meio de filmagens para posterior 
análise. 

Tendo em vista essa experiência, propusemos neste projeto 
desenvolver uma atividade para observar o olhar de uma criança 
quando esta seleciona/recorta cenas do seu cotidiano, ligado à 
Ciência, por meio do registro em uma câmera fotográfica. 

Com o intuito de tentar analisar e compreender a percepção e 
consequentemente a observação que uma criança tem e faz sobre 
determinado assunto ou tema, utilizamos a câmera fotográfica como 
ferramenta para registro de imagens, oferecendo a oportunidade 
para a criança registrar à sua maneira, sua observação, de forma 
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lúdica e prazerosa. A partir desta proposta buscamos verificar quais 
as contribuições dessa ferramenta para o processo de ensino e 
aprendizagem.

Nessa perspectiva, o problema que orientou essa pesquisa 
foi de caráter qualitativo-experimental, pois buscamos investigar 
as possíveis contribuições da fotografia quando utilizada como 
metodologia didática para a observação, nas aulas de Ciências 
Naturais no Ensino Fundamental e se esta foi eficaz para a 
qualificação das percepções que os estudantes têm sobre o meio em 
que estão inseridos. 

Nossa pretensão foi de levar para as crianças a câmera 
fotográfica digital como ferramenta didático-pedagógica, 
relacionando a observação e a Ciência, despertando desde cedo o 
senso de observação, além de analisar fenômenos físicos e químicos 
do meio ambiente e discutir as percepções dos estudantes por meio 
da fotografia registrada. Assim, analisamos o senso de observação 
e descrição das crianças, considerando o recurso utilizado, ou seja, 
a fotografia, a qual serviu de veículo de ligação e reintegração 
entre ciência, cultura e a sociedade, numa perspectiva de visão 
interdisciplinar. 

FOTOGRAFIA E ENSINO

Sabemos que o meu olhar sobre determinadas coisas é diferente 
do olhar de uma pessoa próxima a mim, e esse olhar também é 
diferenciado em uma criança, ou em situações pré-determinadas, 
como por exemplo, uma atividade didática. No diálogo existente 
entre a imagem e a palavra, buscamos um exercício que nos auxilia 
ter uma flexibilização do olhar e, consequentemente da subjetividade, 
para Lopes (s/a), “O querer dizer da fotografia nos faz brincar com 
seus sentidos” (LOPES, s/a, p. 3). 
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Ao ler imagens fotográficas, nos permitimos resgatar a memória 
e a história presente nela, o que nos faz olhar de outra maneira 
a realidade, pois essa observação da imagem nos faz associar a 
outras imagens mentais armazenadas, nos fazendo reconstituir o 
passado, revivendo, de certa forma, emoções e situações que foram 
vivenciadas anteriormente. Boris Kossoy (2002) apud Lopes (s/a) 
afirma que:

Fotografia é memória e com ela se confunde. Entendida 
desta forma, cabe ressaltar que sua interpretação depende 
do diálogo estabelecido entre o fotógrafo, a fotografia e o 
observador. O sistema óptico da câmara não dá conta de 
revelar a realidade interior do que foi fotografado. Este não 
dito da fotografia, o que está para além do imediatamente 
revelado, é material que pode ser imaginado, reconstituído e 
narrado por cada observador/leitor. (BORIS KOSSOY, 2002 
apud LOPES, s/a, p. 3).

Nessa linha de pensamento, Ferrara (1999, apud BORGES et al, 
2010, p.153), afirma que a fotografia por meio da “[...] máquina 
fotográfica pode ser um instrumento eficaz para fazer ver o espaço 
habitual do cotidiano e desempenhar na estratégia desta pesquisa 
um papel detonador da capacidade perceptiva, ou indicador do 
estágio dessa percepção” (FERRARA, 1999, apud Borges, 2010 
p. 153). Assim, o uso da máquina fotográfica pode servir como 
ferramenta para investigar a percepção do observador que está 
por trás da tela, o porquê ele capturou determinada imagem, objeto 
ou pessoa se deve a essa percepção que faz com que algo chame 
sua atenção.

Na constante busca por recursos e ferramentas didáticas que 
possam contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, de 
modo que o professor consiga despertar o interesse e a atenção dos 
estudantes, percebemos que meios de comunicação em massa estão 
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cada vez mais presentes no cotidiano de crianças e adolescentes e, 
nesse sentido, é relevante aproveitá-los para esse processo, já que, 
cada vez está se tornando mais barato e mais fácil ter acesso a 
recursos audiovisuais. 

Nesse contexto, consideramos aqui a câmera fotográfica 
digital, como ferramenta didática e metodológica para trabalhar 
com estudantes, de maneira a gerar possibilidades de registro, 
interpretação e análise da realidade, que são abertas por meio da 
linguagem fotográfica. 

A fotografia é um instrumento de grande importância 
pedagógica e muitas vezes essencial para diversas áreas 
de ensino. Ela, como linguagem não-verbal também 
contribui decisivamente na realização de pesquisas teóricas, 
manifestações artístico-culturais e como coadjuvante eficaz em 
inúmeras descobertas científico-tecnológicas (SPENCER, 1980 
apud BORGES, 2010 et al, p. 150-151).  

A câmera fotográfica e a fotografia podem ser ferramentas 
úteis e diferenciadas quando usadas no ensino. Para Spencer (1980, 
apud Borges, 2010), a contribuição da fotografia na Ciência, é a 
sequência qualificada de informação que não há como se obter de 
nenhuma outra forma, pois nos atribui uma espécie de olho sintético 
– “uma retina imparcial e infalível” capaz de converter em registros 
visíveis, fenômenos, objetos e lugares, cuja existência, de outra forma, 
não haveríamos conhecido nem suspeitado.  

Nessa perspectiva, de usar a fotografia na Ciência, empregamos 
neste trabalho a câmera fotográfica, deixando que as crianças a 
utilizassem conforme desejassem (Figura 1), orientando-as apenas sobre 
sua manipulação. Assim as crianças tornaram-se ‘fotógrafos’ de si mesmas 
e do meio em que vivem, registrando sob a lente de uma câmera as 
percepções que tiveram a respeito de determinados temas estipulados. 
Para Gómez e Sánchez Carrero (2008, apud Lotero, 2014), essa ideia 
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de “[...] colocar as crianças atrás do visor da câmera é uma questão de 
alfabetização infantil e juvenil.” (GÓMEZ e SÁNCHEZ CARRERO, 2008, 
apud LOTERO, 2014, p. 246, tradução nossa). 

A presença da imagem, desde a educação infantil até o último 
grau de ensino, pode auxiliar a percepção, estimular a memória 
e instigar ainda mais o desempenho, ajudando a criança no 
reconhecimento de si mesma e em sua melhor orientação no mundo 
social, cultural e econômico.

Figura 1 - Câmera nas mãos de uma criança.
Fonte: Produção do autor.

Segundo Lotero (2014) essa metodologia de deixar a câmera 
na mão das crianças pode ter grande contribuição no processo de 
conhecimento, pois,

 [...] as ideias que os estudantes têm acerca de si mesmo como 
aprendizes científicos influenciam mais em seus esforços para 
aprender Ciência que aquelas ideias de aprender Ciência de 
uma maneira formalizada e distante. Por isso, o importante 
então é abordar o estudo de práticas por meio das quais 
os estudantes constroem seu conhecimento (LOTERO, 2014, p. 
257, tradução nossa).
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Assim, ao entregar a câmera à criança, necessita-se também uma 
orientação sobre a observação que deve fazer antes de fotografar, 
para que a partir desta, seu conhecimento comece a ser construído.

A OBSERVAÇÃO NO ENSINO

A observação tem importância significativa para o 
desenvolvimento do método científico. Segundo Afonso (2008), 

A observação envolve a descrição e a identificação de 
propriedades dos objetos e fenômenos e das semelhanças 
e diferenças entre essas propriedades e ainda a descrição 
de mudanças observáveis nas propriedades desses objetos e 
fenômenos. (AFONSO, 2008 p. 76, tradução nossa).

Nós somos acostumados a observar as coisas sem percebê-las, 
pois não estamos habituamos a processar por detalhes o objeto 
observado. Em geral visualizamos o conjunto, o todo das coisas, e 
isso dificulta o detalhamento do objeto ou fenômeno. Entretanto, a 
observação no ensino – de ciências, deve ser distinta de simplesmente 
ver ou olhar para algo. 

O método da observação em ciências compõe os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (PCNs) e, este dispõe que 
o professor deve propor meios para que os estudantes desenvolvam 
a capacidade de observação, fazendo com que busquem detalhes 
em determinados objetos, percebendo-os de modo mais completo e 
diferente do modo atual (BRASIL, 1997). 

Para Praia, Cachapuz e Gil-Perez (2002), a observação não é o 
ponto de partida para o conhecimento, pois ela exige conhecimentos 
prévios, entretanto, não estamos com as mentes em branco, cada 
pessoa tem determinadas percepções sobre as coisas e, a partir 
dessas percepções é que acontece a observação:

A observação é assim entendida como um processo selectivo, 
estando a pertinência duma observação ligada ao contexto 
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do próprio estudo, tornando-se necessário ter já alguma 
idéia à partida (expectativas) do que se espera observar. 
Nós vemos o mundo através das lentes teóricas constituídas 
a partir do conhecimento anterior (PRAIA, CACHAPUZ e GIL-
PEREZ, 2002, p. 136).

Nessa linha de pensamento Afonso (2008), ressalta que nossas 
observações não são neutras, mas são influenciadas por aquilo que já 
sabemos, pela cultura a que pertencemos, expectativas que criamos 
e ainda por aquilo que procuramos saber.

De acordo com os PCNs (BRASIL, 1997) existem dois modos de 
realizar observações, a observação direta e a observação indireta: 
o primeiro visa estabelecer um contato direto com o objeto de 
estudo: plantas, animais e o que mais estiver disponível no meio. Já o 
segundo modo é aquele em que se realiza a observação com ajuda 
de recursos técnicos ou seus produtos, como microscópios, filmes, 
gravuras, fotografias, dentre outros.

Nesse trabalho realizaram-se os dois tipos de observações e 
enfatizou-se o segundo, de modo a fazer com que os estudantes 
tivessem contato com o meio através do registro de fotografias e, 
assim, contribuir para o desenvolvimento do conhecimento: 

Observações diretas são ricas, pois obtêm-se impressões com 
todos os sentidos e não apenas os visuais, como em observações 
indiretas. Além disso o contato direto com ambientes, seres 
vivos, máquinas em funcionamento, possibilita observações de 
tamanhos, formas, comportamentos e outros aspectos dinâmicos, 
dificilmente proporcionados, pelas observações indiretas. Uma 
vantagem destas últimas, entretanto é possibilitar o contato com 
imagens distantes no espaço e no tempo (BRASIL, 1997, p. 80).

Com esse intuito, de sensibilizar o olhar da criança por meio 
da observação e apostando no potencial de cada uma em criar 
imagens fotográficas conforme suas percepções, sob seu ângulo 
e suas influências culturais e sociais, o objetivo deste trabalho foi 
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considerar a fotografia como um registro científico dessas percepções, 
de maneira a “congelar” suas observações. 

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, com um 
estudo de campo, no qual, por meio de observações e atividades 
desenvolvidas com a amostra, foram analisados e interpretados os 
resultados obtidos. 

As etapas da pesquisa envolveram a definição do campo de 
pesquisa; visita técnica e observação; desenvolvimento de três atividades 
com os estudantes e, análise e interpretação dos dados obtidos.

Todas as atividades realizadas em sala de aula foram gravadas 
com o auxílio de uma câmera filmadora para posterior análise de 
dados. Para utilização das filmagens nesta pesquisa foi utilizado o 
termo de consentimento assinado pelos pais dos estudantes que se 
encontra na escola. 

As atividades realizadas em sala de aula foram analisadas 
relacionando a fotografia feita pelo estudante com o tema 
proposto em conjunto com a discussão realizada em sala e, ainda, 
a descrição da fotografia pelos estudantes, ou seja, os dados 
foram interpretados por meio do registro do diálogo entre o autor 
da foto, o observador e análise de conteúdo por meio da foto 
e da escrita. Alguns pontos relevantes das discussões durante o 
desenvolvimento da atividade foram examinados, transcritos e 
estão expostos a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O local da pesquisa foi a Escola Municipal Orlando Luiz Basei, 
localizada no distrito de Novo Sarandi pertencente ao município de 
Toledo/PR. A definição do campo de pesquisa foi determinada a partir 
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da listagem de escolas que já participaram do projeto Comquimica 
das crianças, tendo em vista a parceria com o Núcleo de Ensino de 
Ciências de Toledo (NECTO) Unioeste, já estabelecida. O período de 
realização da pesquisa aconteceu entre os meses de maio e junho de 
2014, na própria escola. A turma escolhida para o desenvolvimento 
desse trabalho foi o 4º ano do Ensino Fundamental, pois, acreditou-se 
que esses estudantes já possuíam idade suficiente e necessária para 
trabalhar com os recursos que seriam utilizados.

Inicialmente, realizamos uma visita técnica na escola e uma 
aula de observação para cada uma das turmas do 4º ano do 
Ensino Fundamental (uma matutina, outra vespertina), de modo a 
perceber como as aulas são e qual comportamento dos estudantes. 
Posteriormente, foram realizadas atividades com observação da 
ciência e fotografia com as duas turmas observadas. 

Neste trabalho apresentaremos os resultados referentes à turma 
do 4º ano vespertino, tendo em vista que a toda atividade realizada 
na turma matutina servia de piloto para atividade que seria realizada 
no turno da tarde. Assim, utilizando este método foi possível corrigir 
falhas – como falta de tempo, assuntos não discutidos e comentários 
não gravados – e, melhorar a proposta metodológica da atividade 
em sala de aula, já que os problemas observados no período da 
manhã não eram repetidos.

Desenvolvimento da atividade em sala de aula:

O 4º ano tem um professor regente que ministra as aulas 
de Ciências, História e Geografia, Matemática e Português. Os 
estudantes contam ainda com um professor de Artes, Inglês, e 
Educação Ambiental. 

Ao observar o 4º ano do turno vespertino, constatamos que a 
turma é composta por 7 meninas e 12 meninos com idades entre 7 
e 10 anos.
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As etapas posteriores realizadas na turma escolhida foram dividas 
em três atividades, que foram desenvolvidas semanalmente. Cada 
atividade recebeu um título: Atividade 1 – Ciência; Atividade 2 – Meio 
Ambiente e, Atividade 3 – Solo. As atividades tiveram duração de 
duas a três horas, estas iniciavam antes do recreio com a parte prática 
e, após este intervalo eram retomadas com discussão em sala de aula.

Nas atividades os estudantes fizeram o uso de câmeras digitais 
fotográficas, que foram disponibilizadas pelo Núcleo de Ensino de 
Ciências de Toledo/NECTO, na quantidade de seis aparelhos. Além 
das câmeras digitais, o NECTO forneceu para o desenvolvimento 
desse trabalho um projetor multimídia, uma câmera filmadora, 
jalecos infantis, recipientes para coleta de solos, placas de Petri, 
lupas e uma coleção de amostras de solos de diferentes cidades e 
países. Aqui, também, os estudantes poderiam utilizar suas câmeras 
digitais particulares, pois estas já fazem parte dos itens que as 
famílias brasileiras geralmente têm em casa.

ATIVIDADE 1 – CIÊNCIA

Em sala de aula, os estudantes foram divididos em grupos de três 
e, uma câmera foi fornecida a cada grupo, sendo orientado quanto 
ao uso do aparelho. Em seguida a turma foi indagada sobre o que é 
Ciência e se seria possível a representar por meio de uma fotografia. 
Nesta etapa buscamos fazer com que os estudantes mostrassem suas 
representações sobre ciência, suas percepções, as quais são importantes 
para buscar fenômenos e/ou objetos que a representem. Posteriormente, 
os estudantes foram conduzidos ao pátio da escola onde cada um 
fotografou o que para ele representava Ciência no ambiente escolar, 
tendo o limite de uma fotografia por estudante (3 fotografias por grupo). 

Nesta primeira atividade foi possível perceber que os estudantes, 
ao saberem que iriam realizar a atividade fora da sala de aula, 
ficaram agitados e inicialmente não se concentraram na questão 
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que iriam observar “Ciência”. O desejo inicial era de apenas “sair 
fotografando” qualquer coisa que lhes chamasse a atenção. 

Durante a atividade os estudantes foram acompanhados pela 
pesquisadora e enquanto observavam o ambiente e escolhiam algo 
que poderiam fotografar para representar o tema proposto, deram-
se conta de sua tarefa e assim surgiram dúvidas. As dúvidas foram 
supridas quando alguns pediram ajuda a pesquisadora, que os 
auxiliou sem induzi-los acerca do tema proposto. Essa interferência 
apenas foi realizada quando os estudantes necessitavam algum 
tipo de manuseio da máquina fotográfica. Neste sentido, alguns 
estudantes pediram que fosse apagada sua fotografia, pois ficou 
sem foco ou difícil de identificar e registraram então uma nova 
fotografia. A Figura 2 exibe um dos grupos fotografando Ciência.

Figura 2 – Estudantes fotografando Ciência
Fonte: Produção do autor. 

Retornando à sala de aula, os estudantes foram organizados de 
maneira a formar um semicírculo para facilitar a visualização das 
imagens que foram exibidas uma a uma em um projetor multimídia. 

Enquanto as fotografias eram identificadas e copiadas para um 
computador, os estudantes autores das fotos justificaram por escrito 
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“o porquê” eles fotografaram determinado objeto ou fenômeno ou 
qual a relação da sua fotografia com Ciência. 

Apesar de ser estabelecido o limite de uma foto por estudante, 
alguns fotografaram mais de uma sem o consentimento da pesquisadora. 
Esses, no momento em que as fotografias estavam sendo copiadas 
para o computador tiveram que delimitar apenas uma. 

Nas descrições das fotografias (segunda coluna do Quadro 1) 
foram considerados os títulos dados às mesmas pelos estudantes 
junto com a identificação feita pela pesquisadora. 

Quadro 1 – Descrição das fotografias referentes à Atividade 1 - Ciência

grupo Fotografia
Relação/
Percepção

1

Televisão Tecnologia

Câmera (digital) Tecnologia

Ar condicionado Tecnologia

2

Árvore Natureza/vegetação

Árvore Natureza/vegetação

Árvore Natureza/vegetação

3

Formiga Natureza/animal

Formiga Natureza/animal

Água Natureza

4

Inseto (gafanhoto) Natureza/animal

Inseto (formiga) Natureza/animal

Inseto (fede-fede) Natureza/animal

5

Flor Natureza/vegetação

Flor Natureza/vegetação

Flor Natureza/vegetação

Plantas Natureza/vegetação

6

Notebook Tecnologia

Camomila (para chá) Natureza/vegetação

Carro Tecnologia
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Na terceira coluna do Quadro 1, realizamos uma caracterização 
prévia do que poderia representar as fotografias registradas pelos 
estudantes. Entretanto, não podemos simplesmente avaliar uma 
fotografia apenas observando-a. Considerando as ponderações de 
Boris Kossoy (2002), apud Lopes (s/a), já citado anteriormente, a 
interpretação da fotografia “[...] depende do diálogo estabelecido 
entre o fotógrafo, a fotografia e o observador” (BORIS KOSSOY, 
2002 apud LOPES, s/a, p. 3). 

Nessa linha de pensamento, Kubrusly (2006) ao comparar 
a linguagem fotográfica à linguagem visual deixa claro o papel 
de cada uma, quando esse quis fazer a substituição de uma pela 
outra, percebeu que estas não são linguagens equivalentes, mas, 
complementares: 

Há imagens que não podem ser substituídas nem por um 
milhão de palavras, da mesma forma que elas não podem 
substituir a informação verbal. Elas nos atingem por caminhos 
diferentes e exatamente por isto se completam tão bem. 
(KUBRUSLY, 2006, p. 89). 

Assim, considerando esse diálogo fotográfico iniciamos uma 
discussão com a turma, com o objetivo de observar e interpretar 
cada imagem conforme a intenção do seu autor. Cada fotografia 
exibida gerou uma discussão que foi gravada para posterior análise 
de dados. 

Ao exibir cada fotografia, solicitávamos aos autores da 
mesma uma justificativa sobre o registro da imagem e se a mesma 
representava “Ciência”. Em seguida a turma opinava se estava de 
acordo ou não com o registro do grupo. 

As fotografias que relacionaram Ciência à Tecnologia, como pode 
ser visto no Quadro 1, foram cinco: televisão, câmera fotográfica 
digital, ar condicionado, notebook e carro. Quando exibidas e 
solicitadas justificativas das fotos, os estudantes ficavam tímidos e 
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com dificuldade em estabelecer uma relação com a Ciência, assim, 
no início eles apenas relatavam a imagem e descreviam as cenas e 
objetos presentes na mesma, entretanto, ao final da discussão alguns 
conseguiam fazer uma relação de sua observação com o tema. 

Um exemplo de discussão relevante foi a fotografia de um 
estudante em que a observação foi relacionada à natureza e gerou 
uma discussão importante com a turma, fotografia representada 
pela Figura 3. 

Figura 3 – Representação de Ciência para um estudante.
Fonte: Produção do próprio estudante.

Por meio da discussão com o estudante, percebemos que ele teve 
a intenção de representar a água como Ciência. Na discussão em 
sala, a relação é de água como necessidade do organismo humano. 
O que chama atenção na discussão é o fato de não ser possível 
identificar a água na fotografia (como pode ser visto na Figura 
3), isso porque segundo o estudante a água “vazou” (escoou) do 
recipiente no momento em que a fotografia foi registrada. Contudo, 
o estudante manteve sua ideia inicial de água como Ciência ao 
descrever e interpretar a fotografia. Isso nos mostra que apesar de 
a observação ser instantânea, a fotografia não o foi. Para Kubrusly 
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(2006), isso está sujeito a acontecer, pois, para ele, “Fotografar é o 
ato de parar o fluir de uma imagem já existente, não o processo de 
obtenção e reprodução dessa imagem. [...] É impossível separar a 
fotografia do tema fotografado, mas ela não é o tema, é apenas o 
vestígio deixado por ele no momento mágico do clique” (KUBRUSLY, 
2006, p. 7, 32). No caso citado anteriormente, o estudante retardou 
esse “clique” e a imagem registrada foi diferente da observação. 
Assim, podemos dizer que ocorreu primeiro a observação do 
fenômeno e depois seu registro. 

Esse fato, também pode ser compreendido pelo aparelho usado 
em questão. A câmera fotográfica digital usada na atividade é uma 
câmera considerada simples, a qual, por mais habilidade que o autor 
da fotografia tenha, não é possível fotografar um fenômeno que 
ocorre muito rápido, instantaneamente. Entretanto, sabe-se que hoje 
é possível capturar imagens em frações de segundos com câmeras 
profissionais, microscópios, e outras ferramentas específicas para o 
uso científico.

Mesmo imagens científicas e profissionais, necessitam de uma 
interpretação, além da linguagem fotográfica. Kubrusly (2006) 
diz que nem sempre a melhor imagem ou, a imagem que transmite 
com mais eficiência uma ideia, será aquela que reporta com mais 
fidelidade o assunto ou exibe com mais clareza o maior número 
possível de aspectos. Muitas vezes o que torna uma imagem fiel ao 
que seu autor quis fotografar, são elementos independentes do tema, 
contidos na forma de tratar a imagem, ou em sua interpretação. Por 
isso frisamos mais uma vez aqui, a importância do diálogo fotográfico 
entre observador, fotografia e autor, para a interpretação de uma 
fotografia. 

Em relação às fotografias categorizadas como natureza, cinco 
registros das observações dos estudantes foram representados por 
insetos. Foram eles, formigas, gafanhoto e fede-fede. Em um deles 
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(Figura 4), quando indagada a respeito da imagem, a turma conseguiu 
estabelecer uma relação entre Ciência, natureza e tecnologia.

Figura 4 – Representação de Ciência para um estudante.
Fonte: Produção do próprio estudante.

Durante a discussão em sala com os estudantes, estes mencionaram 
que o gafanhoto era ciência porque ele voava como um avião. 
Relacionando assim, rapidamente, a fotografia do inseto à Ciência e 
a capacidade deste inseto em voar levou-os a relacionar com o avião 
e tecnologia. Entretanto, essa conclusão foi obtida devido à condução 
da discussão pelo pesquisador, pois, a relação foi estabelecida por 
um dos colegas de sala, e não pelo autor da fotografia que fez 
sua observação de ciência registrando um inseto, ressaltando aqui 
a importância de uma discussão para interpretação da fotografia e 
ainda como a interpretação dessa pode ser subjetiva, já que foi um 
colega, não autor da foto, que fez a relação citada anteriormente.

As fotografias categorizadas como natureza e representadas 
por vegetação foram oito: diferentes árvores, plantas, flores e uma 
observação de flor de camomila para chá. Isso mostra que a maioria 
dos estudantes relacionou Ciência à Natureza como vegetação. Aqui 
aparece a percepção de ciência ligada à natureza e esta relacionada 
à percepção de meio ambiente. Autores tais como Carvalho (2004) 
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tratam do assunto sobre concepções de meio ambiente e considera 
que existe uma concepção naturalista, na qual o meio ambiente é 
visto como a “natureza intocada”, que compreende a flora e a fauna 
convivendo em equilíbrio e harmonia.

A partir de uma das fotografias de plantas (Figura 5) e por 
meio da condução da discussão pelo pesquisador, os estudantes 
conseguiram chegar a um conceito geral de ciência, afirmando que 
nós chegamos a certas conclusões a respeito das propriedades da 
planta por causa da ciência, então, quando questionado ao estudante 
o que é ciência esse afirmou “É porque estudou muito”.

Figura 5 – Representação de Ciência para um segundo estudante.
Fonte: Produção do próprio estudante.

Ao terminar a discussão de todas as fotografias da Atividade 1 
percebemos que os estudantes chegaram à um conceito simplificado 
de Ciência. Observamos ainda, que os estudantes ficaram muito 
empolgados com o fato de eles poderem manusear a câmera 
fotográfica digital e registrarem suas próprias fotos, quando 
perguntaram se haveria mais atividades desse tipo.
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ATIVIDADE 2 – MEIO AMBIENTE

Nesta atividade, novamente os estudantes foram orientados 
e conduzidos em seus devidos grupos para o pátio da escola, 
entretanto, lhes foi fornecido um tema mais específico: Meio Ambiente. 
Cada grupo deveria discutir e entrar em acordo para registrar a 
fotografia, pois, tinham nesta atividade o limite de uma fotografia 
por grupo. 

Após a atividade prática no pátio, as fotografias foram 
identificadas e copiadas para um computador, enquanto isso 
cada grupo descreveu (no papel) a sua fotografia. Observamos 
que, diferente da Atividade 1 - Ciência, na qual os estudantes só 
justificaram o que fotografaram, nessa segunda atividade já foi 
possível perceber mais detalhes da fotografia que foram descritos 
por eles, como cenas ou objetos fora de foco e ao fundo. O Quadro 
2, apresentamos as fotografias registradas pelos estudantes nessa 
atividade.

Quadro 2 – Descrição das fotografias referentes à Atividade 2 – Meio ambiente

grupo Fotografia
Relação/
Percepção

1 Flores Vegetação

2 Planta Vegetação

3 Árvore Vegetação

4 Árvore Vegetação

5 Flor Vegetação

6 Árvore Vegetação

No início da discussão, a turma foi orientada para que os colegas 
dos grupos não autores da foto, falassem o que observavam na 
fotografia e em seguida, o grupo autor da foto confirmava o que 
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realmente teve a intenção de fotografar. A princípio os estudantes 
só citavam o que observavam como foco da fotografia. Assim a 
pesquisadora começou citar coisas não observadas por eles como 
cenas de fundo. Logo os estudantes também começaram a destacar 
nas demais fotos tudo o que havia nelas.

Analisando o Quadro 2, é possível perceber que os estudantes, 
de uma maneira geral, relacionaram e representaram meio ambiente 
com algum tipo de vegetação: fotografaram árvores, flores e plantas. 
Assim nota-se que as crianças não têm uma visão genérica de meio 
ambiente, o que pode ser consequência de uma ausência desse 
assunto por parte da escola, já que todos os estudantes fizeram a 
observação de meio ambiente como vegetação, contudo, segundo 
Lima-e-Silva (1999), esse termo pode designar todo o conjunto de 
fatores, sejam eles, naturais, sociais e culturais em que um indivíduo 
está envolvido e com os quais ele interage, de maneira a influenciar 
e ser influenciado por eles.

Uma pesquisa com alunos de 6º ano de uma cidade de Goiás, 
feita por Dias (2011, apud Silva, 2013), mostra que estes: 

[...] consideram o meio ambiente como sendo compostos pelos 
seres vivos (plantas e animais), ou como lugar onde os seres 
habitam. Verificamos, portanto, uma relação na concepção 
de natureza e meio ambiente, por serem categorias 
interdependentes. (Dias, 2014, apud SILVA, 2013, p. 23). 

Outras pesquisas feitas com estudantes de nível escolar 
aproximado ao em questão como Garrido e Meirelles (2011) 
e Wollman e Braibante (2013) mostram que é comum essa visão 
naturalista de meio ambiente, o qual eles consideram como algo 
intocável, enfatizando aspectos naturais, entendendo meio ambiente 
como sinônimo de natureza.
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ATIVIDADE 3 – SOLO

Na Atividade 3, novamente a turma foi organizada em grupos 
de três estudantes e foi fornecida uma câmera para cada grupo. 
Foram disponibilizados também aos estudantes jalecos adequados 
aos seus tamanhos e para cada grupo um recipiente plástico pequeno 
(potinho) e uma colher. 

Ainda em sala os estudantes foram questionados sobre solo, 
pois esse era o tema específico para suas próximas fotografias. Em 
seguida, foram orientados a coletar no recipiente, com o auxílio da 
colher, uma amostra que representasse solo. Cada grupo tinha o 
limite de registrar três fotografias durante esse processo prático. Ao 
finalizar a coleta e as fotografias, os estudantes com as amostras 
foram encaminhados à sala para discussão. A Figura 6 mostra um 
dos grupos após sua coleta e seus registros.  

Solicitamos aos estudantes para descreverem o que observavam 
em sua amostra coletada. Em seguida, as amostras foram transferidas 
para uma placa de Petri que foi tampada. Com o auxílio de uma lupa, 
os estudantes observavam sua amostra de solo coletado (Figura 7). 

Figura 6 – Grupo após coleta de solo.
Fonte: Produção do autor.

Figura 7 – Estudante observando 
solo coletado.

Fonte: Produção do autor.
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Os relatos das observações dos estudantes estão expostos no 
Quadro 3.

Quadro 3 – Descrição das fotografias referente à Atividade 3 - Solo

gRUPO FOTOgRAFiA DESCRiçãO

1
Potinho com o solo
Potinho com o solo
Potinho com o solo

O que eu vejo no solo: Pedaços de folhas 
verdes, raízes marrom, pequenas pedrinhas.

2
Solo
Solo

Pergolado com plantas

No pote tem: areia, pedrinhas, barros, 
folhas secas, baqueterias (bactérias), 

pauzinho.

3
Árvore
Árvore

Solo próximo à árvore

Terra, folha, pedras, gravetos, pedaços de 
barro. Cor = marrom.

4
Solo
Solo
Solo

Molhado, areia, pedrinha, formigas, 
matinho, pedra brita, argila.

5
Potinho, solo, colher

Cavando o solo
Coletando o solo

Tem: mato, pedra, formiga, galinho de 
mato.

6
Cebolinha no solo
Cebolinha no solo

Solo

Cebola ela é redonda e fedida. Cor verde e 
serve para colocar na comida.

A partir do Quadro 3 é possível ter ideia da visão que os 
estudantes têm de solo e suas observações. Solo, segundo o Dicionário 
Eletrônico Priberam2 compreende “1. Porção de superfície terrestre: 
chão, terra, 2. revestimento sobre o qual se anda: chão, pavimento 
3. Parte superficial da terra que se pode cultivar ou onde podem 
crescer plantas. [...]”. Logo, apenas um grupo (6) teve um conceito 
distorcido ao fotografar e coletar uma vegetação ao invés de um 
solo. Os demais grupos coletaram e registraram diferentes solos, com 
diferentes superfícies. 

2  Disponível em: < http://www.priberam.pt/dlpo/SOLO> Acesso em 10 set. 2014.
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Durante a discussão em sala percebeu-se, que, os colegas (não 
autores da fotografia) conseguiam citar mais detalhes da fotografia 
do que o que foi descrito pelos próprios autores da foto. Como 
exemplo, a foto de um potinho com solo coletado (Figura 8), na qual 
um colega, não autor da foto, identificou um graveto que não havia 
sido reparado pelo grupo autor da foto, tanto na amostra, quanto 
na fotografia.

Figura 8 – Representação de solo para um estudante.
Fonte: Produção do próprio estudante. 

Percebemos aqui que a fotografia acaba sendo um objeto para 
se observar detalhes de um fenômeno. Para Kubrusly (2006) isso 
se deve a uma “ânsia” pela informação que não está contida na 
imagem e isso, 

[...] faz com que a informação existente se torne redundante, 
que assuma uma importância fictícia. Como a vida está suspensa 
na fotografia, resta a ação de nosso olhar, que percorre e 
analisa a imagem reparando por  menores insignificantes, 
computando detalhes que jamais prenderiam nossa atenção 
“ao vivo”, emprestando-lhes significados, que muitas vezes, 
inexistem no contexto real. (KUBRUSLY, 2006, p. 65).
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Assim, detalhes que não chamam a atenção durante a 
observação do fenômeno ao vivo, podem prender nosso olhar diante 
da fotografia. Essa pode ser uma ferramenta útil para despertar a 
atenção de estudantes a determinados fenômenos em que se desejar 
trabalhar com eles.

Quando perguntado à turma se preferiam observar a fotografia 
ou a amostra coletada, todos responderam que preferiam a amostra. 
Nesse instante, a pesquisadora lembrou aos estudantes o que ocorreu 
na foto com o graveto (Figura 8), na qual observaram e repararam 
mais, quando estava com a fotografia “em mãos”. Isso os levou a 
pensar por alguns minutos, mas sem manifestações de concordância 
ou discordância. Após a discussão, as amostras de solo coletadas 
foram recolhidas.

Para fechamento da atividade, afirmamos aos estudantes que 
tínhamos amostras de solo de várias cidades, dentro e fora do 
Brasil e, questionamos se eles acreditavam que todos os solos seriam 
iguais. Alguns responderam positivamente e outros não mostraram 
muita credibilidade, mas todos se mostraram curiosos diante da 
informação.

Distribuímos então, as amostras (Figura 9) que continham solo 
de cidades como Toledo/PR, Florianópolis/SC, Goiânia/GO, 
Porto (Portugal), Barcelona (Espanha), dentre outras. Os estudantes 
observavam as amostras surpresos e atentos para seus diferentes 
aspectos (grânulos, areias, cores) (Figura 10). 

Não houve nenhuma avaliação em relação aos exemplares de 
solos, esse foi levado como intenção de complementar a atividade 
realizada anteriormente. 
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Figura 9 – Exemplares de solos. Figura 10 – Estudante observando o solo.
Fonte: Produção do autor. Fonte: Produção do autor.

Em seguida foi realizada uma breve retrospectiva com os 
estudantes a respeito das atividades realizadas e discutido o que 
eles aprenderam a partir destas e o que mais gostaram.

CONSIDERACOES FINAIS

Durante as atividades, foram feitas análises de como as crianças 
observam um fenômeno por meio da utilização da fotografia. Na 
primeira atividade a observação foi realizada com a fotografia 
individual e feita pelo próprio observador, assim percebemos que 
a fotografia está diretamente ligada ao fenômeno e a explicação, 
não separa uma coisa da outra, pois, é o próprio autor que descreve.  

Na segunda atividade a observação da fotografia (registrada 
em grupo) foi realizada pelos estudantes da turma (não autores), 
que observavam detalhes não observados pelo autor da foto. E na 
terceira atividade a observação da fotografia (em grupo) foi feita 
em conjunto com o fenômeno, ou seja, os estudantes tinham na sala a 
amostra de solo e a fotografia em mãos.

 Apesar de serem orientados desde a Atividade 1 em observar 
e fotografar, os estudantes registram a fotografia e fazem a 
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observação depois, quando a imagem está em mãos. É relevante 
considerar ainda que os estudantes acham melhor observar o 
fenômeno e não a foto, ou seja, o real pra eles é mais importante que 
seu registro, embora no real eles não tenham conseguido perceber 
detalhes. Neste sentido, a utilização da fotografia torna-se um recurso 
importante, à medida que os estudantes podem ter o registro do 
fenômeno e o aprimoramento da observação. Assim desenvolver nos 
estudantes as habilidades de observação dos fenômenos e objetos é 
uma das funções da educação formal e importante para formação 
de conceitos científicos.

Percebemos que o detalhamento da fotografia se dá em sala de 
aula, a criança não tem a noção ou ideia de que antes dela fotografar 
deve pensar e refletir sobre o assunto e, isso é uma reação natural 
da geração atual, pois, as coisas são muito imediatas. Todavia as 
crianças devem ser estimuladas a pensar e não receber as coisas 
prontas, como acontece muitas vezes nas aulas de ciências, em que 
os conceitos são apenas repassados aos estudantes com pouca ou 
nenhuma discussão sobre eles.  Para isso, a escola precisa trabalhar 
a Ciência como método de investigação, como ideias, observação, 
registro de dados e análises.

Sugerimos que ao realizar um trabalho semelhante ao aqui 
descrito, sejam realizadas atividades anteriores, de discussão, 
percepção e observação de fenômenos, pois os estudantes ainda 
não estão habituados a observarem e pensarem o que está a sua 
frente antes do “clique” para o registo.

Diante do exposto esta pesquisa nos traz elementos importantes 
para se pensar e discutir o ensino de ciências nas escolas. O primeiro 
se refere a uma mudança de atitude dos professores frente às 
aulas de ciências, especialmente no Ensino Fundamental, que deve 
estar centrada em atividades concretas. O segundo e não menos 
importante que o anterior nos indica uma questão a refletir: Será que 
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as crianças têm sido estimuladas na escola ou fora dela a observar 
os fenômenos a sua volta? Será que não estamos vivendo uma época 
em que somos mais consumidores de ciência do que produtores? 
Questões como estas têm implicações diretas nas percepções de 
ciência e das aulas de ciência e, especialmente, na formação de 
novos pesquisadores.
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CAPÍTULO 7
Percepção e Concepção: uma análise em 

resumos da RASBQ1

aline tereZinHa Martins, 
MarCia Borin Da CunHa

Resumo: Realizamos análises em artigos publicados sobre os temas Concepção 
e Percepção em um evento da área de Química, sendo este a Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira de Química (RASBQ). A análise foi realizada no período 
de 10 anos, de 2002 a 2012. O objetivo foi mapear as temáticas: Percepção e 
Concepção na área da Educação/Ensino de Química, de modo a verificar como 
os autores apresentam metodologicamente e conceitualmente suas pesquisas, bem 
como a quantificar o número de trabalhos publicados sobre estes temas. Para 
realizar a pesquisa, um estudo teórico sobre essas temática foi necessário e a 
seleção foi realizada pela busca do título e das palavras-chave de cada artigo. 
Depois de lidos os resumos foram preenchidos as fichas de leitura para compilação 
dos dados. No total foram analisados 129 artigos, sendo que apenas 5 destes 
apresentam referencial teórico para abordar o tema percepção e nenhum trabalho 
sobre concepção trouxe um referencial teórico para situar a pesquisa. 

Palavras chave: mapeamento, estudos, percepção, concepção.

Abstract : We perform analyses on published articles on the topics and published in 
Perception Design events in the area of chemistry. The annual meeting of the Sociedade 
Brasileira de Química (RASBQ). The analysis was carried out in the period of 10 
years, from the year 2002 to 2012. The goal was to map the themes: Perception 
and Conception in the field of education/teaching of chemistry in order to check 

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para 
a formação de recursos humanos.
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how the authors present methodologically and conceptually their research, as well as 
to quantify the number of works published on these topics. To conduct the research, 
a theoretical study on this issue was necessary and the selection was performed by 
searching the title and keywords of each article. After you read the summaries were 
filled chips reading for compiling the data. In total 129 articles were analyzed, and 
only 5 of these present theoretical framework to address the theme perception and no 
work on conception brought a theoretical framework to situate the research.

Key words: Mapping, studies, perception, conception.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que há uma grande quantidade de trabalhos 
divulgados e discutidos em congressos que estudam sobre percepção 
e concepção, mas, será que esses trabalhos possuem fundamentação 
teórica referente ao conceito proposto? Será que são utilizados 
critérios de seleção para definir o que é Percepção ou Concepção? 
Os autores consideram as diferenças entre Percepção e Concepção?

No dicionário da língua portuguesa Aurélio Ferreira (1999), 
podemos encontrar as definições para esses temas, a palavra 
percepção é:

O ato, efeito ou faculdade de perceber. Perceber é aprender 
pelos sentidos, reação de um sujeito a um estímulo exterior, 
que se manifesta por fenômenos químicos, neurológicos, ao 
nível dos órgãos dos sentidos e do sistema nervoso central, 
e por diversos mecanismos psíquicos tendentes a adaptar 
esta reação a seu objeto, como a identificação do objeto 
percebido, sua diferenciação por ligação aos outros objetos 
etc (FERREIRA, 1999, p.1541).

A palavra concepção tem como significado: 

[...] ato ou efeito de conceber ou de gerar (no útero) geração; 
ato de conceber ou criar mentalmente de formar ideais, 
especialmente abstrações; maneira de conceber ou formular 
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uma ideia original, um projeto, um plano, para posterior 
realização; noção, ideia, conceito, compreensão; modo de 
ver ponto de vista, opinião, conceito (FERREIRA, 1999, p.23).

Pelo sentido das palavras é possível observar que existe 
diferença entre Percepção e Concepção, porém o que encontramos 
em alguns artigos publicados em eventos, são trabalhos que não 
consideram esta diferença, nem utilizam um referencial teórico. 

Os congressos, eventos ou encontros são os principais 
responsáveis pela divulgação das pesquisas no Ensino de Ciências. 
Sabendo disso pode se quantificar essas pesquisas e analisar se elas 
possuem embasamento teórico ou se ocorre confusão entre os temas 
Percepção e Concepção, por exemplo. 

Foram realizadas análises em artigos publicados sobre os temas 
Concepção e Percepção na Reunião Anual da Sociedade Brasileira 
de Química (RASBQ).

A análise foi realizada em um período de 10 anos, ou seja, 
as RASBQs de 2002 a 2012, totalizando 11 eventos. Esse evento 
foi selecionado por ser reconhecido nacionalmente e, no qual, 
encontramos um grande número de pesquisadores professores, 
professores do ensino médio e acadêmicos.

A Sociedade Brasileira de Química (SBQ), fundada em Julho de 
1977, é a principal sociedade de Química do nosso país. Tem como 
objetivos o desenvolvimento e consolidação da comunidade química 
brasileira, a divulgação da Química e de suas importantes relações, 
aplicações e consequências para o desenvolvimento do país e para 
a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos2. A SBQ realiza sua 
Reunião Anual (RASBQ), normalmente na última semana de maio. É 
o maior evento em Química da América Latina, no qual participam 
cerca de 2500 pesquisadores, incluindo professores e estudantes, 
com apresentações de cerca de 2200 comunicações distribuídas 

2   Site: http://www.sbq.com.br/
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por áreas de atuação nas divisões científicas. A primeira reunião foi 
realizada dia 9 a 15 de julho de 1978 em São Paulo/SP. 

Com os objetivos de mostrar as diferenças conceituais entre 
Percepções e Concepções; indicar metodologias de análise nos 
artigos analisados; quantificar os trabalhos publicados na RASBQ 
verificando a abrangência deste tema na área de Educação/Ensino 
de Química e indicar a origem dos trabalhos publicados. 

Para a realização a pesquisa foi necessário estudo prévio sobre  
temáticas.

BREVE ESTUDO SOBRE PERCEPÇÃO E CONCEPÇÃO

Segundo Guerra (2001), especialista em neuropsicologia, 
“Aprendizagem, por sua vez, requer várias funções mentais como 
atenção, memória, percepção, emoção, função executiva, entre 
outras. E, portanto, dependem do cérebro” (GUERRA, 2001, p.4, 
grifo nosso).

As primeiras tentativas de abordagem dos processos mentais 
humanos como produtos da evolução foram feitas no século XIX por 
Darwin e Spencer, com enfoque evolucionista em animais. Durkheim 
no século XX, não acreditava que os processos mentais fossem 
manifestações da vida espiritual ou como desenvolvimento natural e 
preferiu identificar onde ocorrem os processos mentais na sociedade 
(LURIA, 2013).

Alexander Luria (1902-1977) e Lev Vygotsky (1896-1934), 
em 1924, estudaram o desenvolvimento dos processos psicológicos 
baseados em reflexos sociais. Nos anos de 1931 e 1932, Luria 
realizou uma pesquisa, na antiga União Soviética nas regiões mais 
remotas do Uzbequistão e Kirghizia. Em sua obra “Desenvolvimento 
Cognitivo” descreve toda a pesquisa realizada e como é formado o 
processo psicológico e a influência do meio externo neste processo.
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As atividades cognitivas superiores guardam sua natureza 
sócio-histórica e que a estrutura da atividade mental – não 
apenas seu conteúdo específico, mas também as formas gerais 
básicas de todo o processo cognitivos – muda ao longo do 
desenvolvimento histórico (LURIA, 2013, p.22).

Pesquisas no âmbito de conhecer as percepções e concepções 
são muito utilizadas para entender como ocorre o desenvolvimento 
cognitivo do ser humano e o processo de aprendizagem. Essas 
pesquisas buscam mapear as percepções e concepções de um 
determinado grupo de indivíduo, porém não é uma tarefa fácil, 
pois cada indivíduo tem suas próprias percepções por meio de 
suas interpretações e estas vêm de suas lembranças, seus estímulos. 
“O estudo da percepção é um dos pontos centrais também para 
a Psicologia, porque o comportamento do indivíduo se baseia 
na interpretação dele sobre a realidade e não na realidade 
propriamente dita” (CUNHA, 2009, p.23).

PERCEPÇÃO

Segundo Hagen apud Santaella “[...] todas as escolas 
contemporâneas da percepção podem ser reduzidas a três grandes 
escolas ou correntes, que ela nomeia como: a dos construtivistas, a 
dos gestaltistas e a dos gibsonianos.” (SANTAELLA, 1998, p. 27). 
Os construtivistas defendem que a percepção acontece a partir 
dos estímulos, a mente se constrói pelos estímulos desestruturados. 
Os gestaltistas defendem que a percepção é basicamente a mesma 
dos construtivistas, porém com uma diferença “[...] concebem a 
percepção como fruto de uma organização mental, num processo de 
interferência determinista” (ib. idem p. 27). Para os gibsonianos a 
percepção “[...] consiste em captar estruturas na luz, através de um 
processo de interferência determinada” (ib. idem p.27).
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Para Luria na percepção existe a participação da linguagem 
como elemento importante a ser considerado, pois é a linguagem 
que estabelece o processo de mediação. 

A percepção é uma atividade cognitiva complexa que 
emprega dispositivos auxiliares e envolve uma participação 
íntima da linguagem, devemos alterar radicalmente as noções 
clássicas de percepção como um processo não meditado, 
dependente somente de leis relativamente simples da ciência 
natural (LURIA, 2013, p. 38).

Apesar de termos vários autores que definem o tema Percepção, 
neste trabalho utilizaremos as teorias de Vigotski para explicar, 
que a Percepção acontece por meio dos estímulos que provém dos 
sentidos. Vigotski, em seu livro “A formação Social da Mente” (1998), 
dedica o capítulo 2 para “O desenvolvimento da percepção e da 
atenção”, no qual ele apresenta o desenvolvimento da linguagem e 
da percepção nas crianças. Segundo Vigotski: 

A percepção é parte de um sistema dinâmico de 
comportamento; por isso, a relação entre as transformações 
dos processos perceptivos e as transformações em outras 
atividades intelectuais é de fundamental importância 
(VIGOTSKI, 1998, p.44).

Para Vigotski as funções superiores do pensamento ocorrem por 
meio de representação simbólica e sociocultural, logo as percepções 
não são simplesmente elementos do mundo real, mas também estão 
relacionadas às informações já existentes na mente. Para Cunha 
(2009):

O objeto percebido é percebido como uma entidade 
completa e não como um amontoado de informações captadas 
pelos sentidos. Esse fato está relacionado ao percurso de 
desenvolvimento do individuo, seu conhecimento do mundo, às 
suas experiências vividas (CUNHA, 2009, p.35).
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Assim, a percepção ocorre por meio dos estímulos e se relacionam 
com as informações já existentes no psicológico. Um esquema 
apresentado por CUNHA, (2009), mostra como ocorre à formação 
de conceito, podemos observar na figura 1.

Figura 1 - Esquema de formação de conceito
Fonte: Cunha, 2009, p.50.

Segundo Santaella (1998) afirma que, 

O processo da percepção deve-se, principalmente ao fato de 
que 75% da percepção humana é visual, [...] os outros 20% 
são relativos à percepção sonora e 5% restante a todos os 
outros sentidos, só o olho e o ouvido são órgãos dos sentidos 
diretamente ligados ao cérebro (SANTAELLA, 1998,  p.27). 

Para Vigotski (1998), “Elementos independentes num campo 
visual são percebidos simultaneamente; nesse sentido a percepção 
visual é integral”. “A fala, por outro lado requer um processamento 
sequencial.” (VIGOTSKI,1998, p.43). Cada indivíduo tem suas 
próprias percepções, que estão relacionadas ao seu contexto 
sociocultural onde vive. 

Alguns pesquisadores consideram a percepção como um ato 
isolado, independente do pensamento, o que é um equívoco, segundo 
Vigotski (1998). Esse entendimento pode ser confundido com o termo 
concepção. Esse é outro tema que trazemos a seguir.
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CONCEPÇÃO

Na acepção da palavra Concepção é “[...] ato de conceber 
ou criar mentalmente de formar ideais, especialmente abstrações” 
(Dicionário Aurélio, 1999, 1541). Pelas pesquisas realizadas não 
foi possível encontrar uma teoria sobre concepção especificamente, 
porém alguns autores falam sobre a formação do conceito, que 
será considerada aqui como a uma forma de entendimento das 
concepções, tendo em vista que conceituar algo é generalizar e 
buscar processos mentais de abstração (Cunha 2009). 

Vigotski, em sua Teoria Sociocultural, apresenta que o processo 
de formação superior do pensamento, quando se observa algum 
objeto, logo o relacionamos com as informações que estão guardadas 
na mente, depois de observado, esse objeto passará a ser associado 
com essas informações. 

Para estudar a formação do conceito, segundo Vigotski apud 
Cunha existem “[...] dois métodos experimentais: o método de 
definição como suas variantes e os métodos utilizados no estudo da 
abstração.” (Cunha, 2009, p.42). O primeiro método é a investigação 
por meio de definição verbal. No segundo método deixa de lado o 
papel desempenhado pelo símbolo.

Essa formação de conceito citada pela autora pode ser 
entendida como concepção, que seria o entendimento de uma 
situação, a construção de um conceito. O termo concepção, segundo 
Abbagnamo (1963), citado por Cunha (2009) designa (tanto quanto 
os termos percepção e imaginação) o ato de conceber/entender o 
objeto concebido, mas, de preferência, é o ato de conceber por meio 
de um conceito. 

[...] a percepção está ligada a processos cognitivos, por meio 
da entrada dos estímulos externos, produzido significações 
que são internalizadas pelo nosso sistema psicológico, mas 
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que ainda não constituíram uma generalização – um conceito. 
Neste sentido a concepção seria o entendimento de uma 
situação, no nível conceitual, ou seja, após a internalização 
dos significados produzidos pela percepção e de todas 
as transformações ocorridas no nosso sistema psicológico 
(CUNHA, 2009, p.49).

Para Vigotski apud Cunha (2009) o conceito “[...] é um sistema 
de apreciações reduzidas a uma determinada conexão regular 
[...]” (Cunha, 2009, p.49). O conceito é um passo a mais, além das 
percepções, como mostrado anteriormente na Figura 1. Assim o 
indivíduo está em constante aprendizagem. 

A concepção não deve ser confundida com percepção. Uma 
depende da outra, primeiro é preciso perceber, juntar as informações 
já existentes para depois conceber, formar um conceito, sobre 
algum objeto ou grupo de indivíduos. Logo esse processo depois de 
formado será influenciado por novas informações, novas percepções, 
um processo contínuo.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesta pesquisa, de cunho bibliográfico, 
sobre os temas percepção e concepção e foi desenvolvida de acordo 
com as seguintes etapas:

Etapa 1: Seleção dos artigos
Foram selecionados os anais3 das 10 reuniões anuais da 

Sociedade Brasileira de Química RASBQ, de 2002 a 2012, e 
neles verificados quais trabalhos foram publicados com o título ou 
palavras-chave Percepção e Concepção.

3   Disponível em: http://sec.sbq.org.br/servicos/buscatrabalho.asp. Acesso em 20/02/2013.
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Etapa 2: Elaboração de ficha de leitura
Depois de identificados os trabalhos, elaboramos uma ficha 

de leitura  que teve com o objetivo sintetizar e homogeneizar as 
informações de cada um dos trabalhos publicados.

A ficha continha alguns aspectos importantes para análise 
como: embasamento teórico, metodologia do trabalho, definições, 
resultados obtidos na pesquisa. 

Etapa 3: Preenchimento da ficha de leitura
Nessa etapa foi realizada a leitura detalhada em cada um 

dos trabalhos publicados e, a partir disso, foi preenchida a ficha de 
leitura para cada trabalho .

Etapa 4: Análise das fichas de leitura
Após a composição das fichas de leitura, os artigos foram 

analisados e classificados de acordo com suas semelhanças e 
diferenças. O objetivo foi encontrar pontos que pudessem determinar 
definições para os termos Percepção ou Concepção, observar as 
metodologias de análises utilizadas pelos pesquisadores, quantificar 
os trabalhos e localizá-los quanto sua origem.

Os resultados das análises foram organizados e avaliados em 
torno do referencial teórico da Teoria sócio cultural de Vigotski.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Seleção dos artigos 

Em 10 anos da Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Química (RASBQ) foram submetidos 1.942 artigos ao total, na seção 
Educação/Ensino de Química. No ano de 2004 junto com a RASBQ 
ocorreu o Federación Latinoamericana de Asociaciones Química 
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(FLAQ), sendo submetidos também trabalhos em língua inglesa e 
espanhola. O ano com maior número de submissão foi 2011, no qual 
432 artigos foram apresentados na área de Ensino de Química. 
Esse grande número pode ser atribuído à comemoração do Ano 
Internacional da Química. 

Alguns arquivos sobre o tema concepção nos anos de 2002 e 
2003, não abriram na página da internet ou estavam anexado de 
modo incorreto no sítio da SBQ. Assim 6 artigos não foram analisados 
em função de problemas técnicos.

No quadro 1 pode-se observar a quantidade de artigos 
submetidos e a quantidade total de artigos referentes à seção 
Educação/Ensino de Química, em seus respectivos evento/ano. 

Quadro 1 - Quantidade de Artigos

Ano
N° da 
RASBQ

Concepção Percepção
Quantidade total de 

artigos na área

2002 25° 4 0 105

2003 26° 8 0 135

2004 27° 7 1 194

2005 28° 9 1 161

2006 29° 9 1 129

2007 30° 9 1 165

2008 31° 7 1 139

2009 32° 10 3 173

2010 33° 7 5 183

2011 34° 24 7 432

2012 35° 10 5 150

Total 104 25 1942
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Dentre os trabalhos sobre concepção selecionados foram 
encontrados outros termos considerados por nós com categorias: 
Concepção Alternativa, Concepções Prévias e Concepções 
Epistemológicas. Para analisar essas categorias é necessário um 
estudo mais aprofundado sobre cada uma delas. Em função destes 
temas constituírem uma linha de estudos na área de Ensino de 
Ciências, optamos por apenas quantificá-los no quadro 2 abaixo.

Quadro 2 - Categorias de Concepção

Categoria de 
concepção

Quantidade de 
artigos

Possui referencial 
teórico 

Não possui referencial 
teórico 

Epistemológica 2 0 2

Prévias 8 0 8

Alternativa 22 12 10

Percepção
Os trabalhos sobre percepção começaram a ser apresentados 

nos eventos a partir do ano de 2004. O quadro 3 contém os títulos 
de todos os trabalhos analisados e na primeira coluna apresentamos 
os códigos dos trabalhos encontrados no sítio da SBQ.

Quadro 3 – Títulos dos resumos analisados

N° Código Título

1 ED088/2004
Como se dá a utilização de softwares por alunos dos 
cursos de Química e de áreas correlatas? Investigando as 
percepções dos professores.  

2 ED091/2005
Percepções e Dificuldades dos Alunos na Disciplina Química 
Analítica Qualitativa.  

3 ED070/2006
A Percepção dos alunos de Engenharia sobre as disciplinas 
de Química, presentes em seus cursos.
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4 ED054/2007 Percepção pública da Química.  

5 ED104/2008
Importância das disciplinas de Química na formação do 
profissional farmacêutico: um estudo de caso sobre a 
percepção de graduandos. 

6 ED006/2009
Casos investigativos no ensino de “corrosão”: percepções dos 
alunos sobre a estratégia de ensino.

7 ED064/2009
Perspectivas da disciplina Introdução à Química Verde e 
Química Sustentável. 

8 ED161/2009 A percepção segundo a Teoria Sociocultural.   

9 ED026/2010
Estudo piloto acerca da percepção crítica de estudantes da 
EJA em relação a conceitos químicos mencionados na mídia 
de acesso livre.  

10 ED049/2010
A ética ambiental na química: os CFCs e a percepção do 
risco global. 

11 ED132/2010
Percepções de Concluintes do Ensino Médio de uma escola 
pública de Campos dos Goytacazes/RJ acerca da Química 
abordada no novo ENEM.  

12 ED006/2010
Pesquisas de Percepções e Concepções de Ciência e a 
necessidade de um referencial teórico.

13 ED128/2010 A Divulgação Científica na sala de aula.

14 ED003/2011
Primeiras percepções de alunos do curso de Licenciatura em 
Química da UEPG sobre o “bom professor” .

15 ED012/2011 O currículo na percepção de licenciandos de Química. 

16 ED105/2011
Percepções dos alunos sobre o uso de computadores como 
instrumento de aprendizagem nas aulas de Ciências.

17 ED189/2011
Percepção dos estudantes quanto ao emprego do estudo de 
caos da disciplina Química Orgânica Experimental.

18 ED224/2011
Perfil das percepções de educação ambiental dos alunos do 
primeiro ano do Curso de Química da UFG campus Goiânia. 

19 ED278/2011
A percepção crítica de estudantes quanto a temas 
mencionados na mídia de acesso livre: um estudo piloto.

20 ED296/2011
As percepções dos estudantes sobre as aulas de Ciências em 
diferentes regiões brasileiras.   

21 ED045/2012
O ensino de Química na Rede Estadual de Educação de 
Dourados: percepção dos professores.

22 ED078/2012
Percepção de alunos de 1º ano de Química quanto as suas 
habilidades visuo - espaciais e o uso de representações 
moleculares.  

23 ED079/2012 Percepções de temas ambientais por alunos do ensino médio.
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24 ED139/2012
A percepção dos educandos de uma escola pública a 
respeito da experimentação no Ensino de Química: um estudo 
preliminar.  

25 ED098/2012
Cientistas? Jornalistas? Médicos? A credibilidade na 
informação. 

No quadro 4 apresentamos a quantidade de resumos publicados 
durante os 10 anos de pesquisa na RASBQ e a origem dos trabalhos, 
tendo em vista as universidades indicadas pelos autores.

Quadro 4 - Quantidade de artigos apresentados por ano de percepção e sua 
origem

Ano Quantidade de Artigos Universidade
2004 1 UFCAR
2005 1 UNICAMP
2006 1 UFMG
2007 1 FEB
2008 1 UP
2009 3 USP, UNIOESTE, UFCAR
2010 5 UNIOESTE, USP, UFABC, UCB, UENF

2011 7
UCB, USP, UNIOESTE, UEPEG, 

UFGO,UESC
2012 5 PUC-RJ, UNIOESTE, USP, UFMT,UFSCAR

A ExiSTênCiA DE REFEREnCiAL TEóRiCO nOS TRABALHOS 
SOBRE PERCEPçãO

Dos 25 trabalhos, apenas 5 (cinco) apresentam referencial 
teórico para definir percepção são eles: ED161/2009, ED006/2010, 
ED003/2011, ED296/2011, ED098/2012.  Em três destes trabalhos 
as referências utilizadas são Vigotski e sua obra “A formação social 
da mente” (1998). Em dois trabalhos encontramos a referência de 
Cunha (2009) com sua tese “A percepção de ciência e tecnologia 
dos estudantes de ensino médio e a divulgação científica”.



Recursos, metodologias e pesquisa no Ensino de Ciências e Química172

7 - PERCEPçãO E COnCEPçãO: UMA AnáLiSE EM RESUMOS DA RASBQ

Dos 25 trabalhos, 20 não apresentam referencial teórico sobre 
percepção, são eles: ED088/2004, ED091/2005, ED070/2006,   
D054/2007, ED104/2008, ED006/2009, ED064/2009, 
ED026/2010, ED049/2010, ED128/2010, ED132/2010, 
ED012/2011, ED105/2011, ED189/2011, ED224/2011, 
ED278/2011, ED045/2012, ED078/2012, ED079/2012, 
ED139/2012. 

inSTRUMEnTOS METODOLógiCOS DE PESQUiSA UTiLizADA 
nOS TRABALHOS SOBRE PERCEPçãO

Instrumentos metodológicos utilizadas nos artigos podem 
ser observadas no quadro 5. Elas são: questionários (11), vídeo 
e questionário (2), questionário e entrevista (1), questionário e 
seminário (1), entrevista (2), texto e questionário (1), estudo de caso 
(3), discussão em grupo (2). Em dois (2) artigos não fica claro como 
os autores obtiveram os dados das pesquisas.

Quadro 5 - Instrumentos Metodológicos utilizados nos resumos

N°
Código do 

resumo
Metodologia utilizada

1 ED 088/2004 Não está descrita no artigo.

2 ED 091/2005
Dois questionários: focalizados nas possíveis dificuldades encon-
tradas pelos alunos durante as aulas. Foram 9 questões ao total 
de múltipla escolha e discursiva.

3 ED 070/2006

Um questionário e a análise foi dividida em 3 etapas: 1°) relação 
da Química com a atividade profissional do engenheiro; 2°) 
relação da disciplina de química presente no curso com a atividade 
específica; 3°) motivação para o estudo dessas disciplinas.

4 ED 054/2007

Foram estudados e analisados alguns veículos de comunicação 
(revista Veja e o Jornal Folha de São Paulo). Um questionário 
foi utilizado para observar o conhecimento sobre a química nos 
estudantes do ensino médio.
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5 ED 104/2008
Planilha-questionário. Os dados gerados foram processados utili-
zando o programa estatístico SPSS.

6 ED 006/2009

2 grupos diferentes para um debate. Os grupos apresentaram 
oralmente as soluções encontradas e participaram de debates. 
Concluídos os debates, o professor solicitou a cada um dos alunos 
que apresentassem as suas percepções sobre a estratégia de 
ensino. Os comentários foram registrados em áudio e vídeo e as 
falas dos alunos foram transcritas e analisadas.

7 ED064/2010

A compreensão dos alunos (antes e depois do curso) sobre os 
temas desenvolvidos. Foi avaliada, por meio, de um questionário 
(no início) e por respostas proferidas em provas escritas (final do 
conteúdo). No final do curso os alunos apresentaram um seminário 
em grupo sobre um tema predefinido.

8 ED 161/2009 Entrevistas individuais, com um grupo de 10 estudantes.
9 ED 026/2010 Um vídeo e um pequeno questionário.
10 ED 049/2010 Estudo de caso.
11 ED 132/2010 Questionário.

12 ED 128/2010
Duas partes: uma atividade individual e uma atividade em grupo 
com posterior discussão no grande grupo. Para o registro do 
trabalho, gravação de áudio e vídeo.

13 ED 006/2010 Entrevista com os alunos.

14
ED 033/2011 Questionário aberto. “O que você considera importante para ser 

um bom professor?”.
15 ED 012/2011 Um texto introdutório e duas questões abertas.

16 ED 105/2011
Questionário foi dividido em quatro seções, a saber, informações 
pessoais; vida social, lazer e cultura.

17
ED 189/2011 Estudo de caso. Baseado em um fato real que envolveu a história 

de “O filho do placebo”, ocorrida em julho de 1998.
18 ED 224/2011 Estudo de caso.
19 ED 278/2011 Um vídeo e um pequeno questionário (estudo piloto).
20 ED 296/2011 Questionário com 23 questões e uma entrevista com grupo focal.

21 ED 45/2012 Não deixa claro qual foi à metodologia.

22 ED 078/2012 Questionário de 129 itens. Tipo Likert.
23 ED 139/2012 Questionário.
24 ED 079/2012 Questionário com 14 perguntas.
25 ED 098/2012 Questionário e grupo focal.
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TiPOS DE PESQUiSAS

Nos resumos encontramos pesquisas que procuram mapear 
as percepções dos pesquisados sobre diversos temas são eles: 
Tecnologia da informação (4), Disciplinas em cursos superiores (4), 
e percepção pública sobre Química (1), metodologia de ensino (4), 
teoria da percepção (2), meio ambiente (3), Disciplina de Química/
Ciências (3), Divulgação Científica (1), Estudo de Currículo (1), 
profissão cientista/professor (2).

COnCEPçãO

As análises das concepções é um tema mais delicado, devido 
à concepção ser um tema mais abrangente, pois, os entrevistados 
precisam conceber um pensamento e demonstrar isso. Foram 
selecionados 104 artigos sobre o tema concepção, os quais se 
encontram listado no quadro 6.

Quadro 6 - Títulos dos Resumos de Concepção

N° Códigos Títulos

1 ED040/2002 Representação estrutural de moléculas orgânicas na 
concepção de alunos do Ensino Médio e Superior. 

2 ED044/2002 Concepções dos professores do Ensino Médio da rede 
publica do Distrito Federal sobre analogias. 

3 DQ049/2002 Avaliação de concepções de alguns alunos do Ensino Médio 
sobre Ciência.

4 ED096/2002 Concepções de alunos do Ensino Fundamental sobre a 
bioluminescência do vaga-lume. 

5 ED002/2003 A concepção dos alunos ao final do Ensino Médio sobre a 
molécula do benzeno.

6 ED060/2003 Concepções dos estudantes sobre a estrutura da matéria. 
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7 ED061/2003 Concepções alternativas sobre minerais.  

8 ED098/2003 Concepções alternativas como uma metodologia para 
construção de conceitos químicos.

9 ED110/2003 Concepções alternativas e sua influência no ensino e 
aprendizagem.  

10 ED108/2003 Laboratório sensorial – identificação de concepções 
alternativas no Ensino Fundamental envolvendo o conceito 
de concentração. 

11 ED109/2003 Equilíbrio químico: concepções de alunos do terceiro 
período do curso de química da Universidade Federal de 
Minas Gerais.

12 ED112/2003 Das concepções alternativas para as concepções científicas: 
um difícil equilíbrio a ser deslocado. 

13 ED014/2004 A concepção do trabalho experimental pelos alunos do 
curso de química da UFPEL.

14 ED045/2004 Investigando a concepção de energia na 1ª série do Ensino 
Médio.   

15 ED062/2004 Equilíbrio químico: concepções de alunos do terceiro 
período do curso de química da Universidade Federal de 
Minas Gerais.

16 ED140/2004 O ensino de química nas concepções dos professores do 
ensino médio de Itabuna. 

17 ED153/2004 Concepções sobre experimentos na prática docente de 
Química. 

18 ED164/2004 Concepções alternativas de calor e temperatura no Ensino 
Fundamental – uma prática sensorial.  

19 ED172/2004 Um estudo da evolução das concepções dos estudantes na 
construção do conceito de solução. 

20 ED044/2005 Formação do professor de Química para práticas 
experimentais: reflexões sobre concepções de formandos 
em licenciatura da UNB.

21 ED047/2005 Avaliação: concepções e práticas no Ensino de Química. 

22 ED049/2005 Concepções curriculares sobre o Ensino de Química no 
Ensino Médio. 

23 ED092/2005 Concepções curriculares sobre o Ensino de Química no 
Ensino Médio. 
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24 ED093/2005 Algumas concepções dos alunos ingressantes do instituto de 
química da USP. 

25 ED101/2005 Concepções prévias de professores de química sobre os 
termos “geração de resíduos” e “experimentação” e seu 
reflexo no ensino.   

26 ED105/2005 A concepção de alunos de Ensino Médio sobre o conceito 
de combustão. 

27 ED130/2005 A pesquisa acadêmica brasileira sobre as temáticas das 
concepções alternativas dos alunos e da abordagem CTS 
de ensino.   

28 ED140/2005 Concepções sobre desenvolvimento sustentável e biodiesel 
de alunos dos cursos de química da Ulbra - Canoas.

29 ED033/2006 “O que você entende por ciência?”: identificando as 
concepções de ingressantes no Ensino Superior de Química. 

30 ED034/2006 A reflexão sobre as concepções de ensino-aprendizagem 
em uma disciplina de formação inicial de professores de 
Química.   

31 ED035/2006 Concepções de licenciandos em química da USP-São Paulo 
sobre a história da ciência a partir de uma abordagem 
biográfica.  

32 ED068/2006 Significação de conceitos de ciências numa nova concepção 
de ensino. 

33 ED069/2006 Estudo das concepções iniciais do processo de dissolução 
dos compostos iônicos em água.  

34 ED113/2006 O tema gases no Ensino Médio: problemas e perspectivas.

35 ED115/2006 Os saberes dos professores: um olhar para a prática de 
cada um.   

36 ED118/2006 Identidade docente e satisfação no magistério: concepções 
de licenciandos em química e de professores em exercício.  

37 ED120/2006 Três diferentes concepções geradas a partir de uma 
parceria universidade-escola públicas diferenciadas.   

38 ED024/2007 Análise das concepções dos alunos do 1° ano do Ensino 
Médio sobre ciência e cientistas a partir de questões 
levantadas na peça oxigênio. 

39 ED038/2007 Construção de concepções curriculares de Química 
de licenciandos do IQUSP durante as disciplinas de 
instrumentação para o ensino. 
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40 ED039/2007 Concepções de professores de Química sobre procedimentos 
de ensino capazes de promover a argumentação no nível 
superior.  

41 ED101/2007 Investigando as concepções dos licenciandos sobre os 
objetivos de um curso de Química - licenciatura.

42 ED109/2007 Concepções de professores de Química sobre história da 
ciência - perfil de licenciandos em uma faculdade particular.   

43 ED110/2007 Investigando concepções de alunos recém ingressos no curso 
de licenciatura em química da UFMG.  

44 ED119/2007 Concepções alternativas de estudantes sobre os conceitos 
de fluorescência, fosforescência e quimioluminescência.  

45 ED061/2007 Uma abordagem sobre a concepção da química na 
sociedade e as novas perspectivas da educação científica 
para o exercício da cidadania.  

46 ED124/2007 Interdisciplinaridade: um conceito polissêmico.   

47 ED015/2008 Avaliação da aprendizagem em química: que concepções 
de ensino-aprendizagem fundamentam esta prática.   

48 ED080/2008 Transformações nas concepções sobre ensino de Química de 
licenciados do IQUSP.  

49 ED081/2008 Concepção de alunos de química/licenciatura sobre o papel 
da experimentação na construção de conceitos químicos. 

50 ED083/2008 Complexidade do trabalho docente: concepções de 
licenciandos em Química.   

51 ED100/2008 Concepções prévias sobre química ambiental e química 
verde dos alunos da II escola de verão em química verde 
do IQ-USP.  

52 ED114/2008 Obtendo um mapa conceitual a partir de textos escritos 
pelos alunos.   

53 ED137/2008 Epistemologia da ciência no Ensino Fundamental: uma 
análise em livros infantis.  

54 ED001/2009 Investigando as concepções de alunos de ensino médio 
sobre elemento químico. 

55 ED007/2009 Luminescência: do fenomenológico ao representacional- 
uma transição difícil.  

56 ED013/2009 Concepções alternativas de estudantes da educação básica 
relacionadas ao funcionamento de um aquecedor solar.
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57 ED031/2009 Análise de concepções de professores e autores acerca de 
experimentos presentes em livros didáticos de química. 

58 ED034/2009 Concepções epistemológicas sobre a natureza da ciência 
em professores de química do ensino médio.

59 ED051/2009 O tema “galvanização” no ensino de química, da segunda 
série, no Ensino Médio. 

60 ED091/2009 Concepções de soluções dos alunos do ensino médio de uma 
escola pública no município de Catunda-CE.

61 ED093/2009 Como os alunos do ensino médio entendem condutividade 
elétrica?  

62 ED096/2009 Concepções de estudantes universitários sobre o conceito 
de elemento químico e substância elementar. 

63 ED172/2009 Concepções dos professores de química da região de 
Itabaiana sobre estrutura da matéria.  

64 ED006/2010 Pesquisas de percepções e concepções de ciência e a 
necessidade de um referencial teórico. 

65 ED023/2010 Perfil dos docentes de química e suas concepções a respeito 
da afetividade no processo de ensino-aprendizagem. 

66 ED055/2010 Modelos em química: usos e abordagens de estudantes de 
graduação.  

67 ED058/2010 Aquecimento global: uma investigação sobre as 
representações sociais e concepções de alunos da escola 
básica. 

68 ED111/2010 Relações entre o discurso alternativo e a aprendizagem dos 
estudantes.  

69 ED159/2010 Concepção dos alunos do 3º ano do Ensino Médio sobre 
substância e mistura. 

70 ED164/2010 Análise de concepções de professores sobre o papel das 
atividades experimentais durante o curso de formação 
“experimentação”. 

71 ED010/2011 Uma proposta de atividade didática na formação inicial de 
professores de química para (re) elaboração da concepção 
da ciência. 

72 ED013/2011 Concepções de futuros professores sobre os conteúdos a 
serem ensinados. 

73 ED014/2011 Hierarquização conceitual em química orgânica na 
concepção de professores e licenciandos. 
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74 ED016/2011 Concepções de futuros professores de química sobre o uso 
de analogias como recurso de ensino.  

75 ED018/2011 Concepções de professores universitários sobre suas ações: 
crenças versus práticas. 

76 ED019/2011 Ser professor de ensino superior: a concepção de estudantes 
da pós-graduação em química da UFMG. 

77 ED148/2011 Educação inclusiva: estudo das concepções de formadores 
de professores de química. 

78 ED165/2011 O ENEQ e formação de professores de química: um estudo 
sobre as concepções de congressistas. 

79 ED169/2011 A análise de desenhos como forma de levantamento das 
concepções alternativas de crianças do 3º ano de Ensino 
Fundamental.   

80 ED174/2011 Analisando as concepções sobre ebulição e evaporação em 
uma turma de segundo ano do Ensino Médio.   

81 ED177/2011 Investigando as ideias de alunos do ensino médio sobre 
cinética química em uma sequência de atividades 
elaboradas para o tema. 

82 ED211/2011 Redes de conceitos obtidas a partir de textos 2: inferindo 
significados sobre a estrutura conceitual de estudantes 
universitários.   

83 ED222/2011 O que pensam alunos de 9ª série do Ensino Fundamental 
sobre ciência e cientista a partir dos desenhos do Jimmy 
Nêutron.   

84 ED224/2011 Os estudantes e a produção na universidade: uma análise a 
partir da apresentação de aas produzido em laboratórios 
de ensino.  

85 ED291/2011 Substâncias químicas: concepções alternativas de alunos do 
Ensino Médio.

86 ED295/2011 Análise das concepções e contextualização no ensino de 
cinética química em turma de segunda série do Ensino 
Médio. 

87 ED297/2011 A química dos agrotóxicos: concepções de estudantes do 3º 
ano do Ensino Médio. 

88 ED321/2011 Observação das concepções atomísticas de formandos 
e ingressantes em química licenciatura da Universidade 
Federal de Sergipe. 
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89 ED323/2011 Concepções sobre elemento químico, átomo e molécula 
de alunos dos cursos de licenciatura em química, física e 
biologia.

90 ED326/2011 Forças intermoleculares: concepções de alunos do Ensino 
Médio e da licenciatura em Química.

91 ED329/2011 O ensino de soluções em sala de aula: a concepção dos 
estudantes. 

92 ED331/2011 Ácidos e bases: concepções de estudantes de Ensino Médio. 

93 ED380/2011 O conceito de mistura na perspectiva dos alunos de ensino 
médio participantes do PIBID.   

94 ED430/2011 Formação de professores: contribuições das concepções do 
professor reflexivo.

95 ED017/2012 Perfil conceitual para interdisciplinaridade: um conceito em 
investigação. 

96 ED033/2012 Concepções dos licenciandos sobre a combustão como 
agente contextualizador para a teoria do flogístico e a 
teoria do oxigênio. 

97 ED034/2012 Substância e mistura de substâncias: ideias dos alunos do 
Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio antes e após 
o ensino formal.   

98 ED036/2012 Avanços e retrocessos nas concepções dos alunos sobre 
soluções: uma análise baseada na teoria dos campos 
conceituais. 

99 ED080/2012 Concepção de graduandos de química sobre a utilização 
de recursos inovadores para o ensino de Química.

100 ED095/2012 Alfabetização científica: concepções dos futuros professores 
de química.   

101 ED103/2012 Transformação química e transformação física: concepções 
de alunos do Ensino Médio. 

102 ED107/2012 Experimentação no ensino de química: promoção de um 
cenário para alfabetização científica segundo a concepção 
dos alunos. 

103 ED113/2012 Contextualização na concepção de professores de química.  

104  ED135/2012 Conhecimentos prévios são determinantes para novas 
aprendizagens.
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Dos 104 resumos selecionados 32 desses tratam de concepções 
prévias (8 resumos) 101/2005, 069/2006, 110/2007, 055/2010, 
331/2011, 291/2011; 323/2011, 135/2012; concepções 
epistemológicas (2 resumos) 137/2008, 034/2009 e concepções 
alternativas (22 resumos) 061/2003, 098/2003, 108/2003, 
110/2003, 112/2003, 164/2004, 093/2005, 130/2005, 
119/2007, 091/2009, 001/2009, 007/2009, 013/2009, 
172/2009, 111/2010, 058/2010, 326/2010, 295/2011, 
329/2011, 380/2011,  169/2011, 034/2012. Como citado 
anteriormente eles não serão analisado apenas quantificado.

Outro seis (6) dos 104 resumos não foram analisados, pois 
não foi possível abrir a página ou estavam anexados com erros 
são eles: ED040/2002, ED044/2002, ED049/2002, ED096/2002, 
ED002/2003, ED060/2003. 

Assim analisamos  66 artigos que tem como foco  concepções. Os 
autores desses resumos pertencem às universidades citadas no quadro 7. 

Quadro 7 - Quantidade de artigos apresentados por ano de concepção e sua 
origem

Ano Quantidade de Artigos Universidade

2003 1 UFPE

2004 6 UFPel,, USP, UFMG, UESC, UFPE

2005 6 UnB, UESB, UNIJUI, UFG, ULBRA.

2006 8
FAF/MG, USP, UNIJUI, UFMG, UNESP, 

UFSCar, UnB.

2007 7 USP, UFSCar, UNIOESTE, UNIMEP.

2008 6 USP, UEL, UNESP, UFSCar.

2009 4 UEPA, UFU

2010 4 UNIOESTE, USP, UFSE, UFRB, UEPA

2011 16
UFMG, USP, UFRJ, UFPE, UFSE, UFV, 

UFBA, UEG, UFU, UEM, UFSM.

2012 8 IFSP, UFG, USP, UFPA, UNIFAL, UFPE
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REFEREnCiAL TEóRiCO nOS TRABALHOS

Destes 66 artigos nenhum artigo tem referencial teórico sobre 
concepção. Apenas 1, ED006/2010, faz uma breve citação de 
Vigotski e sua obra “A Formação Social da Mente”, porém esse 
trabalho também é citado nas percepções, pois  trata dos dois temas.  

inSTRUMEnTOS METODOLógiCOS DE PESQUiSA nOS 
TRABALHOS

Os instrumentos metodológicos utilizados nos artigos podem ser 
observados no quadro 8. Elas são: questionários (34), atividade em 
laboratório e questionário (2), diário reflexivo (1), entrevista (11), 
análise documental (2), texto e questionário (2), produção textual 
(8), questionário e seminário (1), produção de vídeo e questionário 
(2), pesquisa bibliográfica (1), em dois (2) artigos não fica claro 
como os autores obtiveram os dados das pesquisas.

Quadro 8 – Instrumentos metodológicos utilizadas nos artigos

N° Códigos Metodologia utilizada

1 ED109/2003 Questionário aberto com os alunos. Realizadas também 
entrevistas no modelo clínico piagetiano com professores de 
química sobre as concepções e as ideias dos alunos.

2 ED014/2004 Primeiramente uma aula Experimental de Crioscopia, depois, um 
questionário.

3 ED045/2004 Questões abertas.

4 ED062/2004 Uma sequência de questionários.

5 ED140/2004 Questionários que continham questões objetivas e subjetivas.

6 ED153/2004 Questionário aberto sobre experimentos e como eles se inserem 
na prática profissional.
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7 ED172/2004 Um diagnóstico inicial com questões abertas foi utilizado.

8 ED044/2005 Entrevista com 12 acadêmicos.

9 ED047/2005 Questionários específicos, distribuídos aos professores das 
escolas públicas e particulares do ensino médio do município de 
Jequié.

10 ED049/2005 Entrevista com professores e administradores.

11 ED092/2005 Entrevista com professores e administradores.

12 ED105/2005 Responder uma questão.

13 ED140/2005 Questionário proposto para turmas de Química Industrial e 
Bacharelado, total de 23 participantes.

14 ED033/2006 Questão “O que você entende por Ciência?” para 55 estudantes 
ingressantes no curso de Bacharelado.

15 ED034/2006 Questionário e registros escritos com licenciandos. Cada 
licenciando esteve envolvido no planejamento e oferecimento de 
uma aula de química para alunos do Ensino Médio.

16 ED035/2006 Questionários solicitando aos licenciandos de Química da USP (I) 
que indicassem qual consideravam o químico mais importante da 
história, e por quê; e (II) escrevessem qual consideravam ser a 
importância de cada um dos seguintes cientistas.

17 ED068/2006 Várias discussões, pesquisas, trabalhos em sala de aula e foram 
dela, para buscar a significação e ressignificação de conceito 
de ciências  com base em situações reais com alunos do Ensino 
Fundamental sobre o tema Alimentos: Produção e Consumo.

18 ED113/2006 Entrevistas semi-estruturadas com questões: Por que você 
acha importante e como desenvolve esse tema?; Quais as 
dificuldades que você encontra ao abordar o assunto?; Você 
utiliza experimentos? Se sim, quais? Se não, por quê?; Qual a 
importância dos experimentos para os alunos?

19 ED115/2006 Não fica claro a metodologia utilizada.

20 ED118/2006 Não fica claro a metodologia utilizada

21 ED120/2006 Questionários para investigar o conhecimento dos alunos a 
respeito da ciência Química, avaliando a evolução destes a 
cada atividade experimental desenvolvida.

22 ED024/2007 Foi apresentada a peça de teatro “oxigênio” a 62 alunos, na 
faixa dos 15 anos de idade, em seguida buscou investigar 
as concepções sobre ciência e cientista com um questionário 
individual, sem limite de tempo. 
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23 ED038/2007 Analisar o planejamento de ensino de química para o ensino 
médio desenvolvido pelos lincenciandos da USP, utilizando  as 
categorias de Van Driel (Currículo centrado no conteúdo e 
currículo centrado na tecnologia e sociedade).

24 ED039/2007 Entrevistas realizadas com professores responsáveis pelas 
disciplinas cujas aulas foram observadas.

25 ED101/2007 As leituras iniciais foram realizadas para conhecer os Documentos 
Oficiais do Curso de Química e o que a literatura vem revelando 
sobre os objetivos do Curso Superior. A análise, sistematização 
e discussão das concepções dos licenciandos coletadas mediante 
questionário foram norteadas a partir das orientações 
qualitativas de pesquisa de Lüdke e André (1986) e técnicas de 
análise de conteúdo definidas por Bardin (1977).

26 ED109/2007 Questionário a 63 alunos, durante uma das aulas do curso.

27 ED061/2007 Diagnóstico populacional, com questões relevantes sobre Química 
e cidadania, bem como sobre aspectos sociais e culturais.

28 ED124/2007 Entrevistas semi-estruturadas com doze professores. Após 
a seleção das unidades de análise, construíram-se mapas 
cognitivos. Com a três categorias principais: Interdisciplinaridade 
na perspectiva do professor; Interdisciplinaridade na perspectiva 
dos professores; Condições de trabalho.

29 ED015/2008 Entrevistas semi-estruturadas, provas escritas, planos de ensino 
desenvolvidos por estes professores e os projetos político-
pedagógicos das respectivas escolas.

30 ED080/2008 Um questionário contendo três questões abertas em dois 
momentos distintos, antes dos alunos cursarem as disciplinas 
de Instrumentação para o Ensino de Química da licenciatura e 
depois de cursarem duas delas.

31 ED081/2008 Descrição individual, detalhada e por escrito para a pergunta 
“Como você daria uma aula para alunos da 1a série do ensino 
médio cujo objetivo é promover a aprendizagem do conceito de 
Reação Química”.

32 ED083/2008 Três momentos, sendo que no primeiro, procurou-se estabelecer 
questões de pesquisa que funcionariam como norte para reflexão 
da atividade docente. Segundo foi feito uma dinâmica de grupo 
mediante a seleção de alguns artigos da Revista QNEsc,  e cada 
graduando preparou e apresentou um seminário, com base no 
artigo, A terceira consistiu de um momento de reflexão com todos 
os participantes da pesquisa, para avaliar a atividade.
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33 ED100/2008 Análise da frequência das palavras mais evocadas a partir dos 
termos indutores Química Ambiental e Química Verde, e seleção 
de unidades de significado das respostas dos estudantes quanto 
ao entendimento dos termos.

34 ED114/2008 A partir de uma lista de 13 palavras, foi pedido para que 
51 alunos, cursando o 3° semestre do curso de graduação em 
química, escrevessem um parágrafo que explicasse como se faz 
ciência.

35 ED031/2009 Questionários com 10 questões abertas a 15 docentes de química 
que atuam no 1º ano do ensino médio de escolas públicas de 
Belém/PA.

36 ED051/2009 3 perguntas abertas sobre galvanização, para 25 alunos, mas 
não é citado no texto como obtiveram essas respostas.

37 ED093/2009 O conjunto de dados para análise foi obtido por meio de 
manifestações escritas de alunos durante as aulas de Química.

38 ED096/2009 Questionário para 133 estudantes, sendo 45 de Química, 40 de 
Física e 48 de Biologia.

39 ED006/2010 Foram pesquisados 226 estudantes numa primeira fase em 
questionários e numa segunda fase foram entrevistados 
individualmente 10 destes estudantes.

40 ED023/2010 Questionário com questões subjetivas.

41 ED159/2010 Questionário contendo 5 questões que tratavam sobre os 
conceitos de substância, mistura, análise de substâncias simples 
e compostas, misturas homogêneas e heterogêneas, para 42 
participantes.

42 ED164/2010 Questionário com perguntas abertas para 10 professores que 
participaram do curso de formação. 

43 ED010/2011 Os alunos receberam instruções para elaboração um pequeno 
texto que versasse sobre o recorte histórico de um texto sugerido, 
após responderam um questionário.

44 ED013/2011 Questionário contendo fragmento do texto “a proposta curricular 
de química do Estado de Minas Gerais”.

45 ED014/2011 Questionário com 14 tópicos de Química Orgânica em ordem 
aleatória, que deveriam ser ordenados pela importância em 
cada caso.

46 ED016/2011 Dois momentos: um questionário de diagnose da amostra e um 
questionário de investigação respondido pelos licenciados.
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47 ED018/2011 Quatro professores foram entrevistados, por meio de questionário 
e entrevista.

48 ED019/2011 Os estudantes foram convidados a imaginarem-se acordando 
em um certo dia como professores do Departamento de Química 
da UFMG, com quatro meses de experiência, descrevendo 
o processo que os preparou para conquistar essa vaga, as 
atividades nas quais se envolveram nos quatro meses de trabalho 
e como são as aulas que ministram.

49 ED148/2011 Análise documental do projeto pedagógico de curso e por meio 
de entrevistas semiestruturadas feitas com doze professores do 
curso. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas para 
análise por meio da técnica de análise de conteúdo. 

50 ED165/2011 Foi solicitado aos participantes de um minicurso ministrado pelas 
autoras, durante o XV ENEQ, que relatassem, em forma de 
diário reflexivo, sobre as possíveis contribuições do ENEQ para 
sua formação.

51 ED174/2011 Explicar a questão: “Existe diferença entre ebulição e 
evaporação?”. 

52 ED177/2011 Os alunos do 2° ano do ensino médio deveriam descrever o que 
mais compreenderam na aula de cinética química, destacando 
bem o fato de a temperatura se um fator de influencia na 
velocidade das reações.

53 ED211/2011 Leitura e discussão de artigos que relatam sobre as abordagens 
do processo de ensino e aprendizagem. Os estudantes foram 
solicitados a escrever um texto sobre sua concepção de 
aprendizado utilizando alguns conceitos fornecidos

54 ED222/2011 Metodologia de Análise Textual Discursiva. 31 alunos assistiram 
aos episódios e responderam o questionário. 20 deles foram 
convidados para a entrevista.

55 ED224/2011 Gravação em vídeo e/ou áudio de um conjunto de aulas 
práticas da disciplina de Análise Instrumental, em três períodos 
diferentes. O professor apresentou a mesma pergunta para as 
três turmas: “Se você estiver com dor de cabeça, você tomaria 
esse comprimido fabricado pelos alunos do oitavo período do 
curso de Farmácia?”.

56 ED297/2011 Questionário desenvolvido a 19 alunos do 3° ano do ensino médio 
sobre como ele relacionam os conceitos químicos no cotidiano, se 
conseguem relacionar a química com o meio ambiente, sobre o 
conceito de agrotóxico e equipamentos de segurança .
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57 ED321/2011 Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um 
questionário com perguntas qualitativas e quantitativas.

58 ED430/2011 Pesquisa bibliográfica de caráter crítico, com o objetivo de 
resgatar os principais conceitos da teoria do Professor Reflexivo.

59 ED017/2012 Entrevistas semiestruturadas com professores (total de 10) das 
áreas de Química, Física, Matemática e Biologia que atuam no 
IFSP – SP.

60 ED033/2012 Questionário sobre as ideias dos acadêmicos sobre a 
combustão do papel, em seguida os alunos realizaram a prática 
experimental e para finalizar realizou uma discussão em grupo.

61 ED036/2012 1° questionário prévio sobre soluções, 2° conceito, 3°Experimento, 
4° Mapa conceitual, 5° Identificação das soluções e 6° 
Questionário final, sobre elaboração dos modelos apresentado 
dos alunos.

62 ED080/2012 Questionários sobre conhecimentos de algum recurso inovador 
para o Ensino de Química para acadêmicos formando de 
Química licenciatura plena.

63 ED095/2012 1. Questionário: hierarquização de escolhas de estratégias 
de ensino contendo 15 sequências, sendo a sequencia 1 mais 
preferida e a sequencia 15 a mais rejeitada; 2. Questionário: 
escolhas de preferências e rejeições aos aspectos relativos à 
Alfabetização Científica ao final do Ensino Médio; 3.Elaboração 
de Planejamento de ensino pelos futuros professores sobre o 
conceito de soluções. Questão dissertativa: visão da concepção 
dos futuros professores sobre o conceito de Alfabetização 
Científica. 

64 ED103/2012 Questionário constituído por duas questões abertas, no qual os 
alunos escreveram suas concepções sobre “O que você entende 
por transformação química?” e “O que você entende por 
transformação física?”

65 ED107/2012 Os dados foram coletados por meio de entrevistas estruturadas, 
compostas por 6 questões, para 78 alunos do 1º ano do ensino 
médio de uma escola pública.

66 ED113/2012 Questionário com as questões: “O que é contextualização? (e) 
Cite uma atividade contextualizada desenvolvida em sala de 
aula”.
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TiPOS DE PESQUiSAS

Dos 66 resumos analisados, sobre concepção, encontramos 
pesquisas que procuram mapear os temas: Conteúdos Químicos 
(17), metodologia de ensino (14), o ensino de Química (2), profissão 
cientista/professor (10), avaliação (2), estudo de currículo (3), 
meio ambiente (3), disciplina de química/ciências (2), disciplinas 
em cursos superiores (6), extensão (1), alfabetização científica (2), 
interdisciplinaridade (2) teoria concepção (1), educação inclusiva (1).

REUNINDO OS DADOS

Diante dos quadros expostos neste artigo é possível observar 
que há uma quantidade superior de trabalhos cujo título e intenção 
dos autores é apenas o mapeamento das concepções, sem a 
preocupação quanto ao aprofundamento do tema. 

Nos tipos de pesquisas de percepção e concepção, observamos 
que os pesquisadores não diferenciam os temas utilizam percepção 
e concepção, para os mesmos tipos pesquisas. Um exemplo são as 
pesquisas que buscam compreender os conhecimentos dos estudantes 
em determinadas disciplinas ou em diferentes metodologias utilizadas. 
Esses dois exemplos são encontrados nos dois temas (percepção e 
concepção), mostrando que os autores não tem o devido cuidado na 
escolha dos temas r utilizados.

Também foi observado que a maioria das pesquisas de 
percepções são realizadas no  ensino superior e, ao contrário, as 
pesquisas sobre o tema concepção podem ser observadas com 
frequência em outros níveis também (Ensino Fundamental e médio).

É preciso considerar que existem diferenças metodológicas e/
ou conceituais no tratamento dos dados, o que pode nos indicar 
que pesquisas sobre percepções se diferenciam de pesquisas 



Recursos, metodologias e pesquisa no Ensino de Ciências e Química 189

7 - PERCEPçãO E COnCEPçãO: UMA AnáLiSE EM RESUMOS DA RASBQ

sobre concepção de estudantes e/ou professores. Entretanto, o 
que se observa, na maioria, das pesquisas, é que a metodologia 
empregada nos trabalhos está centrada em questionários e, alguns 
casos entrevista, tanto para percepções quanto para concepções, 
tratando-se os dois temas de forma uniforme.

No caso dos questionários (apenas questionários) e considerando 
a abordagem de Vigotski, podemos dizer que é pouco provável que 
um pesquisador consiga obter percepções forma direta. Isso é ainda 
mais difícil quanto tentamos buscar/mapear as concepções.  Por 
outro lado a técnica da entrevista individual pode fornecer um melhor 
resultado, desde que esta busque um diálogo com o entrevistado e 
que se proponham questões problematizadoras para análise.

 Segundo Cunha (2009) 

[...] a percepção constitui-se como uma parte do pensamento 
em imagens e a outra em significações. A grande dificuldade, 
segundo Vigotski (2004), é obter experimentalmente a ideia 
de uma “percepção clara” e estabelecer uma estrutura para 
a percepção, pois esta estabelece novas relações com outras 
funções e a elas se combina, formando um novo sistema 
(CUNHA, 2009, p.36).

A percepção combina-se com outras funções do pensamento 
formando um sistema, no qual fica impossível separação. Sendo essa 
a grande dificuldade em mapear as percepções e concepções dos 
pesquisados (CUNHA, 2009).

CONSIDERAÇÃOES FINAIS

Com esse trabalho pudemos mapear o número de trabalhos 
publicados em 10 anos da Reunião Anual da Sociedade Brasileira 
de Química sobre as temáticas percepções e concepção, distinguindo 
cada uma e apontando suas semelhanças e diferenças. Como resultado 
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podemos destacar que apenas 5 trabalhos trazem referencial teórico 
sobre os temas percepção e nenhum sobre concepção. 

Além disso, observa-se que não há um cuidado teórico para 
diferir os temas e, muitas vezes estes são tidos como sinônimo. Os 
autores procuram investigar seus entrevistados sobre determinado 
assunto, porém a metodologia utilizada, na maioria das vezes, são 
questionários que limitam suas respostas. Nestes casos, as respostas 
são muitas vezes reduzidas a expressões que não representam o 
pensamento do entrevistado. Este fato pode estar associado à falta 
de conhecimento e cuidado teórico de modo a se obter resultados 
mais consistentes. 

Na busca de percepção e concepção é necessária uma metodologia 
de pesquisa adequada que ultrapasse as respostas via questionário 
ou até mesmo uma entrevista. É necessário estimular os sentidos do 
entrevistado, formando assim as percepções e consequentemente as 
concepções. Sendo essa mais difícil de avaliar, pois só concebemos 
algo quando trabalhamos no nível conceitual do fenômeno.

Os dados aqui apresentados no remetem a pensar nas muitas 
pesquisas que são realizadas na área de Ensino de Química/Ciência 
e nas quais ainda não “amadurecemos” conceitualmente. Apesar das 
boas intenções dos pesquisados é preciso considerar que o campo 
do Ensino de Química/Ciências só se fortalecerá quando este buscar 
aportes teóricos que sustentem as pesquisas tanto no que se refere às 
análises conceituais do fenômeno estudado, quando no que se refere 
aos aspectos metodológicos que sustentam a busca de dados para 
análises coerentes.
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CAPÍTULO 8
Comparando a educação do campo e da 

cidade: percepções diferenciadas1

ClauDia regina MaCHaDo klieMann

MarCia Borin Da CunHa

Resumo: O artigo tem como objetivo analisar as percepções dos estudantes do 
campo e da cidade do Ensino Médio, envolvendo situações cotidianas do campo. A 
finalidade da Educação do Campo é relacionar o ensino à realidade do estudante 
e ao meio social no qual está inserido, mas é sabido que o currículo de uma escola 
do campo pouco se diferencia de uma escola da cidade. Os resultados nos levam 
a concluir que as percepções dos estudantes do campo são diferenciadas quando 
o conhecimento está atrelado às experiências cotidianas, mas quando não faz 
parte do seu cotidiano, a diferença não é observada. 

Palavras chave: Educação do Campo, percepções dos estudantes, currículo 
diferenciado, identidade das escolas do campo.

Abstract: This paper has as objective analyses the perceptions of High School rural 
students and city students, involving everyday situations from rural environment. The 
purpose of Rural Education is to relate education to the student’s reality and the 
social environment in which it is inserted, but it is known that the curriculum of a rural 
school has few differences from a city school. The results lead us to conclude that 
the rural students’ perceptions are different when knowledge is related to everyday 
experiences, but when not part of their daily lives, the difference is not observed.

Key words: Rural Education, perceptions of students, differentiated curriculum, identity 
of rural schools.

1  Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para 
a formação de recursos humanos.
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INTRODUÇÃO 

Segundo Libâneo, “[...] a educação é um fenômeno social. Isso 
significa que ela é parte integrante das relações sociais, econômicas, 
políticas e culturais de uma sociedade” (LIBÂNEO, 1994, p. 18), ou 
seja, a prática educativa é compreendida de acordo com o momento 
histórico, com a realidade vivida. 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), no 9.394/96, o artigo 1º estabelece que:

A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais (BRASIL, 1996, p. 9). 

Nesse sentido, é importante considerar que a educação é 
caracterizada como um processo informal e não intencional e, 
principalmente, como um processo formal e intencional. A educação 
informal ocorre por meio da convivência social, não é intencional ou 
consciente. Ocorre em locais variados e não está ligada a nenhuma 
instituição, se dá de acordo com o contexto social e com o meio 
ambiente no qual o indivíduo está inserido, porém influencia na 
formação humana. Por outro lado, a educação formal é intencional e 
consciente, sendo institucionalizada e acontece de forma organizada 
e sistematizada. Esta pode ocorrer nas escolas ou em centros de 
instrução, como em igrejas, sindicatos, empresas, dependendo do 
objetivo pretendido, mas com ações pedagógicas explícitas, com 
conteúdos e procedimentos didáticos definidos.  

No entanto, é importante ressaltar que a educação escolar se 
caracteriza, principalmente, pela educação formal, pois esta é a base 
para interpretar e aproveitar, de forma consciente e crítica, todas as 
outras influências educativas, com o intuito de alcançar os propósitos 
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pretendidos. A instrução formal “[...] altera radicalmente a natureza 
da atividade cognitiva [...] as pessoas adquirem instrução formal, 
fazem uso cada vez maior da categorização para exprimir suas 
ideias” (LURIA, 2007, p. 132).

Brandão (2007) afirma que: 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou 
na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos 
pedaços da vida com ela [...]. Para saber, para fazer, para 
ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a 
educação (BRANDÃO, 2007, p. 7).

Ou seja, todas as formas de educação são importantes e se 
permeiam, pois o processo educativo acontece de forma integrada. 
Assim, dentre as diversas realidades sociais e que influenciam na 
formação do ser humano, está aquela ligada ao contexto onde ocorre 
a interação do indivíduo com o meio e uma das atuais preocupações 
é o tratamento dado às populações camponesas. 

Na Constituição Federal (1998) é garantido o direito à educação 
para todos e o artigo 22 da LDB 9.394/96 prevê que a educação 
básica tem por finalidade desenvolver o educando integralmente, 
sendo, portanto, necessário considerar as particularidades que 
existem no espaço rural durante o processo de ensino aprendizagem 
dos estudantes do campo. Depois de muitas lutas dos movimentos 
sociais, a Educação do Campo é destacada na política educacional 
com o artigo 28 da LDB 9.394/96. Este estabelece orientações que 
consideram as especificidades dos povos do campo:

Na oferta da educação básica para a população rural, os 
sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à 
sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada 
região, especialmente: 

I- conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 
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II- organização escolar própria, incluindo a adequação do 
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas; 

III- adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 
1996, p. 23-24). 

Tendo em vista que a realidade dos povos do campo se diferencia 
daqueles da cidade, este trabalho pretende verificar a influência do 
contexto social na formação escolar, tendo como grupo de análise 
estudantes que frequentam uma escola localizada na área urbana e 
uma escola do campo.

ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Ao longo de décadas, a formação educacional dos povos do 
campo foi tratada com descaso, preconceito e inferioridade quando 
comparado com a cidade, sendo o campo considerado um lugar 
onde as pessoas que lá vivem devem saber apenas o necessário 
para seu próprio sustento, conforme destaca Leite (1999):

A educação rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre 
foi relegada a planos inferiores e teve por retaguarda 
ideológica o elitismo, acentuado no processo educacional aqui 
instalado pelos jesuítas e a interpretação político-ideológica 
da oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: 
“gente da roça não carece de estudos. Isso é coisa da cidade” 
(LEITE, 1999, p. 14).

Verifica-se que o “[...] termo rural tem a mesma raiz de 
rústico e rude, enquanto o termo cidade dá origem a cidadão e 
cidadania” (PARANÁ, 2006, p.17). Com isso, percebe-se que o 
camponês sempre foi tratado com indiferença, como o ignorante, 
enquanto que a pessoa da cidade retratava o progresso e a 
modernidade. 
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Entretanto, mesmo com todas as leis criadas procurando encontrar 
uma maior equidade para a educação entre campo e cidade, como 
destacado anteriormente, a realidade das escolas localizados no 
espaço rural continuava precária. 

Em 1997 foi realizado o I Encontro de Educadores e 
Educadoras da Reforma Agrária (I Enera) e em 1998 aconteceu 
a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo. A 
partir desses eventos e por meio de muitas lutas e discussões que 
ocorreram nos movimentos sociais, ressaltando que a escola do 
campo foi uma das preocupações e reinvindicação constante do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a situação 
da Educação Rural pôde ser reformulada, ou até, ressignificada, 
com a construção de uma nova concepção de Educação do 
Campo, com base na equidade da educação a ser oportunizada 
no campo e na cidade.

De acordo com Sposati, o princípio da equidade é:

[...] o reconhecimento e a efetivação, com igualdade, dos 
direitos da população, sem restringir o acesso a eles nem 
estigmatizar as diferenças que conformam os diversos 
segmentos que a compõem. Assim, eqüidade é entendida 
como possibilidade das diferenças a serem manifestadas e 
respeitadas, sem discriminação; condição que favoreça o 
combate das práticas de subordinação ou de preconceito em 
relação às diferenças de gênero, políticas, étnicas, religiosas, 
culturais, de minorias, etc. (SPOSATI, 2002, p. 5).

Essa nova concepção de Educação do Campo busca, entre outros, 
desmistificar a imagem do campo e do sujeito do campo. Entretanto, 
a implantação das políticas públicas necessárias à Educação do 
Campo continuou sendo elaborada, e em 2001 foram aprovadas 
as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 
Campo, as quais destacam que:
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A educação do campo, tratada como educação rural na 
legislação brasileira, tem um significado que incorpora os 
espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, 
mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, 
caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, 
mais do que um perímetro não-urbano, é um campo de 
possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com 
a própria produção das condições da existência social e com as 
realizações de sociedade humana (BRASIL, 2001, p. 1).

No Paraná, o processo de criação do departamento específico 
para a Educação do Campo na Secretaria de Estado da Educação 
(SEED) foi tardio e ocorreu em 2002, a Coordenação da Educação do 
Campo. Somente em 2006 foram criadas as Diretrizes Curriculares 
da Educação do Campo (DCE Educação do Campo) no estado do 
Paraná (PARANÁ, 2006).

A EDUCAÇÃO DO CAMPO SE DÁ NO CAMPO 

A Educação do Campo é uma política pública que foi inserida 
no cenário educacional de forma tardia e vem se concretizando, 
mesmo que lentamente, com o intuito de resgatar a identidade 
dos povos do campo que foram durante décadas deixados às 
margens da sociedade. O povo do campo tem o direito de ter 
uma educação pensada a partir do lugar onde vive e trabalha, 
de seus costumes e de suas necessidades, ou seja, uma educação 
pensada nas suas especificidades, mas não apenas, como uma 
relação entre os sujeitos que participam e fazem transformações 
sociais (CALDART, 2003). 

A modalidade de ensino denominada Educação do Campo, que 
está em construção e constante reconstrução, se objetiva mais do que 
uma simples mudança de nomenclatura, almeja uma educação no 
campo para os povos do campo, sujeitos de sua história, organizados 
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e em movimento, considerando as suas particularidades para chegar 
ao conhecimento sistematizado.

 Conforme as DCE Educação do Campo no Paraná (2006):

O que caracteriza os povos do campo é o jeito peculiar 
de se relacionarem com a natureza, o trabalho na terra, a 
organização de atividades produtivas, mediante mão-de-
obra dos membros da família, cultura e valores que enfatizam 
as relações familiares e de vizinhança, que valorizam as festas 
comunitárias e de celebração de colheita, o vínculo com uma 
rotina de trabalho que nem sempre segue o relógio mecânico.

A identidade dos povos do campo comporta categorias sociais 
como posseiros, os boias-frias, ribeirinhos, ilhéus, atingidos por 
barragens, assentados, acampados, arrendatários, pequenos 
proprietários [...], caboclos dos faxinais, comunidades negras 
rurais, quilombolas e, também, as etnias indígenas (PARANÁ, 
2006, p. 22).

Esses indivíduos precisam ver no campo mais do que apenas um 
território onde moram e produzem seu sustento. Entender o campo 
além do lugar de trabalho e moradia, como um espaço onde as suas 
vidas acontecem, espaço de lazer, palco de suas tradições, costumes, 
crenças e hábitos, valorizando sua história, criando ou recriando a 
sua identidade, pensando o mundo a partir da sua realidade e, 
além disso, espaço de produção de conhecimento e de organização 
social e política, como lugar de interagir com a natureza e de 
possibilidades para o desenvolvimento sustentável, sendo econômico, 
social, ambiental, territorial e político, com o intuito de garantir a 
qualidade de vida da população que ali vive e das gerações futuras.

De acordo com as DCE da Educação do Campo (2006):

A escola vai além de um local de produção e socialização 
do conhecimento, sendo espaço de convívio social, onde 
acontecem reuniões, festas, celebrações religiosas, atividades 
comunitárias como bazar, vacinação, etc., que vivificam 
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as relações sociais na comunidade, potencializam-lhe a 
permanente construção de uma identidade cultural e, em 
especial, a elaboração de novos conhecimentos (PARANÁ, 
2006, p. 29).

Além disso, como afirma Caldart (2003):

Se a escola é lugar de formação humana, significa que ela 
não é apenas lugar de conhecimentos formais e de natureza 
intelectual. A escola é lugar de tratar das diversas dimensões 
do ser humano, de modo processual e combinado (CALDART, 
2003, p. 73).

Cabe aos atores da Educação do Campo (o coletivo de 
educadores, as famílias e os educandos) desmistificarem a visão 
tradicional de campo como lugar de atraso, pobre, com pessoas 
ignorantes, os “jecas-tatus”. Estes tem o compromisso com a cultura 
camponesa para resgatá-la, recriá-la ou conservá-la, permitindo 
ao camponês afirmar sem titubear que vive no campo, com orgulho 
da terra em que pisa e sentimento de pertença a este lugar, no 
qual ressignifica a sua história a cada dia como sujeito atuante na 
sociedade que está inserido, pois conforme o artigo 13 das Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo propõe: 

Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que 
orientam a Educação Básica no país, observarão, no processo 
de normatização complementar da formação de professores 
para o exercício da docência nas escolas do campo, os 
seguintes componentes:

[...] II - Propostas pedagógicas que valorizem, na organização 
do ensino, a diversidade cultural e os processos de interação e 
transformação do campo, a gestão democrática, o acesso do 
avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições para 
a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos princípios 
éticos que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas 
sociedades democráticas (BRASIL, 2001, p. 3).
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Assim, a Educação do Campo não existe fora de seu contexto, pois o 
estudante deve vincular os seus saberes próprios, adquiridos no cotidiano, 
inerentes à sua realidade, e os conceitos aprendidos, na elaboração do 
conhecimento científico para propiciar a construção de um conhecimento 
mais significativo à sua prática diária, pois o aprendizado, o saber, 
assim como todos os processos mentais são influenciados e formados a 
partir do cotidiano vivido pelas pessoas (LURIA, 2013).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada com estudantes do 3º ano do Ensino 
Médio de dois colégios públicos, um deles localizado na parte urbana 
do município de Toledo e outro colégio, do campo, localizado em um 
distrito de Toledo.

Com o objetivo de traçar o perfil dos entrevistados e conhecer 
algumas opiniões gerais sobre o camponês e o trabalhador da 
cidade foi elaborado um questionário sociocultural, composto por 
25 questões, sendo a maioria objetivas, e um questionário com 3 
perguntas problematizadoras, que tiveram como objetivo buscar 
as percepções dos estudantes sobre assuntos relevantes ao campo. 
As respostas dadas foram descritivas e pessoais, com o objetivo de 
verificar os conhecimentos formais e/ou informais dos estudantes 
acerca dos questionamentos. 

RESULTADOS

Perfil geral dos estudantes da cidade e do campo 

O perfil dos estudantes foi elaborado por meio dos dados 
obtidos no questionário sociocultural, que será apresentado a seguir 
de forma condensada, considerando os aspectos mais relevantes 
para a análise que se pretende neste trabalho. 
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A pesquisa foi realizada com 18 estudantes do campo e 20 da 
cidade. O questionário nos revelou que 12 estudantes do campo são 
do gênero feminino, sendo 1 casada, e 6 são do sexo masculino. 
Na cidade, 11 estudantes são do sexo feminino, das quais 3 são 
casadas, e 9 são do gênero masculino. 

Tanto os estudantes do campo quanto os da cidade são 
oriundos da escola pública. Os estudantes do campo (55%) tiveram 
a oportunidade de frequentar um cursinho pré-vestibular que foi 
oferecido pela própria escola, enquanto os estudantes da cidade 
não frequentaram este tipo de instrução (nenhum deles).

O principal motivo destacado pelos estudantes (67% do campo 
e 95% da cidade), que os levou a optar pela escola que atualmente 
estudam é o fácil acesso (a proximidade de casa e a praticidade de 
locomoção). Alguns estudantes do campo (22%) também destacaram 
que a escola tem bons professores e estrutura física. 

Em relação ao exercício de atividade remunerada, apenas 
2 estudantes (11%) do campo nunca trabalharam fora de casa, 
enquanto que na cidade este número é de 5 estudantes (25%). 

A renda, em salários brutos da família, no campo para 33% dos 
estudantes é de 1 a 3 salários; 39% de 3 a 5 salários e 28% de 5 a 
7 salários. Na cidade, a renda familiar é consideravelmente menor: 
5% recebe 1 salário mínimo; 75% de 1 a 3 salários; e 20% de 3 a 
5 salários. O sustento da família no campo é, na maioria, feito pelo 
pai. Entretanto, na cidade esta responsabilidade é dividida com a 
mãe, ou em algumas famílias, é a mãe que sustenta.

O nível de instrução do pai no campo é baixo, apenas 17% 
possuem Ensino Médio completo e/ou superior completo. Na cidade 
este percentual é um pouco maior, passando para 25%. Já o nível 
de instrução da mãe no campo é 22% com nível médio e superior, e 
na cidade é de 20%. 

Também foram perguntados sobre a principal ocupação do 
responsável pelo sustento da sua família. No campo as atividades 
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são variadas, 6 são empresários, 1 é servidor público, 4 funcionários 
de empresa privada, 4 proprietários rurais e 3 trabalham como 
autônomos. É importante lembrar que todos os proprietários rurais 
são também agricultores, pois trabalham em suas terras, e este 
considerável número de empresários ocorre porque muitos estudantes 
moram na parte central do distrito e não na área rural. Em relação 
aos estudantes da cidade, a grande maioria dos responsáveis (85%) 
são funcionários de empresa privada, 1 é empresário, 1 é servidor 
público e 1 é autônomo.

O principal meio de comunicação apontado pelos estudantes para 
mantê-los informados sobre os acontecimentos atuais é a televisão 
(22% no campo e 35% na cidade) e a internet (72% no campo e 40% 
na cidade). É importante observar que o percentual de estudantes 
do campo que faz uso da internet para se manter informado é bem 
maior que na cidade. Isso pode ser justificado pela proximidade com 
a área urbana, pois com a globalização deu-se a democratização da 
informação e da cultura. Os assuntos de maior interesse apresentados 
pelos estudantes do campo são Ciência e Tecnologia, e Medicina e 
Saúde. Entre os estudantes da cidade, os assuntos de maior interesse 
são o Meio Ambiente, e Ciência e Tecnologia.

A grande maioria dos estudantes possui computador em sua 
residência com acesso à Internet, 16 estudantes do campo (89%) 
e 14 estudantes da cidade (70%). Destes, 44% do campo e 50% 
da cidade, utilizam o computador principalmente para lazer, e 
uma quantidade igualmente considerável, 50% no campo e 45% 
na cidade, utilizam o computador principalmente para trabalhos 
escolares e/ou profissionais. Apenas 1 estudante do campo (6%) e 4 
estudantes da cidade (20%) não possuem computador. 

Dentre os estudantes questionados, 2 do campo (11%) e 1 da 
cidade (5%) não pretendem fazer curso superior. Daqueles que 
pretendem frequentar um curso superior, os cursos citados como sendo 
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de interesse foram variados: Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 
Enfermagem, Estética, Direito, Veterinária, Engenharia, Pedagogia, 
Agronomia, entre outros. Os estudantes do campo esperam que um 
curso superior lhes dê uma formação profissional voltada para o 
futuro emprego (55%), aumento de conhecimento e cultura geral 
(33%). Os estudantes da cidade esperam que lhes dê uma formação 
profissional voltada para o futuro emprego (60%) e melhoria da 
situação financeira (25%). 

A maioria dos estudantes da cidade (60%) considera mais difícil 
a vida de um agricultor em relação à vida de um assalariado e 
50% estudantes do campo concordam com esta ideia. Os estudantes 
da cidade comentam que o agricultor trabalha muito, são muitos 
afazeres, preocupam-se 24 horas com os animais e com os alimentos 
produzidos, pois pode haver uma praga em sua plantação ou uma 
doença em seus amimais. A dependência das condições climáticas 
e a falta de uma renda garantida é mais difícil para a vida no 
campo. Em compensação, não precisam cumprir horários rígidos e 
seguir normas, as quais muitas vezes não concordam, além de não 
precisar comprar muitas coisas, pois são produzidas por eles mesmos, 
desonerando o valor gasto em alimentação. 

Além disso, os estudantes destacaram que qualquer que seja o 
serviço do campo, deve ser desempenhado com força de vontade e 
determinação, pois é do trabalho que se tem, que se dá o sustento 
á família. Da mesma forma, os estudantes do campo salientam a 
dependência da agricultura às condições climáticas que, muitas vezes, 
pode gerar algumas dificuldades implicando no resultado final da 
produção, além do perigo que o agricultor enfrenta no manuseio 
com as máquinas. Ressaltam também que os agricultores não podem 
contar com as férias ou descanso dos finais de semana, pois o 
trabalho é intenso. Mesmo assim, consideram ter uma qualidade de 
vida melhor que na cidade.



Recursos, metodologias e pesquisa no Ensino de Ciências e Química204

8 - COMPARAnDO A EDUCAçãO DO CAMPO E DA CiDADE: PERCEPçõES DiFEREnCiADAS

Os estudantes da cidade (65%) consideram que os 
trabalhadores da cidade são mais especializados que os 
camponeses, pois os locais de estudo são de fácil acesso e as 
tecnologias como computadores e celulares estão mais próximas 
das pessoas da cidade. Para eles, os camponeses não veem a 
necessidade de estudar para trabalhar no campo. Além disso, 
muitas vezes não tem tempo, pois precisam cuidar do campo, de 
seus afazeres, sem contar com o difícil acesso pelo afastamento 
das áreas urbanas. Entretanto, metade dos estudantes do campo 
tem outra opinião, e consideram que como existem muitas pessoas 
na cidade e estas são assalariadas precisam mais dos estudos, 
cursos e especializações, para manter o emprego, sua fonte de 
renda, além da facilidade de acesso à instrução. Entretanto, 
ressaltam também que a agricultura está com um nível de 
tecnologia elevado, sendo que os camponeses necessitam de 
especialização para manusear as máquinas e equipamentos. 
Assim, muitos consideram que a especialização é necessária para 
ambos, assalariados e camponeses, sendo que cada trabalhador 
se especializa de acordo com a sua necessidade.

A maioria dos estudantes da cidade (55%) e do campo (44%) 
considera que a aprendizagem informal ocorre apenas de forma 
diferente na cidade e no campo, pois o modo de vida, os valores e 
costumes são diferentes, as pessoas da cidade convivem mais com a 
tecnologia e no campo a aprendizagem se dá de forma mais prática, 
durante o trabalho. Entre os estudantes da cidade (35%) consideram 
que a aprendizagem informal é maior na cidade, pois as pessoas 
da cidade começam a trabalhar fora de casa mais cedo e convivem 
com outras pessoas e com situações diferentes. Já para 39% dos 
estudantes do campo, a vida no campo traz maior aprendizagem 
informal, pois as pessoas do campo aprendem a trabalhar mais 
cedo, participam de situações diferentes no dia a dia, aprendendo 
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sempre coisas novas e interessantes e a maior proximidade com os 
pais auxilia na educação.

Verificamos que 30% dos estudantes da cidade consideram o 
ensino de uma escola do campo simplesmente diferente do ensino de 
uma escola da cidade e 33% dos estudantes do campo concordam 
com a situação acima citada. Já 20% dos estudantes da cidade e 
6% dos estudantes do campo pensam que o ensino ocorre da mesma 
maneira, independente do local. Entretanto, 39% dos estudantes do 
campo defendem o ensino nestas escolas, afirmando ser melhor que 
na cidade. Além disso, 15% dos estudantes da cidade concordam 
com essa afirmação, pois no campo existem menos alunos e o ensino 
se dá de forma mais individualizada, com problemas sociais menores 
que na cidade, sendo assim mais fácil controlar a turma, rendendo 
mais o desenvolvimento dos conteúdos. Diferentemente, 20% dos 
estudantes da cidade e 22% dos alunos do campo consideram que 
o ensino na escola do campo é inferior ao ensino de uma escola da 
cidade, mas não justificaram sua posição e 15% dos estudantes da 
cidade não quiseram opinar, porque não conhecem a realidade de 
uma escola do campo.

Percepções sobre assuntos considerados cotidianos do campo

As percepções dos estudantes sobre assuntos considerados 
cotidianos do campo foram obtidas por meio de respostas coletadas 
no questionário que serão apresentados a seguir, considerando os 
aspectos mais significativos para o trabalho. 

Antes de elaborar o questionário, perguntamos aos entrevistados 
do campo quais as atividades que a região mais desenvolvia e, a 
partir das respostas dadas, o questionário foi elaborado.

A atividade mais frequente nas propriedades agrícolas é 
a suinocultura, podendo o processo criatório dos suínos ocorrer 
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em fases diversas, como matrizes, crechários ou engorda. O 
maior problema gerado ao produtor é a grande quantidade de 
dejetos com alta capacidade poluente, provenientes dos suínos. Os 
estudantes foram questionados para indicar alguma(s) alternativa(s) 
utilizada(s) para minimizar esse problema. Todos os estudantes do 
campo apresentaram alguma resposta e 35% dos estudantes da 
cidade expressaram que não tem conhecimento sobre o assunto para 
responder a questão. 

Houve a parcela de estudantes (78% do campo e 60% da cidade), 
que apenas apresentaram como alternativas, isoladas, a utilização 
de biodigestores e o esterco para adubo nas plantações, mas não 
souberam comentar sobre o assunto. Entretanto, 22% dos estudantes 
do campo e 5% dos estudantes da cidade apontaram alternativas, 
tecendo comentários e demonstrando que conhecem a temática, 
citando a utilização de biodigestor no qual ocorre a fermentação 
dos resíduos, a produção de gás, que pode ser utilizado em fogões 
e o resíduo orgânico para a fertilização do solo, ou simplesmente a 
utilização do dejeto para irrigar as plantações, como a irrigação da 
grama utilizada para fazer feno (prática muito utilizada na região).

 Outra atividade rural bastante citada pelos estudantes do 
campo foi a piscicultura, a criação de peixes em tanques ou açudes, 
sendo que a atividade deve seguir alguns procedimentos para ter 
sucesso. Dentre eles: a qualidade da fonte de água, o oxigênio 
dissolvido, o fator pH (neutro a levemente alcalino), a temperatura 
e a transparência da água, a densidade de peixes, entre outros. Os 
estudantes foram solicitados a indicar os fatores que interferem na 
boa qualidade da água para a criação de peixes e comentar sobre 
a temática. 22% dos estudantes do campo e 20% dos estudantes da 
cidade expressaram não ter conhecimento sobre o assunto. 

A maioria dos estudantes, 50% do campo e 80% da cidade 
apenas citaram alguns fatores, de forma isolada, mencionando 
que a água não pode estar contaminada e não pode ser água 
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parada, pois interfere na respiração dos peixes. Além disso, deve-
se observar a boa oxigenação da água e há a necessidade de 
verificar e controlar o pH da água. Entretanto, verifica-se que os 
comentários feitos pelos estudantes são baseados no senso comum, 
pois são muito gerais. No entanto, 28% dos estudantes do campo 
apresentaram respostas que demonstraram um conhecimento maior 
sobre o assunto, pois fundamentaram suas respostas apontando que 
é necessário verificar a procedência da água, o pH da água deve 
estar médio, e a quantidade de peixe por m2 deve ser controlada 
para se obter uma boa oxigenação para os peixes. Outros estudantes 
comentaram sobre a temperatura no local que pode prejudicar o 
desenvolvimento dos peixes, e a falta de fluxo de água que diminui 
o nível de oxigênio. Outros ainda colocaram que é fundamental 
observar o fator do pH e a oxigenação da água no desenvolvimento 
dos peixes, sendo que um elevado índice de amônia  e um baixo pH 
da água não são condições favoráveis.

Finalmente, os estudantes tiveram que responder sobre uma 
questão que envolve a agricultura.  Com o advento da transgenia, 
têm-se plantações lado a lado, da cultura convencional e da 
transgênica (geneticamente modificada). Em nossa região prevalece 
a cultura da soja e do milho. Os estudantes foram questionados se 
pode ocorrer a contaminação de uma cultura convencional por uma 
cultura transgênica, argumentando sua resposta. Observou-se que 
muitos estudantes, 44% do campo e 40% da cidade expressaram 
não ter conhecimento sobre o assunto. É importante ressaltar que 
todos os estudantes trataram a soja e o milho de forma igualitária, 
não distinguindo as culturas. Muitos estudantes, 17% do campo e 
35% da cidade afirmaram que há contaminação e, 6% do campo 
e 15% da cidade disseram que a contaminação não ocorre, sendo 
que nenhum dos estudantes soube justificar a sua posição, apenas 
apresentaram algumas características relacionadas ás culturas 
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transgênicas como aumento de produtividade, resistência à algumas 
doenças e a possibilidade da aplicação de alguns agrotóxicos. Mas, 
outros estudantes, 33% do campo e 10% da cidade disseram que 
a contaminação ocorre e expuseram um breve comentário sobre o 
assunto, na tentativa de fundamentar a sua resposta, dizendo que 
pela proximidade entre cultura transgênica e convencional, pode 
ocorrer a mistura de qualidades, recombinações genéticas durante 
a florada, na polinização, fazendo com que a cultura convencional 
fique contaminada.

De acordo com o Schuster (2013), a percentagem de polinização 
cruzada varia de acordo com a distância, as características do 
solo (declividade) e do clima. No milho, a fecundação cruzada é 
favorecida e ocorre com uma taxa elevada, pois os órgãos masculino 
e feminino estão em locais separados na mesma planta e não há um 
sincronismo perfeito entre o florescimento masculino e feminino na 
mesma planta. O fluxo gênico via pólen ocorre entre lavouras de 
milho próximas, quando há coincidência de florescimento entre as 
plantas de ambas as lavouras. Já a soja, por ser uma planta com 
autopolinização, na qual a fecundação ocorre antes da abertura 
das flores, a porcentagem de contaminação de grãos e sementes 
pelo fluxo do pólen é extremamente baixa, certamente bem inferior 
ao limite de contaminação 1%.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Analisando os dados apresentados anteriormente, é possível 
verificar que há disparidade de conhecimentos entre estudantes do 
campo e da cidade, basicamente quando este conhecimento está 
atrelado à prática cotidiana. 

A respeito da suinocultura, pode-se observar que todos os 
estudantes do campo tem algum conhecimento sobre como minimizar o 
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problema causado pela grande quantidade de dejetos provenientes 
dos suínos, pois 78% apresentam alguma alternativa, sem fazer 
comentários, e 22% dos estudantes do campo apresentam alternativas 
e comentam as mesmas, sendo possível observar, em algumas destas 
respostas, a descrição de vivências cotidianas dos sujeitos do campo, 
como a apresentada a seguir:

Estudante do campo 1: “Uma alternativa seria que este criador de 
suínos plantasse em sua propriedade um pedaço de grama, assim ele 
pode irrigar esta grama com os dejetos e depois a cortar e lucrar com 
a venda do feno para agricultores que criam gado.”

Entretanto, para os estudantes da cidade, 35% não ter 
conhecimento sobre o assunto, 60% apresentam alguma alternativa 
para o problema apresentado e 5% demonstram algum conhecimento 
teórico sobre o assunto.

Em relação à piscicultura, 22% dos estudantes do campo 
declararam que não tem conhecimento suficiente sobre os fatores que 
interferem na boa qualidade da água para a criação de peixes, 50% 
citaram algum fator que interfere na prática da piscicultura, mas não 
justificaram sua resposta e 28% apontaram fatores e discorreram 
sobre os mesmos, demonstrando ter conhecimento mais aprofundado 
do assunto. Destes, em algumas respostas foi possível observar a 
presença da experiência de vida no campo, o saber pela experiência:

Estudante do campo 2: “Cuidar de onde vem a água, não pode 
ser água de qualquer rio. Cuidar a quantidade de ração que é jogada 
aos peixes. A água não vai estar totalmente limpa, mas precisa ter um 
controle.”

Estudante do campo 3:  “O pH tem que estar médio, cuidar com a 
quantidade de peixes por m2 para se obter um nível bom de oxigênio 
para todos os peixes.”

Estudante do campo 4: “A temperatura pode prejudicar o meio 
dos peixes, diminuindo o nível de oxigênio da água e a falta de 
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fluxo de água (nascentes em açudes, rios) que diminui o nível de 
oxigênio.”

Já os estudantes da cidade, 20% não falaram sobre o assunto, 
mencionando que não tem conhecimento suficiente para isso e 
80% dos estudantes citaram algum fator, mas não apresentaram 
justificativas. Logo, pode-se concluir que há apenas um conhecimento 
superficial do assunto.

Entretanto, a diferença de conhecimento entre estudantes do 
campo e da cidade verificada para a suinocultura e a piscicultura, 
não foi observada no questionamento sobre a possível contaminação 
da soja e do milho convencional pelas culturas transgênicas. Dos 
estudantes do campo, 44% expressaram não ter conhecimento 
suficiente para opinar sobre o assunto, 17% apontaram que a 
cultura convencional é contaminada pela cultura transgênica e 6% 
apontaram que a contaminação não ocorre, mas nenhum estudante 
apresentou justificativa para a opinião. Outros 33% afirmaram que 
a contaminação ocorre e expuseram um breve comentário, mas 
sem fundamentação teórica. E, para os estudantes da cidade, 40% 
afirmaram não ter conhecimento sobre o assunto, 35% declararam 
que há contaminação entre as culturas transgênica e convencional e 
15% apontaram que não há contaminação, e outros 10% afirmaram 
que a contaminação entre as culturas convencional e geneticamente 
modificada ocorre e comentaram brevemente. Todos os estudantes 
(campo e cidade) trataram as duas culturas de forma igualitária, 
demonstrando não saber a diferenciação de polinização das culturas 
da soja e do milho. Nas falas a seguir é possível observar que os 
estudantes não conhecem a diferença entre as culturas transgênica e 
convencional.

Estudante do campo 5: “A soja e o milho convencional se for 
plantado próximo a uma plantação transgênica pode afetar as 
características, o gene da cultura convencional.”
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Estudante do campo 6: “Durante a florada os genes transgênicos 
passam para a planta convencional.”

Estudante da cidade 1: “Pode ocorrer a mistura de qualidades na 
polinização.”

Observando as respostas, em relação à questão dos transgênicos, 
podemos verificar que nenhum deles (campo e cidade) tem um 
conhecimento mais elaborado sobre o assunto. Provavelmente, 
a semelhança entre as respostas dos estudantes da cidade e do 
campo ocorreu porque o conhecimento sobre a contaminação dos 
grãos produzidos é um conhecimento teórico, ligado à tecnologia e 
estes saberes não são necessários para desenvolver a prática do dia 
a dia no campo, ou seja, do plantio à colheita. Provavelmente, este 
é o motivo pelo qual os conhecimentos dos estudantes do campo se 
assemelham, nas respostas apresentadas, aos estudantes da cidade.

CONCLUSÃO 

Analisando os resultados apresentados, existe diferença 
de conhecimento entre os estudantes do campo e da cidade, 
especialmente, no que se refere às experiências cotidianas.

Quando o conhecimento é mais elaborado e está atrelado à 
tecnologia, não fazendo parte do cotidiano, a diferença não é 
observada, mas quando o conhecimento é ligado à prática cotidiana, 
fazendo parte do dia a dia do estudante ou está relacionado ao seu 
trabalho diário, observa-se que a experiência é fundamental, pois 
estabelece as diferenças e isso resulta em respostas mais elaboradas 
e consistentes sobre os assuntos.

Assim, justifica-se um currículo diferenciado nas escolas do 
campo porque a prática que os camponeses possuem, o saber fazer, 
influencia no conhecimento. Por outro lado, falta relacionar este 
saber com o saber teórico. Assim, se a escola do campo tivesse um 
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currículo diferenciado poderia fazer esta melhor sistematização do 
conhecimento, fazendo com que o estudante do campo interligue os 
diferentes conhecimentos, ampliando sua visão de mundo. 

Verifica-se a necessidade de uma escola com características 
específicas que atenda as necessidades da população campesina, 
sendo fundamental proporcionar a efetivação dessa escola do e no 
campo, pois apenas a mudança de nomenclatura para as escolas 
do campo não modifica a situação escolar, nem pode ser visto como 
avanço. 

Tem-se a necessidade de teorizar, de vincular teoria e prática, 
de ouvir as dificuldades dos professores que fazem parte da escola 
e a necessidade de reformulação do Projeto Político Pedagógico e 
do currículo da escola do campo, de modo a considerar que esta 
adequação de currículo não se refere à implantação de projetos, mas 
a elaboração de um currículo que atenda as diferentes realidades e 
particularidades desta escola. 

 De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Educação/
Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) no 1, que institui as Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, o Art. 
2º estabelece que

A identidade da escola do campo é definida pela sua 
vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-
se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na 
memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e 
tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais 
em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por 
essas questões à qualidade social da vida coletiva no país 
(BRASIL, 2003, p. 1).

Assim sendo, a identidade de uma escola do campo é definida 
pela articulação que faz dos conteúdos estruturantes com as 
questões específicas de sua realidade, construindo e reconstruindo 
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permanentemente o ambiente educativo, consistindo em uma prática 
pedagógica dinâmica e reformulada constantemente.

A realidade vivida no campo deve ser considerada como ponto 
de partida no processo de ensino aprendizagem dos estudantes do 
campo, pois conforme descreve Astolfi e Develay (1990, p. 35) “[...] 
toda aprendizagem vem interferir com um “já-existente” conceitual 
que, ainda que falso num plano científico, serve de sistema de 
explicação eficaz e funcional para o docente”.

É importante salientar que houve muitos avanços na Educação do 
Campo, mas estes avanços ainda não atingiram as práticas concretas 
em sua globalidade, mas atingiram apenas alguns casos específicos. 
Dessa forma, há falta da efetivação de uma prática pedagógica 
transformadora.

De acordo com o Caderno SECAD 2 (Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade, um dos problemas 
identificados e apontados em relação à Educação do Campo é a “[...] 
falta de conhecimento especializado sobre políticas de educação básica 
para o meio rural, com currículos inadequados que privilegiam uma 
visão urbana de educação e desenvolvimento” (BRASIL, 2007, p. 18).

Dessa forma, observamos que a Educação do Campo tem se 
revelado uma realidade na atualidade, devido às políticas públicas 
implantadas. No entanto, a sua implementação, a efetivação das 
práticas para a ocorrência desta modalidade de ensino ainda vem 
acontecendo de forma bem discreta. São necessárias várias ações, 
sendo fundamental, adequar as metodologias utilizadas no processo 
de ensino aprendizagem à realidade vivida, aos saberes próprios 
de cada estudante, caracterizando-os como sujeitos do campo, 
pois a Educação do Campo não existe fora de seu contexto. Sendo 
assim, ainda há muito a contribuir para a consolidação da Educação 
do Campo, buscando um ensino de qualidade e considerando as 
particularidades dos sujeitos do campo.
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