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Prefácio

O livro Processos Educativos em Ciências da Natureza na Educação 
Básica, organizado pelos professores e pesquisadores Wender Faleiro, Vanessa 
Fonseca Gonçalves Ana Flávia Vigário, apresenta-se como resultado de 
pesquisas de educadores, estudantes e investigadores de diversas instituições 
de ensino. 

A origem institucional de seus organizadores e autores, assim como os 
referenciais teóricos, as abordagens temáticas e suas proposições investigativas 
são diversificadas, múltiplas e variadas. Contudo, os autores tecem caminhos 
que se tangenciam e alinham-se na medida que apresentam nos 13 capítulos os 
resultados de pesquisas e relatos de experiências que remetem à alfabetização 
científica, aos processos de ensino por investigação e argumentação. 

Os autores, em suas tecituras, consonantes com os princípios, priorizam 
temáticas relevantes relacionadas às ciências, tecnologia, sociedade e meio 
ambiente. E também privilegiam estratégias que valorizam a participação, o 
engajamento e a imersão dos estudantes da educação básica e de docentes 
em formação inicial e continuada nos processos educativos como sujeitos 
autônomos e críticos nos diferentes ambientes de aprendizagens.

Para além das discussões e considerações apresentadas em cada capítulo 
deste livro, de maneira interessante e instigante, os organizadores e autores, 
com a gentileza que lhes é peculiar, deixam espaços para que a problematização 
das temáticas abordadas e ainda para que os caminhos percorridos, as análises 
e as reflexões sejam observadas, avaliadas e ampliadas por nós leitores. 

Então, gratos pela iniciativa e contribuições dos organizadores e autores, 
concluídas as nossas palavras, passemos à leitura.

Cláudia Regina Montes Gumerato Fernandes
Professora aposentada da Área Ciências da Natureza 

Colégio de Aplicação - Escola de Educação Básica - Eseba/UFU 
Universidade Federal de Uberlândia





Apresentação

Essa é uma obra financiada pela Capes (Processo 88887.290496/2018-00 
Edital 29/2018) e pelo CNPq (Processo: 403787/2018-1 Chamada ARC 
nº 06/2018 L2) por meio do por meio Grupo de Pesquisa e Extensão em 

Ensino de Ciências e Formação de Professores – GEPEEC – UFCAT e, com a 
colaboração de todos organizadores e autores que abdicaram de seus direitos 
autorais pudemos disponibilizar de forma totalmente gratuita o download 
completo da obra.

Este livro esta constituído por 13 capítulos. Iniciamos com o capítulo 
das autoras Vanessa Fonseca Gonçalves & Alessandra Pavolin Pissolati Ferreira, 
intitulado A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS POR 
MEIO DE UM MINICURSO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. As 
autoras afirmam que o desenvolvimento de estratégias didáticas que promovam 
um ensino de Ciências com qualidade é imprescindível para a formação de 
sujeitos críticos e participativos, logo elas desenvolveram um minicurso pautado 
na investigação científica a respeito da utilização de biomonitores da qualidade 
ambiental no município de Uberlândia – MG, com as discentes de um colégio 
de aplicação dessa cidade. As atividades ocorreram quinzenalmente durante 
onze encontros no contraturno, com duração de três a quatro horas cada, entre 
setembro de 2016 e junho de 2017. Nesses encontros, as estudantes participantes 
puderam vivenciar e experimentar os passos para a elaboração e desenvolvimento 
de uma pesquisa científica, sendo eles: levantamento bibliográfico, delineamento 
amostral, preparação de material para coleta de dados, coleta de dados, análise 
dos dados, escrita e reescrita de um artigo e apresentação em evento científico. 
Vanessa e Alessandra concluíram que durante o desenvolvimento das atividades, 
as discentes do colégio demonstraram interesse, motivação, autonomia e 
protagonismo. Além disso, a proposta contribuiu para a formação inicial 
da bolsista – discente do curso de graduação, participante do minicurso – e, 
continuada da professora do colégio.



Considerando a importância da contextualização para o processo 
de ensino-aprendizagem, Talita Martins Faria Marques & Daniela Franco 
Carvalho analisaram o desenvolvimento e a aplicação de uma oficina 
de divulgação científica, na qual foram mobilizados discursos sobre a 
problemática da construção de rodovias, considerando seu impacto sobre a 
fauna, devido ao elevado número de atropelamentos de animais silvestres. 
Elas selecionaram o tema a ser abordado a partir do contexto da exposição do 
Museu de Biodiversidade do Cerrado, Uberlândia (MG), local onde a oficina 
foi desenvolvida e de situações que faziam parte da realidade das crianças que 
participaram desse evento. Para abordar o tema, Talita e Daniela desenvolveram 
três atividades distintas: um jogo, uma visita guiada e uma contação de 
história, elaboradas para alunos do Ensino Fundamental. Com a realização 
desse evento, partindo dos pressupostos da pesquisa narrativa, conduziram 
uma análise dos discursos mobilizados pelas crianças participantes, em busca 
de uma compreensão sobre sua apropriação das informações apresentadas. 
Elas também identificaram os desdobramentos desta pesquisa, analisando os 
reflexos dessa proposta na própria prática docente, a partir de um feedback 
de alunos do Ensino Médio, sobre as atividades desenvolvidas ao longo do 
ano letivo. Apresentam no capítulo 2, A REPERCUSSÃO DA REALIZAÇÃO 
DE UMA OFICINA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A PRÁTICA 
DOCENTE DE UMA PROFESSORA DE BIOLOGIA, uma etapa do processo 
de descoberta de uma professora que está trilhando caminhos, em busca por 
uma educação significativa e transformadora, mas é importante ressaltar que 
essa construção não se encerra nesta etapa, pois essas informações estão em 
constante processo de reflexão e ressignificação.

Marianne Fernandes Dias e Silva; Katymilla Guimarães Girotto & Débora 
Cristina de Oliveira Silva Nunes trazem no capítulo 3, AÇÕES EDUCATIVAS 
EM SAÚDE SOBRE PARASITOSES INTESTINAIS PARA CRIANÇAS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL EM UBERLÂNDIA, MG. O capítulo objetivou 
identificar os saberes de crianças dos 6º e 7° anos do Ensino Fundamental 
sobre parasitoses intestinais, bem como investigar a presença de parasitas 
intestinais em diversos pontos de contaminação da escola, a fim de propor 
ações educativas em saúde aplicadas de forma prática e lúdica para promover 
o aumento no nível de conhecimento do grupo, bem como sensibilizar as 
crianças sobre a importância da prevenção às parasitoses e contribuir para 
mudanças de comportamento dos discentes e seus familiares. 



O capítulo 4, intitulado ANALOGIAS E OUTROS TIPOS DE 
COMPARAÇÃO NO CONTEXTO DA ESTEQUIOMETRIA QUÍMICA EM 
LIVROS DIDÁTICOS de autoria de Luciana Paula de Assis & Alexandre da 
Silva Ferry, decorre de uma investigação que teve por finalidade analisar 
potencialidades e limitações pedagógicas de práticas educativas em Ciência & 
Tecnologia fundamentadas em modelagem analógica. A investigação envolveu 
três etapas: (1ª) Análise do potencial analógico de comparações, no contexto 
da estequiometria, presentes nos livros didáticos de Química aprovados 
no Programa Nacional do Livro Didático 2018 (PNLD/2018), através de 
mapeamentos estruturais; (2ª) Elaboração de modelos analógicos para esses 
subtópicos de conteúdo para os quais as analogias haviam sido propostas; 
(3ª) Apresentação de modelos analógicos para professores de Química da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), a fim de analisar 
suas percepções a respeito das potencialidades e limitações dos recursos 
mediacionais apresentados em eventuais situações de uso. Este capítulo tem 
como foco os resultados da primeira etapa desta pesquisa que identificou, 
por meio da leitura integral dos capítulos que abordam os subtópicos da 
estequiometria, 25 ocorrências de comparações que corresponderam a 
18 comparações distintas e um modelo. O mapeamento estrutural dessas 
comparações permitiu aos autores concluírem que entre as 18 identificadas 
existem, além das analogias, outros tipos de comparação, como metáfora 
relacional, abstração e uma categoria emergente – a comparação por contraste. 
Isso sinaliza, segundo os autores, a importância de conhecer as particularidades 
dos tipos de comparação presentes em livros didáticos e o seu caráter mais 
relacional que descritivo, uma vez que não foram identificadas comparações de 
mera aparência. Além disso, sugere a importância do mapeamento estrutural 
e da análise estrutural, semântica e pragmática desse tipo de comparação para 
analisar o seu potencial analógico.

APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM SITE COM PROPOSTA 
ADAPTATIVA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS é o titulo do capítulo 5 dos 
autores Fabiana Fideles dos Santos, Agrinaldo Jacinto do Nascimento Júnior & 
Mayara Lustosa de Oliveira Barbosa que afirmam que em uma sala de aula é 
comum a presença de alunos com diferentes níveis de aprendizagem. Alguns 
conseguem assimilar conteúdos mais facilmente, outros não. Isso torna o 
trabalho do docente delicado, pois ao passar o conteúdo mais lentamente 
pode causar desinteresse, porém, se o conteúdo for conduzido de modo mais 



avançado, os alunos podem não assimilar o tema. Considerando esse contexto, 
propôs-se a aplicação e avaliação de um site com proposta adaptativa, ou seja, 
que direciona o aluno para atividades adequadas a seu nível de conhecimento, 
para facilitar o ensino de Ciências e promover maior autonomia ao estudante. 
Para alcançar os objetivos, o site foi utilizado em duas turmas do ensino 
fundamental divididas em grupo controle (GC) e experimental (GE). Enquanto 
as turmas do GE tiveram aula com o uso do site, o GC teve aulas com o uso de 
recursos tradicionais. Como métodos avaliativos foram utilizados pré e pós-
testes, uma prova e mapas conceituais. Para comparar os grupos, foi utilizado 
o teste ANOVA e o teste t de Student. Não houve diferença significativa nos 
resultados do pré-teste, mas ao compararmos os resultados dos pós-testes, 
foi obtida uma diferença estatisticamente significativa entre os alunos que 
receberam a aula com o site e os que não receberam. Além disso, os mapas 
conceituais construídos pelo GE apresentaram conexões e associações teóricas 
mais apropriadas. Assim, os autores avaliaram que a proposta alcançou o 
objetivo inicial de facilitar o ensino e promover maior autonomia para os 
estudantes, além de facilitar o processo de ensino para os docentes.

O capítulo 6, DEBATENDO SOBRE ADOLESCÊNCIA E SEXUALIDADE 
NA ESCOLA: desafios e resistência, dos autores Fernanda Bassoli; Ana Carolina 
Costa Resende & Felipe Bastos, Apresentam um relato de experiência sobre 
uma sequência didática que desenvolveram com o tema Adolescência e 
Sexualidade com estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental no contexto das 
aulas de Ciências nos anos de 2018 e 2019. A abordagem do tema foi feita de 
forma ampliada, visando discutir não apenas as questões de cunho biológico, 
como também as questões sociais e culturais integradamente, propiciando 
assim, que os anseios, expectativas e questões trazidas pelos estudantes 
fossem contemplados. Desta forma, desenvolveram diferentes atividades que 
ofereceram subsídios para a avaliação e planejamento das etapas subsequentes. 
Os resultados obtidos com os/as estudantes foram muito expressivos, de modo 
que conseguiram construir ao longo da sequência didática um ambiente 
de respeito e acolhimento na sala de aula e, principalmente, aprendizagens 
significativas sobre o tema. Ao sentiram-se à vontade para manifestar seus 
sentimentos, opiniões e dúvidas questões relacionadas à depressão, bullying, 
suicídio, desigualdades de gênero e abuso sexual emergiram. A partir das 
análises empreendidas, foi possível aos autores afirmarem que os/as estudantes 
demonstraram a ampliação do senso crítico e da capacidade de análise e 



problematização da realidade ao identificar e desnaturalizar situações de 
preconceito e discriminação, presentes tanto na escola como também nas suas 
famílias reafirmando a importância de se abordar esse tema a despeito do seu 
apagamento na Base Nacional Comum Curricular.

A educação ambiental (EA) sustentada pela Lei nº 9795/99 e pelos 
documentos oficiais, norteadores da Educação Básica, surge como iniciativa da 
educação para a cidadania, com o intento de formar sujeitos críticos e atuantes 
frente aos problemas socioambientais.  Assim, Elôany Lázara de Oliveira & 
Mayara Lustosa de Oliveira Barbosa, propuseram o capítulo 7 intitulado 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL: resultados da 
aplicação de uma sequência didática. Elas desenvolveram e avaliaram uma 
sequência didática como proposta de educação ambiental para alunos do 
ensino fundamental de uma escola no interior do estado de Goiás. 

O capítulo 8, ENSINO DE CIÊNCIAS, ESCOLA DO CAMPO E AS 
SAÍDAS DE ESTUDO EM CAMPO dos autores Marina Comerlatto da Rosa & 
Adalberto Penha de Paula, apresenta reflexões sobre o ensino de Ciências na 
escola do campo, evidenciam-se elementos importantes para uma estratégia 
didático-metodológica que colabore na superação de formas convencionais e 
depositárias de conteúdo em relação ao processo de ensino e aprendizagem. A 
questão que orienta a discussão pode ser expressa da seguinte forma: Como 
fortalecer a escola do campo a partir de um ensino de Ciências que rompe com 
o ideário e práticas da Educação Rural?. O capítulo objetivou problematizar 
o ensino de Ciências a partir de uma estratégia didático-metodológica que 
considere os princípios da Educação do Campo na construção da escola do 
campo. Marina e Adalberto destacam o potencial de um ensino de Ciências 
que tenha a prática social, o concreto como ponto de partida no processo de 
experiência com o conhecimento, de apropriação do objeto a ser conhecido, 
enfatizando-se que tal estratégia de ensino pode superar o fazer da escola rural, 
isto é, as práticas da escola produtora e reprodutora dos princípios do modo de 
produção capitalista do conhecimento.

Eloá Arévalo Gomes Fraga; Fernanda Regis Leone & Silvia Regina 
Sampaio Freitas, são as autoras do capítulo 9, INTERVENÇÃO EDUCATIVA 
SOBRE DOENÇAS PARASITÁRIAS TROPICAIS NO INTERIOR DO 
AMAZONAS, apresentam uma proposta pedagógica baseada no uso do jogo 
didático para retratar os aspectos ecológicos, as vias de contágio e os métodos 
de profilaxia das parasitoses tropicais. A população de estudo foi representada 



por 50 alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do 
município de Tefé, Amazonas, Brasil. Para a execução do estudo empregou-se 
uma sequência didática organizada em três momentos pedagógicos distintos: 
fundamentação teórica sobre as doenças parasitárias tropicais; aplicação do 
jogo “Memorizando o Ciclo de Vida das Parasitoses Tropicais”; e validação 
da sequência didática. Com esta abordagem, os autores verificaram que os 
estudantes compreenderam os ciclos de vida dos diferentes tipos de parasitos 
intestinais, assim como a importância de bons hábitos de higiene como método 
de prevenção das parasitoses tropicais. Portanto, a intervenção educativa 
proposta mostrou ser eficaz tanto na aquisição do conhecimento quanto para 
conscientizar sobre os bons hábitos de higiene.

O capítulo 10, O USO DA REDE SOCIAL INSTAGRAM PARA ENSINO 
DE BOTÂNICA, das autoras Natália Aparecida Campos; Juliana Rocha de Faria 
Silva & Mayara Lustosa de Oliveira Barbosa, propuseram o uso da rede social 
Instagram como produto educacional, utilizando-o para revisão dos conteúdos 
de Botânica para discentes do 2º ano do Ensino Médio. A principal ferramenta 
utilizada na pesquisa são os Stories, por meio dos quais foram construídas 
telas explicativas e interativas para a realização da revisão. O principal objetivo 
das pesquisadoras foi identificar seu impacto no aprendizado, estabelecendo 
uma comparação entre a revisão de conteúdos com o Instagram e uma revisão 
por meio de uma aula convencional e presencial. Para tanto, as turmas 
foram divididas em Grupo Controle (revisão com aula presencial) e Grupo 
Experimental (revisão com o Instagram). Como ferramentas para coleta de 
dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com a Docente regente 
e com os estudantes, a avaliação bimestral e um questionário de opinião. 
Os resultados das análises qualitativas e quantitativas permitiram às autoras 
afirmarem que o uso do Instagram foi mais eficaz do que a aula convencional. 
Os estudantes do Grupo Experimental tiveram maior índice de aprendizado 
e sentiram-se mais estimulados do que os alunos do GC. Como perspectivas 
futuras, pretende-se aplicar a atividade antes das aulas sobre o conteúdo, de 
acordo com o modelo flipped classroom.

Bruno de Sousa-Lopes & Nayane Alves-da-Silva, trazem no capítulo 11 
OS INSETOS COMO MODELOS DIDÁTICOS VERSÁTEIS PARA ABORDAR 
CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, os aspectos morfológicos, 
genéticos, fisiológicos, comportamentais, evolutivos, históricos e culturais dos 
insetos, os quais possibilitam a criação de repertório para diferentes abordagens 



docentes. Os livros didáticos mais escolhidos nas escolas da rede estadual 
de Minas Gerais foram inclusos em uma análise qualitativa, a qual indicou 
que todos eles utilizaram os insetos em conceitos, procedimentos e atitudes. 
Contudo, os autores afirmam que os livros são ineficientes em abordar as 
potencialidades apresentadas por estes organismos e descritas neste capítulo. 

O capítulo 12, QUESTIONAR, PESQUISAR E SOCIALIZAR PARA 
TRANSFORMAR: contribuições de um projeto coletivo de trabalho para o 
letramento científico, das autoras Ana Carolina Costa Resende & 

Fernanda Bassoli, apresentam um relato de experiência sobre 
o desenvolvimento de um projeto coletivo sobre o tema cultura de 
sustentabilidade, realizado em um colégio de aplicação ao longo de 2019. 
Focaram nas ações que envolveram a disciplina Ciências, em que buscaram 
promover o letramento científico e o desenvolvimento da atitude científica a 
partir da realização de uma pesquisa-ação colaborativa pelos estudantes do 
8º ano do ensino fundamental. O projeto envolveu três ciclos de pesquisa-
ação, inspirados nas espirais reflexivas que caracterizam a metodologia, 
compreendendo momentos coletivos de planejamento-ação-reflexão-ação. Os 
alunos pesquisaram sobre problemas relacionados à sustentabilidade e saúde 
presentes em seu cotidiano e desenvolveram ações concretas para a solução 
destes.   Como principais resultados, Ana Carolina e Fernanda destacam que 
os alunos atribuíram sentido aos conhecimentos científicos, desenvolveram 
procedimentos e atitudes relacionados ao fazer científico, socializaram os 
resultados de seus trabalhos em feiras multidisciplinares e, principalmente, 
contribuíram para a transformação da realidade. Desta forma, o projeto trouxe 
contribuições importantes para o letramento científico e desenvolvimento da 
atitude científica. No que tange à ação docente, dentre os desafios encontrados 
no desenvolvimento do projeto destacam dificuldades em conseguir o 
engajamento e a motivação de todos os grupos, bem como em gerenciar os 
conflitos entre os alunos nos grupos. Nesse sentido apontaram a importância 
da participação deles na definição dos temas de trabalho.

O capítulo 13, QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS: possibilidades dos livros didáticos nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental de Pedro Xavier da Penha & Maria Delourdes Maciel identificaram 
as Questões Sociocientíficas (QSC) nos livros didáticos do componente 
curricular de ciências da natureza do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental. A 
investigação tem a finalidade de identificar potenciais abordagens das QSC em 



obras didáticas de Ciências do Anos Finais do Ensino Fundamental aprovada 
pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do triênio 2017-2019, 
utilizadas nas escolas municipais de Ouro Branco - MG. 

Finalizamos com o capítulo 14, AS FEIRAS DE CIÊNCIAS DA 
UFCAT COMO METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: O PAPEL MEDIADOR DO PROFESSOR dos autores 
Leonardo Oliveira Costa & Simara Maria Tavares Nunes, objetivou discutir 
e compreender a prática pedagógica do professor enquanto mediador no 
processo de construção ativa do conhecimento dos alunos da Educação Básica 
em atividades ligadas à 7a Feira de Ciências da Universidade Federal de Catalão. 
Com este objetivo os autores, ressaltam que nas atividades da Feira os alunos 
são incentivados a construir o conhecimento de forma autônoma, divertida e 
descontraída, fortalecendo cada vez mais o elo entre professor e aluno. Para 
analisar o processo de mediação de conhecimentos, foi realizada uma pesquisa 
de caráter qualitativo, utilizando-se questionários como instrumentos de coleta 
de dados que foram respondidos pelos alunos do Ensino Médio participantes 
das atividades. Através das repostas dos alunos, percebe-se que os professores 
incentivaram os alunos a elaborarem trabalhos de autorias própria, mas 
sempre os orientando, direcionando e auxiliando na organização de suas 
ideias. Ou seja, através desta metodologia ativa de trabalho, os professores 
puderam se colocar no papel de mediador do conhecimento ao atuar como 
um parceiro mais experiente, compartilhando ideias e conhecimentos com 
os alunos. Dessa forma, o professor não se perde no processo, ele apenas o 
acelera, possibilitando a aprendizagem, respeitando a natureza do indivíduo 
no processo de construção do conhecimento dos alunos. Sendo assim, a Feira 
de Ciências permitiu a construção e troca de experiências e conhecimentos 
entre aluno-professor de forma ativa, através do papel mediador do professor.

Esperamos que o livro seja um campo fértil para sua jornada enquanto 
professor-educador!

Boa leitura!

Wender Faleiro
Vanessa Fonseca Gonçalves 

Ana Flávia Vigário 
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CAPÍTULO 1

A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS POR MEIO DE UM MINICURSO PARA 

ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Vanessa Fonseca Gonçalves1

Alessandra Pavolin Pissolati Ferreira2

O ensino de Ciências, em muitos momentos, tem sido marcado 
pela transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos que, 
compreendidos como produtos finais do empreendimento científico, deveriam 
ser memorizados para posterior reprodução em atividades avaliativas 
(CARVALHO, 2014; NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). 
Corroborando isso, Kindel (2012) afirma que:

Ao se aproximarem demasiadamente do modo de ensinar acadêmico, 
exageram no uso de denominações, nomenclaturas e definições de 
processos/eventos biofísico-químicos, em detrimento de aprofundá-los 
em seus aspectos mais funcionais. Muitas vezes, no ensino de Ciências, 
professores e estudantes estão mais atentos à memorização de nomes do 
que ao entendimento dos processos naturais. (KINDEL, 2012, p. 26).

Contrapondo tais situações, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) (BRASIL, 1998) apresentam como objetivo fundamental do ensino de 
Ciências, a promoção da aprendizagem significativa dos/as estudantes, por 
meio da observação e identificação de problemas, do delineamento e análise 
de hipóteses. De acordo com os PCN:

1 Graduada em Ciências Biológicas (2008) com Mestrado em Ecologia e Conservação de Recur-
sos Naturais (2012) pela UFU – Universidade Federal de Uberlândia. É docente da Universidade 
Federal de Uberlândia – UFU, no Colégio de Aplicação – Escola de Educação Básica (CAp Ese-
ba). E-mail: vanessa.goncalves@ufu.br
2 Graduada em Ciências Biológicas (2018) e Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFU - Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: alepissolati@gmail.com
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A abordagem dos conhecimentos por meio de definições e classificações 
estanques que devem ser decoradas pelo estudante contraria as principais 
concepções de aprendizagem (...). Quando há aprendizagem significativa, 
a memorização de conteúdos debatidos e compreendidos pelo estudante é 
completamente diferente daquela que se reduz à mera repetição automática 
de textos cobrada em situação de prova. (BRASIL, 1998, p. 26).

Da mesma forma, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sinaliza 
que:  

O processo investigativo deve ser entendido como elemento central 
na formação dos estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo 
desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas ao 
longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos 
revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão 
acerca  do mundo em que vivem. (BRASIL, 2017, p. 320).

Portanto, se faz necessário repensar o ensino-aprendizagem em Ciências, 
buscando processos para além da transmissão de conceitos, teorias e fórmulas; 
mas que promova a alfabetização científica dos/as estudantes (CARVALHO, 
2011; NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010), criando um 
ambiente com oportunidades de envolvimento em situações de investigação, 
de experimentação, de testar hipóteses, de questionar, de expor suas ideias e de 
confrontá-las com as de outras pessoas (ROSA et al., 2003).

Nesse sentido, o desenvolvimento de estratégias didáticas que promovam 
um ensino de Ciências com qualidade é imprescindível para a formação de 
sujeitos críticos e participativos. Segundo Carvalho (2014), é papel da escola 
proporcionar um espaço favorável à descoberta, à pergunta e à investigação 
científica, promovendo atividades investigativas que suscitem o interesse 
dos/as estudantes, que agucem e reforcem a sua curiosidade, o gosto pela 
participação e o desejo de/em aprender.

Atrelado a isso, as propostas pedagógicas para o ensino de Ciências devem 
se estruturar de forma a articular os conteúdos por meio do enfoque CTSA 
(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), evidenciando que a produção 
de conhecimento é atravessada por questões políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e ideológicas (CARVALHO, 2011; NASCIMENTO; FERNANDES; 
MENDONÇA, 2010; SASSERON; CARVALHO, 2008, 2011) e promovendo a 
participação responsável – individual e coletiva -, na construção de melhores 
padrões de qualidade de vida.
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O ensino de Ciências deve ser voltado para um modelo de formação em 
que os/as estudantes possam ampliar e desenvolver habilidades e competências 
para vivenciarem situações cotidianas que demandem referências dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos para tomarem decisões de forma 
ética, além de reivindicarem por melhores condições de vida na perspectiva 
da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental. Para Delizoicov, 
Angotti e Pernambuco (2018), é necessário um ensino que possibilite aos/às 
estudantes incorporarem no seu universo a ciência como cultura.

Corroborando para isso, Andrade e Massabni (2011), Carvalho 
(2014), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018) apontam a importância das 
atividades com características investigativas na construção do conhecimento, 
na medida em que a interação com o fenômeno e com os indivíduos auxilia na 
promoção da reflexão de seus conceitos prévios, com o objetivo de adequar sua 
estrutura cognitiva para prover um sentido ao que se observa.

A utilização de uma metodologia investigativa para o ensino de Ciências 
é apontada como importante para o estímulo de situações argumentativas 
(SASSERON; CARVALHO, 2008, 2011). Isso é de extrema relevância, pois 
a argumentação é um dos elementos essenciais do processo de ensino-
aprendizagem (DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 2000). Segundo Bellucco 
e Carvalho (2014), esse processo é desencadeado por uma problematização 
e propicia o surgimento de ideias que são justificadas até chegar a uma 
explicação, e com isso é potencializada a aprendizagem.

Na intenção de contribuir com o desenvolvimento de uma proposta de 
ensino baseada na investigação científica, foi elaborado e desenvolvido um 
minicurso a respeito da utilização de biomonitores da qualidade ambiental 
no município de Uberlândia – MG, com discentes de um colégio de aplicação 
da Universidade Federal de Uberlândia: a Escola de Educação Básica (Eseba).

PERCURSO METODOLÓGICO 

O projeto “Utilização de biomonitores de qualidade da água no município 
de Uberlândia- MG” foi submetido e aprovado pelo edital N° 001/2016 
PROGRAD/DIREN do Programa de Bolsas de Graduação, no subprograma 
Educação Básica e Profissional da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 
Para o desenvolvimento do projeto, houve a participação de uma docente 
da área de Ciências (coordenadora), de discentes dos 6º e 7º anos do Ensino 
Fundamental do colégio de aplicação da UFUe de uma discente da graduação 
em Ciências Biológicas como bolsista.
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O projeto foi desenvolvido em duas etapas, durante o período de 
agosto de 2016 a junho de 2017. A primeira etapa referiu-se à preparação da 
docente e da bolsista para o desenvolvimento do minicurso e a segunda etapa 
caracterizou-se pela participação dos/as discentes do Ensino Fundamental. 
Para o desenvolvimento da primeira etapa, foram realizadas reuniões semanais, 
durante dois meses, entre a docente e a bolsista para discussões de textos a 
respeito do ensino de Ciências (atividades, investigação, experimentação e 
pesquisa científica) e da utilização de biomonitores de qualidade ambiental, 
contribuindo para a formação inicial e continuada das participantes. Além 
disso, durante as reuniões semanais, foi elaborada a proposta de um minicurso 
investigativo com a temática “Utilização de biomonitores de qualidade 
ambiental”, voltado para os/as estudantes do colégio.

Na segunda etapa do projeto, foi ofertado aos/às estudantes do Ensino 
Fundamental um minicurso pautado na investigação científica. As atividades do 
minicurso ocorreram quinzenalmente, durante 11 encontros no contraturno, 
com duração de três a quatro horas cada. Durante as aulas de Ciências, os/
as estudantes foram convidados/as a participarem da atividade e aqueles/as 
que demonstraram interesse entraram em contato por e-mail formalizando o 
mesmo. Assim, a participação dos/as estudantes ocorreu de forma voluntária.

UTILIZANDO BIOINDICADORES DE QUALIDADE 
AMBIENTAL: UMA PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO 

No minicurso investigativo com os/as discentes do Ensino Fundamental, 
buscamos a formação de conceitos relacionados aos organismos bioindicadores 
e à qualidade ambiental, bem como a sensibilização para possíveis conflitos 
socioambientais existentes na cidade. Ao propor uma atividade investigava aos/
às estudantes, pretendíamos possibilitar um ambiente em que estes/as fossem 
os protagonistas do processo de aprendizagem, que viabilizasse situações 
argumentativas e que também aproximasse os/as discentes da natureza da 
atividade científica.    

• Primeiro encontro: apresentação do minicurso e introdução ao conceito de 
bioindicadores

O primeiro momento desse encontro foi destinado à apresentação 
das3 participantes do minicurso – discentes, docente e bolsista. Para tanto, 
3 Adotamos a marcação do gênero feminino para nos referir as pessoas envolvidas com a atividade 
relatada no presente texto, pois elas eram majoritariamente mulheres. Apenas um estudante 
integrava o grupo, no entanto o mesmo participou apenas dos dois primeiros encontros.
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utilizamos uma dinâmica de apresentação por meio de desenhos. Todas as 
participantes foram convidadas a desenhar seu autorretrato, incluindo, além 
de suas características físicas, elementos de sua personalidade, gostos e hobbies 
que as representassem. Um dos aspectos a ser ilustrado deveria estar associado 
a uma característica de sua personalidade importante para o trabalho em 
grupo. Ao finalizar a atividade, todas foram convidadas a compartilhar seus 
desenhos e comentar sobre si. 

Em seguida, a proposta do minicurso foi apresentada. Inicialmente, 
as estudantes foram convidadas a apresentar os motivos que as levaram a 
se inscrever no minicurso, bem como quais eram suas expectativas sobre o 
mesmo. Posteriormente, a docente apresentou a proposta do minicurso, 
incluindo os aspectos organizacionais sobre horários, calendário, autorização 
do/a responsável legal, entre outros. Encerramos essa atividade dialogando 
acerca das sobreposições e distanciamentos entre a proposta e os motivadores 
das estudantes, e ajustamos alguns detalhes coletivamente. 

A atividade subsequente compreendeu a aplicação de um questionário 
que buscava compreender os conhecimentos prévios das estudantes acerca 
de algumas temáticas que seriam abordadas no decorrer do minicurso, como 
bioindicadores, qualidade ambiental e pesquisa científica.  As estudantes foram 
informadas que não haveria atribuição de notas para execução de tal atividade, 
nem conceitos como certo e errado. Portanto, poderiam se expressar livremente. 

Enceramos o dia com uma apresentação introdutória sobre os 
bioindicadores. Nessa atividade, dialogamos sobre o conceito de bioindicadores 
e biomonitoramento, elencamos alguns exemplos e discutimos sua utilização. As 
estudantes participaram ativamente dessa atividade, fazendo questionamentos, 
respondendo as provocações, contribuindo com suas percepções e memórias 
sobre a temática. Por fim, disparamos a seguinte pergunta às estudantes: “Como 
está a qualidade do ambiente no nosso município?”. Tal questionamento as 
provocou e contribuiu para um ambiente de diálogo entre elas e também 
com as mediadoras, emergindo alguns aspectos que motivaram encontros 
posteriores, como, por exemplo, a argumentação baseada em “achismo” e 
estratégias de atuação na solução de problemas socioambientais. 

• Segundo encontro: o que é pesquisa?
A primeira atividade4 do encontro foi impulsionada pelos resultados 

obtidos com o questionário. Percebemos que a compreensão de pesquisa 
4 Maiores detalhes sobre a atividade mencionada no texto podem ser encontrados em FERREIRA, 
A. P. P; GONÇALVES, V. F. Como estudantes do Ensino Fundamental percebem a ciência e os 
cientistas?. In: FALEIRO, W.; BARBOSA, W. S.; BARROS, J. J. C. (orgs.). Ciências da Natureza 
e Formação de Professores. 1. ed. Goiania: Kelps, 2019. p. 250-265.
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das estudantes estava associada à pesquisa escolar e que a atividade 
científica, no que diz respeito aos sujeitos e ambiente de desenvolvimento, 
correspondia às representações estereotipadas desta. Dessa forma, 
propusemos uma atividade baseada em imagens representativas de cientistas 
em atividade para problematizar aspectos associados ao desenvolvimento 
científico, como a coletividade, as questões de gênero, a relação entre a 
função desempenhada por esse/a profissional, o ambiente de trabalho e os 
equipamentos de proteção individual. 

Após essa atividade, realizamos uma dinâmica conhecida como 
Caixa de Pandora, adaptada de Sousa (2008). A proposta teve como intuito 
trabalhar alguns aspectos do empreendimento científico, como por exemplo: 
a importância do problema, o delineamento e análise de hipóteses, o 
desenvolvimento de modelo experimental e do caráter mutável/provisório 
da ciência. Na realização da atividade, houve uma inquietação das estudantes 
para descobrirem os objetos que estavam no interior da caixa, se haviam tido 
êxito ou não nas estratégias utilizadas e hipóteses formuladas. Informamos 
a elas que não abriríamos a caixa e justificamos essa atitude no processo de 
construção do conhecimento. No entanto, as discentes se demostraram 
extremamente frustradas e, no final, permitimos a abertura da caixa. Com 
a descoberta dos objetos que estavam em seu interior, reavaliamos todas as 
estratégias e hipóteses e concluímos quais foram os elementos presentes nestas 
que permitiram as estudantes se aproximarem, acertarem ou equivocarem-se.

Retomamos a discussão do encontro antecedente questionando 
novamente “Como está a qualidade do ambiente no nosso município?”. 
Mediamos a discussão com intuito das estudantes perceberem a extensão de 
tal questionamento. Provocamos as mesmas a refletirem sobre qual ambiente 
estávamos questionando. Nesse movimento, as discentes concluíram que 
não tínhamos elementos para fornecer respostas embasadas cientificamente 
e conclusivas para esse questionamento. A dificuldade em responder pelo 
munícipio devido sua extensão territorial e nossa limitação de recursos 
econômicos, técnicos e de pessoal também foi um aspecto discutido. Portanto, 
haveria necessidade de delimitar o problema. Emergiu a sugestão de fragmentar 
o ambiente para investigarmos sobre a qualidade do ar, da água e/ou do solo, e 
todas, estudantes e mediadoras, concordamos com essa estratégia. 

Por fim, os grupos de trabalho foram organizados e as discentes 
definiram o bioindicador que cada um dos grupos utilizaria em sua 
investigação. A escolha ficou a critério das estudantes, que escolheram entre 
alguns dos bioindicadores que haviam sido trabalhados no primeiro encontro. 
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Apresentamos às estudantes um guia de pesquisa, organizado por um grupo 
de docentes da Eseba, que indicava cada uma das etapas de uma pesquisa, por 
exemplo: a definição do problema, a justificativa, os objetivos, entre outros. 
Inspirados no estudo desse guia de pesquisa, propusemos que os grupos 
pensassem seus projetos de investigação. 

Em um primeiro momento, os grupos pensaram em estudar vários 
organismos que poderiam ser utilizados como bioindicadores, dentre 
eles a cebola, os líquens e as folhas de algumas árvores. No entanto, com a 
participação das estudantes em outras atividades da escola, elas optaram por 
seguir a pesquisa com apenas um organismo: a cebola, para avaliar a qualidade 
da água do rio que abastece o município de Uberlândia – MG.

• Terceiro encontro: levantamento bibliográfico 
A proposta central do encontro foi que as estudantes, trabalhando no 

laboratório de informática, realizassem um levantamento bibliográfico sobre 
seu objeto de estudo, a cebola. No entanto, esse foi um encontro de imprevistos 
devido a algumas atividades que estavam ocorrendo simultaneamente na 
instituição. Assim, tivemos que reorganizar o planejamento do mesmo. 
Percebemos que seria importante retomar a última atividade do encontro 
anterior, uma vez que permaneceram algumas dúvidas que refletiram 
na elaboração dos projetos de investigação das estudantes. Dessa forma, 
revisamos cada uma das etapas da investigação indicadas no guia e discutimos 
as propostas de investigação das estudantes. Essa atividade se prolongou por 
quase todo o encontro. 

Em seguida, disponibilizamos computadores para que as estudantes 
buscassem trabalhos que contribuíssem para o entendimento do seu objeto 
de estudo e para realização de sua investigação. Essa atividade foi proposta 
em dois momentos. Inicialmente, as estudantes empreenderam uma busca 
livre nos sites, da forma que estavam acostumadas a realizar buscas na Internet 
para realização de seus trabalhos escolares. Posteriormente, iniciamos uma 
discussão acerca da confiabilidade das páginas selecionadas, bem como do 
tipo de informação obtida. Nesse contexto, apresentamos às estudantes um 
modelo de artigo científico e dialogamos sobre a estrutura do mesmo. Após 
essa discussão, as estudantes continuaram seu levantamento bibliográfico; 
no entanto, algumas mudaram a estratégia de busca, evitando sites como 
Wikipédia, por exemplo. Solicitamos que as mesmas continuassem com a 
busca como uma “atividade para casa”.
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• Quarto encontro: delineando a investigação 
Iniciamos as atividades do dia perguntando pelos resultados da 

busca empreendida pelas estudantes na Internet, acerca de seus objetos de 
investigação. A partir do material localizado pelas mesmas, principalmente em 
endereços eletrônicos, bem como alguns artigos sugeridos pelas mediadoras, 
iniciamos a discussão sobre as questões metodológicas da investigação. O 
encontro foi estruturado em dois momentos. 

No primeiro deles, focamos a discussão no material trazido pelas 
estudantes, que fornecia, principalmente, informações sobre o bioindicador 
que haviam selecionado. Após compartilharem tais informações com o coletivo, 
retomamos as questões de investigação, para então começarmos a estruturar 
nossa estratégia para respondê-la. Por exemplo, para avaliar a qualidade da 
água do município de Uberlândia utilizando um bioindicador, o que precisaria 
ser feito? Novamente nos deparamos com a amplitude desse questionamento. 
Instigamos as estudantes a refletirem sobre esse aspecto questionando as 
mesmas sobre qual água estávamos interessadas em saber. O aspecto que 
direcionou a discussão foi o lócus da investigação. As estudantes ficaram 
livres para escolher qualquer local para investigarem, no entanto, precisavam 
apresentar argumentos e justificativas para tal escolha, e essa deveria estar em 
consonância com a questão de investigação. O papel das mediadoras nessa etapa 
restringiu-se a fazer questionamentos que impulsionassem a argumentação. 

No segundo momento, o foco concentrou-se nos artigos sugeridos 
pelas mediadoras, principalmente na metodologia utilizada pelos/as autores/
as. Selecionamos alguns trabalhos5 nos quais o delineamento experimental 
apresentava variações. Com base nesses trabalhos, foi proposto que as 
estudantes definissem o delineamento experimental da sua investigação, o 
que poderia ser uma replicação daqueles presentes nos artigos ou poderiam 
inspirar-se nesses para desenvolverem sua própria metodologia, estando 
atentas às possibilidades e limitações do contexto que estávamos inseridas. 
Novamente, as estudantes tiveram que justificar suas escolhas. Assim, 
refletimos e discutimos coletivamente sobre o delineamento experimental e 

5 DUARTE et al. Avaliação da qualidade ambiental através do teste da cebola (Allium cepa L.) exposta 
diretamente em leito de rios urbanos. Revista Eletrônica TECEN, v. 7, n. 1/2, p. 5-10, 2014.
ARRAES, A. I. O. M.; LONGHIN, S. R. Otimização de ensaio de toxicidade utilizando o 
biondicador Allium cepacomo organismo teste. Enciclopédia Biosfera, v. 8, n. 14, p. 1958 – 
1972, 2012.
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o definimos. Por fim, as estudantes iniciaram o planejamento da investigação 
organizando uma lista dos materiais que iriam precisar e distribuindo tarefas 
entre as integrantes do grupo. 

 
• Quinto encontro: preparando a saída ao campo

O quinto encontro prescindia a saída ao campo, sendo dedicado à 
preparação para mesma. As estudantes elaboraram seus instrumentos de 
coleta de dados, bem como organizaram todo o material que precisariam. 

Em seguida, começamos a dialogar sobre a saída ao campo, sendo a 
intenção das mediadoras tecer algumas orientações. Todavia, as próprias 
estudantes, retomando as discussões do segundo encontro, no qual abordamos, 
dentre outros aspectos, os equipamentos de proteção individual, direcionaram 
o diálogo nos permitindo abordar aspectos como: o que precisaríamos levar, 
além dos materiais para realização da coleta de dados, como deveríamos nos 
vestir e nos comportar durante a atividade. Por fim, as mediadoras fizeram 
algumas recomendações e pontuaram alguns aspectos organizacionais para o 
próximo encontro, como a necessidade de entregarem a autorização dos/as 
responsáveis legais e o horário de saída e retorno. 

Os locais escolhidos pelas estudantes foram: três diferentes pontos do 
Rio Uberabinha no município de Uberlândia, MG: ponto 1- BR050, próximo 
ao KM 83; ponto 2- Distrito Industrial, entre os bairros Jardim Brasília e ponto 
3- Ponte da avenida Geraldo Motta Batista. São locais de fácil acesso, próximos 
e/ou inseridos no ambiente urbanos.

• Sexto encontro: coleta de dados 
Para esse encontro, estava programada a saída a campo para coleta 

dos dados da pesquisa. Assim, nos encontramos na escola e nos dirigimos 
aos pontos definidos pelas estudantes. A atividade sucedeu conforme havia 
sido planejada e após a coleta das amostras retornamos à escola para que as 
discentes pudessem finalizar a construção do experimento.

Para o experimento foram adquiridos 60 bulbos de cebola com tamanho 
estimado de 6 centímetros e 50 gramas. A primeira etapa do experimento foi o 
pré-teste no qual retiramos as raízes primordiais e inserimos quatro palitos na 
região central da cebola para sustentá-la no recipiente com aproximadamente 
500 ml de água mineral por três dias. Após esse período, medimos o tamanho 
das raízes com a ajuda de um paquímetro digital. 

As amostras coletadas nos pontos 1, 2, 3 e água mineral (controle) foram 
distribuídas em recipientes de vidro de aproximadamente 500 ml; todas com 
cinco repetições. Concluída essa etapa, transferimos as cebolas que estavam 
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aptas a serem utilizadas (20 unidades) para os recipientes que continham as 
amostras de água e o controle.

Após nove dias, refizemos as medições do tamanho das raízes. O 
crescimento foi obtido através da diferença entre o crescimento do pós-
experimento e do pré-teste. Os dados foram avaliados a partir da média aritmética 
obtida com as cinco repetições em cada uma das condições e do controle.

Nesse momento, percebemos um movimento por parte das estudantes 
que merece destaque. Durantes os encontros formativos que estavam em curso 
na dependência do colégio, as estudantes já haviam se tornado protagonistas 
das atividades - direcionavam as discussões, argumentavam e questionavam 
sobre as temáticas, propunham estratégias para resolução dos problemas. 
Entretanto, na atividade de campo, notamos uma maior dependência das 
mediadoras, principalmente nos momentos de tomadas de decisões, nos quais 
eram comuns questionamentos sobre certo e errado. Ao percebermos esse 
movimento, no papel de mediadoras, buscamos proporcionar momentos de 
discussão e argumentação para tomada de decisões no coletivo. 

• Sétimo encontro: análise dos dados
No sétimo encontro, finalizamos os experimentos e tabulamos todos 

os dados que haviam sido coletados. Em seguida, a partir do seguinte 
questionamento “o que esses dados numéricos representam?”, incentivamos as 
estudantes a buscarem alternativas para sintetizá-los. Durante as discussões, as 
estudantes sugeriram fazer operações matemáticas, como a média aritmética 
com os valores obtidos em cada um dos tratamentos; e a construção de 
gráficos. Incentivamos ambas atitudes e acertamos que finalizaríamos as 
análises no encontro subsequente, quando disponibilizaríamos computadores 
para construção dos gráficos. 

• Oitavo encontro: análise dos dados
Retomamos, nesse encontro, a etapa de análise de dados. Questionamos 

as estudantes se conheciam as ferramentas para construção de gráficos no 
computador e mostramos algumas possibilidades. As estudantes, então, 
nos questionaram qual modelo de gráfico deveriam utilizar. Retornamos a 
pergunta às mesmas, sugerindo que explorassem as possibilidades oferecidas 
pelo pacote Office e posteriormente optassem por um modelo, justificando a 
escolha. As estudantes, então, notaram que alguns dos modelos ou não eram 
viáveis ou dificultavam a compreensão dos dados, e acabaram reduzindo a 
apenas duas opções: gráfico em formato de coluna e em formato de pizza. 
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Ao tentarem construir um modelo de gráfico e não obterem sucesso, 
as discentes primeiramente pensaram que haviam se equivocado em alguma 
das etapas e repetiram a operação, no entanto, quando o erro persistiu, elas 
nos questionaram o motivo do mesmo. Nesse momento, explicamos que os 
gráficos traduzem informações matemáticas e que dependendo do tipo de 
informação que dispomos, não é possível utilizar alguns modelos de gráficos, 
pois eles não seriam capazes de traduzir apropriadamente tal informação ou 
seriam necessários outros tipos de dados para utilizar aquele modelo. Por fim, 
elas concluíram que o gráfico de coluna possibilitava uma melhor visualização 
dos dados, visto que a diferença entre os tratamentos era pequena. 

Ao finalizar essa atividade, questionamos novamente as discentes sobre 
o que os dados, agora organizados em forma de gráfico, representavam, e 
assim as incentivamos a interpretá-los. Elas então perceberam que em um 
dos tratamentos o resultado havia divergido do que era esperado, baseado 
nos dados da literatura. A primeira estratégia adotada pelas discentes para 
compreensão desse resultado foi retornar aos dados e certificar-se que haviam 
anotado os valores e elaborado o gráfico corretamente. Em seguida, as 
estudantes relembraram as etapas que haviam executado durante a pesquisa, 
tentando identificar se havia algum equívoco no processo. Ao reavaliarem os 
dados individualmente, perceberam que em um dos tratamentos uma das 
amostras havia apresentado um comportamento discrepante das outras e que 
isso havia feito o valor da média aritmética daquele tratamento aumentar. As 
estudantes, então, registraram essas discussões e finalizamos o encontro.  

• Nono e décimo encontros: escrita de um artigo de divulgação científica
A temática que orientou ambos os encontros foi a divulgação científica. 

No primeiro deles, abordamos a importância de divulgar os resultados das 
investigações tanto no meio especializado, quanto na comunidade. Discutimos 
sobre diferentes formas de divulgação dos trabalhos científicos, dentre elas a 
escrita de artigos e relatórios de pesquisa, participação em eventos da área, 
elaboração de blogs e outras mídias, revistas como “Ciência Hoje”, entre outros. 

Em seguida, abordamos com maior detalhe a estrutura de um artigo 
científico. No terceiro encontro do projeto, quando buscávamos construir o 
delineamento experimental da nossa investigação, já havíamos apresentado 
brevemente a estrutura de um artigo científico às estudantes. Porém, nesse 
encontro abordamos cada um dos tópicos que o constitui e seus respectivos 
objetivos. Um dos aspectos que despertou maior curiosidade foram as citações 
presentes nos artigos que levamos como exemplos. 



- 28 -

Após essa discussão inicial, propusemos que as estudantes elaborassem 
um artigo científico como forma de divulgar a investigação que haviam 
realizado. A escolha pelo artigo se deu pelo fato desse ser o formato com o qual 
as discentes haviam tido menor contato durante sua trajetória escolar. Apesar 
das mediadoras estarem abertas a outras formas de divulgação, as estudantes 
assentiram em desenvolver o artigo, encarando-o como um desafio. 

Assim, a atividade subsequente constituiu-se pela elaboração de um 
plano de escrita. A partir dos artigos apresentados como exemplos, pensamos 
coletivamente nos elementos que seriam abordados em cada um dos seguintes 
itens: introdução, metodologia, resultados e conclusão. Por fim, demos início à 
escrita do artigo que foi finalizada no décimo encontro. A investigação sobre a 
qualidade da água do rio Uberabinha, utilizando a cebola como bioindicador, 
resultado do trabalho desenvolvido por discentes nesse projeto foi publicado na 
Revista Sobre Tudo6 – um periódico do Colégio de Aplicação da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 

• Décimo primeiro encontro: fechamento
O último encontro foi marcado pelo diálogo avaliativo entre as 

participantes. Nesse momento, houve uma reflexão da contribuição das 
atividades para a formação das discentes do colégio e da docente. Durante a 
roda de conversa, as envolvidas dialogaram a respeito dos aspectos positivos 
e negativos de todo o processo, bem como discutiram acerca da importância 
da investigação científica e de atividades que exigem responsabilidade e 
protagonismo estudantil.

TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O desenvolvimento do minicurso investigativo possibilitou um 
ambiente formativo para as discentes, docente e bolsista que se estenderam 
para além deste. O principal objetivo era trabalhar com as estudantes em uma 
perspectiva que possibilitasse a construção de conhecimentos científicos e 
promovesse a alfabetização científica, rompendo com um ensino de Ciências 
de caráter transmissivo. De acordo com Carvalho (2014), é importante investir 
numa concepção de ensino que transponha o aspecto meramente conceitual 
e investir em uma concepção que foque no fazer científico. Assim, o primeiro 
aspecto que observamos no decorrer dos encontros foi uma mudança atitudinal 
6 MARTO, E. R. et al. Uma proposta de investigação: análise da qualidade da água do rio 
Uberabinha em Uberlândia-MG. Revista Sobre Tudo (Online), Trindade, v. 10, n. 1, p. 187-
205, 2019. Disponível em: http://ojs.sites.ufsc.br/index.php/sobretudo/article/view/3395/2779. 
Acesso em: 19 mar. 2020.
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no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Chassot (2018, p. 156), o 
Ensino de Ciências pode possibilitar aos sujeitos “[...] compreender a realidade 
em que estão inseridos e então modificá-la na busca de transformações”. 

O protagonismo das estudantes e a atuação da docente e da bolsista 
enquanto mediadoras no processo de ensino-aprendizagem não se apresentaram 
a priori, mas foram construídos à medida em que os encontros aconteciam. 
A criação de situações que estimulavam o processo argumentativo, que é da 
natureza dos processos investigativos, possibilitaram o estabelecimento de 
uma responsabilidade compartilhada pela construção do conhecimento. 
Nesse sentido, o papel das mediadoras centrou-se em orientar e estimular a 
argumentação em um contexto que as estudantes tinham possibilidades de 
criar e caminhar em diferentes direções, e que as decisões eram tomadas no 
coletivo. Vilches e Gil Pérez (2016) afirmam que a aprendizagem significativa 
e imersão na cultura científica contribuem para um bom clima nos espaços 
escolares e para a integração de estudantes e docentes em prol de uma tarefa 
comum, para superar as dificuldades e estimular a cooperação.

Essa ruptura com os papeis que tradicionalmente são desempenhados 
por professores/as e estudantes foi marcada por resistências e desconstruções. 
Um exemplo é quando as alunas, já em um momento em que haviam assumido 
autoria no processo de ensino-aprendizagem, ao serem deslocadas do ambiente 
em que esta relação se construiu tenderam a transferir o protagonismo às 
mediadoras para tomada de decisões, como observado no sexto encontro. 
O questionar, problematizar, orientar ao invés do responder e solucionar 
foi uma postura adotada pelas mediadoras que exigiram constante reflexão 
sobre a sua própria prática docente. Carvalho (2014) aponta que atividades 
investigativas são formas de colocar estudantes no centro do processo de 
ensino-aprendizagem, oferecendo, assim, uma maior liberdade.

O desenvolvimento desse minicurso investigativo contribuiu para a 
formação inicial da bolsista – discente do curso de graduação – e continuada 
da professora do colégio, uma vez que para estruturação do mesmo foi 
empreendido um movimento de estudo de textos acerca do ensino de Ciências. 
Além desse movimento, após os encontros, as mediadoras se reuniam para 
discutirem sobre as atividades realizadas, refletirem sobre sua atuação docente 
e estruturarem os encontros subsequentes. Dessa forma, há uma preocupação 
e um movimento de mudança na postura das mesmas na busca por um ensino 
de Ciências pautado na alfabetização científica e investigação.

O envolvimento das discentes com o minicurso foi um motivador. 
Um aspecto interessante foi o grande interesse das meninas em participar 
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do minicurso. As questões de gênero atravessam a epistemologia da ciência, 
o conteúdo científico e também os sujeitos produtores de conhecimento 
(CITELI, 2001; SARDENBERG, 2002). As assimetrias de gênero no campo 
científico tem sido discutidas desde a década de 1970 (LETA et al., 2006). 
Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) promulgou o dia 11 de 
fevereiro como o dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, em 
consonância com a Agenda 2030, que por sua vez tem como um dos objetivos 
“alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” 
(ONUBR, 2020, s.p.). 

Com a promulgação dessa data, a ONU tem como objetivo promover 
e incentivar a participação de meninas mulheres na produção científica, 
bem como dar visibilidade à produção científica de mulheres, com intuito de 
sinalizar que a área científica é um lócus ocupado e a ser ocupado também 
por mulheres (ONU, 2015). Assim, apesar de não ter sido um dos objetivos 
estabelecidos a priori para a construção do minicurso, o trabalhar com esse 
grupo de estudantes nos possibilitou fortalecer a relação dessas alunas com as 
Ciências da Natureza enquanto área do saber, sinalizando que esse é também 
um espaço a ser ocupado por mulheres. 

Por fim, ressaltamos que objetivo da apresentação deste relato não é 
anunciar um modelo de estruturação de atividade pautado na alfabetização 
científica e investigação, mas compartilhar uma atividade desenvolvida 
no âmbito de um Colégio de Aplicação com intuito de contribuir para as 
discussões acerca do ensino de Ciências. 
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CAPÍTULO 2

A REPERCUSSÃO DA REALIZAÇÃO DE 
UMA OFICINA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE DE UMA 
PROFESSORA DE BIOLOGIA

Talita Martins Faria Marques1

Daniela Franco Carvalho2

O PRINCÍPIO

A pesquisa aqui apresentada é o resultado de uma construção que vai, 
desde minha opção por cursar Ciências Biológicas, até as atividades, projetos e 
disciplinas dos quais participei durante os cursos de graduação e de Mestrado 
em Educação, que influenciaram de forma decisiva nos caminhos aqui 
apresentados, tendo uma repercussão em minha trajetória profissional.

Durante a licenciatura, eu me envolvi na realização de diversas atividades 
de extensão. Algumas foram planejadas para o público escolar, como em um 
projeto, no qual utilizamos a horta presente na escola como modelo para 
trabalhar conceitos de ecologia e botânica com crianças da Educação Infantil. 
Em outros momentos, trabalhamos com pessoas de diferentes faixas etárias 
da comunidade em geral, com atividades pontuais e com temas mais gerais 
como: a profissão do biólogo – em comemoração ao Dia do biólogo (03 de 
setembro) ou sobre o meio ambiente e a importância de sua conservação – em 
comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente (05 de junho).

Essas atividades, envolvendo a comunidade externa, ajudaram-me a 
perceber a beleza e a importância da extensão, por intermédio da qual é possível 
despertar no outro a curiosidade e o interesse pela Ciência. Ao mesmo tempo, ao 
1 Licenciada em Ciências Biológicas (2011) com Mestrado em Educação (2014) pela Universida-
de Federal de Uberlândia. É professora do Ensino Médio na Rede Estadual de Minas Gerais e do 
Ensino Fundamental, na Rede Particular. E-mail: talitamartins.bio@gmail.com.
2 Licenciada em Ciências Biológicas (1997) com Doutorado em Educação (2006), pela Universida-
de Estadual de Campinas. É professora no Instituto de Biologia e no Programa de Pós-graduação 
em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: danielafrancocarvalho@gmail.com.
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cursar disciplinas associadas à didática e à divulgação científica, trabalhei com a 
criação de mecanismos, como jogos, histórias e até mesmo recursos digitais, que 
aumentaram ainda mais meu interesse por essa área. Essas experiências tiveram 
um reflexo sobre minha prática docente e contribuíram de forma decisiva sobre 
minhas escolhas metodológicas enquanto professora da Educação Básica. 

Nesse sentido, embora na prática surgissem dúvidas e dificuldades para aplicar 
essas habilidades desenvolvidas durante a minha formação, promover um ensino a 
partir do interesse dos educandos, contextualizando os conteúdos e assuntos a serem 
trabalhados, considerando suas experiências prévias ou o próprio senso comum, é 
algo que sempre busquei enquanto docente.  Isso porque concordamos com Kato e 
Kawasaki (2011, p. 36) quando afirmam que ensinar Ciências é contextualizar, situar 
e relacionar conteúdos escolares a diferentes situações. 

Adotamos neste estudo o conceito de contextualização como articulação 
do conteúdo a ser trabalhado com o cotidiano, para permitir que o aluno 
dê significado aos conceitos aprendidos, pois contextualizar é aproximar o 
conteúdo formal do conhecimento prévio do discente, mobilizar competências 
já adquiridas e promover essa associação é importante, pois ela dá sentido ao 
conhecimento (KATO e KAWASAKI, 2011, p.39). 

Considerando esses aspectos, o presente estudo foi desenvolvido em três 
fases distintas: a realização de uma oficina de divulgação científica, a análise 
dos discursos mobilizados pelos participantes da atividade e, posteriormente, 
a análise do feedback dos alunos sobre atividades desenvolvidas em algumas 
sequências didáticas de aulas de Biologia ministradas por mim, como um 
instrumento para compreender como os aspectos desenvolvidos nas duas 
primeiras etapas repercutiram sobre minha própria prática docente. 

RECORTE TEMÁTICO
 

Na primeira etapa do estudo, idealizamos e realizamos uma oficina 
de divulgação científica, selecionando um assunto que estivesse próximo 
da realidade de crianças, público alvo desta atividade, mas que, ao mesmo 
tempo, aproximasse-os do contexto do acervo em exposição no Museu de 
Biodiversidade do Cerrado (MBC) situado na cidade de Uberlândia (MG), 
que traz representações sobre a biodiversidade e a beleza do Cerrado e retrata 
algumas ameaças a esse Bioma. 

O tema desenvolvido englobou os acidentes envolvendo animais 
silvestres em rodovias, tratando especificamente das questões referentes à 
construção de passagens de fauna, como uma alternativa para a redução 
desse problema e como forma de preservar a biodiversidade. A nosso ver, 
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o assunto se aproxima da realidade dos alunos, uma vez que, infelizmente, 
em nossa região, há grande número de acidentes envolvendo representantes 
de nossa fauna, como tamanduás, tatus, gambás, dentre outros. Diversos 
estudos têm apontado um elevado número dessas ocorrências envolvendo 
animais silvestres, especialmente na região do Cerrado, com considerável 
impacto sobre a biodiversidade (PRADO, FERREIRA e GUIMARÃES, 2006; 
CÁCERES, CASELLA e GOULART, 2012).

A construção de rodovias é uma prática que tem grande impacto sobre 
ecossistemas naturais. Sobre esse assunto, Grilo, Bissonette e Cramer (2010, 
p. 73) sobrepujam essa noção ao afirmar que as autoestradas e o tráfego de 
veículos impactam a vida selvagem de diversas formas, pois, além de aumentar 
a mortalidade, elas “reduzem a mobilidade, fragmentam populações e 
diminuem a quantidade e qualidade dos habitats, resultando em uma limitação 
de alimento, abrigo e espaço disponíveis, todos fatores fundamentais para a 
sobrevivência das espécies”.

Essa não é uma realidade denunciada apenas por artigos científicos e 
distante da população, afinal de contas, ainda que em viagens curtas pela nossa 
região, encontramos grande quantidade de animais vítimas de atropelamentos 
em nossas rodovias. O próprio acervo do Museu de Biodiversidade do Cerrado 
é uma denúncia a essa situação, uma vez que seu patrimônio é formado por 
animais provenientes de iniciativas de resgate de fauna em áreas de inundação 
de hidrelétricas ou que foram vítimas de atropelamentos em rodovias da região. 

É possível perceber que a construção de rodovias traz muitos impactos 
negativos à fauna local, prejudicando o funcionamento dos ecossistemas 
naturais e contribuindo para o declínio da biodiversidade. Diante desses 
problemas, surge a necessidade de se propor soluções para reduzir os impactos 
dessas construções e do tráfego de veículos sobre a biodiversidade. 

Glista, Devault e Dewoody (2008) ressaltam que há uma variedade 
de alternativas a serem adotadas para reduzir os impactos da construção de 
rodovias sobre os ecossistemas naturais. Dentre essas possibilidades, cabe 
destacar a construção de passagens de fauna, que são vias alternativas para 
que os animais possam circular entre fragmentos separados por autoestradas. 
A construção dessas estruturas ainda é escassa em países em desenvolvimento 
como o Brasil, principalmente devido ao seu elevado custo. Portanto, apesar 
da existência de alternativas para minimizar esse problema, há inúmeros 
obstáculos ao uso dessas estratégias e, a nosso ver, a falta de divulgação de 
informações sobre essas questões é um desses obstáculos.

Entendemos que é importante a comunidade compreender os problemas 
causados pela construção de rodovias sem os devidos cuidados com a preservação 
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da fauna, para que ela possa construir uma opinião sobre este assunto que 
é de interesse comum. Dessa forma, em todas as atividades realizadas na 
oficina, houve a incorporação e a divulgação de um discurso científico, que foi 
modificado e adaptado para ser compreendido por pessoas leigas no assunto 
e também para sensibilizá-las para os problemas relacionados à construção de 
rodovias e às possíveis alternativas para reduzir os impactos das estradas sobre a 
biodiversidade. Entendemos aqui o termo “discurso”, assim como Hicks (1995), 
como uma “comunicação socialmente situada que dá suporte a posicionamentos 
sociais” (apud SEPULVEDA e EL-HANI, 2006, p. 33). 

Para além de mobilizar um discurso, a nosso ver, de relevância e 
apresentá-lo para a sociedade, neste estudo buscamos ampliar os horizontes 
conduzindo uma reflexão sobre os desdobramentos de uma oficina, vinculada a 
um projeto de pesquisa, sobre a prática docente, num processo de compreensão 
da relevância desse pilar sobre o processo de formação continuada. 

O CONTEXTO 

Embasados nos aspectos supracitados, no espaço de visitação do MBC, 
realizamos uma oficina, intitulada “O enigma da estrada”, sobre atropelamento 
de animais silvestres. Ao realizar essa atividade, tínhamos a intenção de que as 
crianças compreendessem os impactos e as consequências dessa realidade para 
a fauna nativa de nossa região, além de lhes apresentar possíveis alternativas 
para minimizar esse problema. 

Para analisar a relação das crianças com os discursos mobilizados e 
a minha própria relação com os resultados da pesquisa, optamos por uma 
abordagem qualitativa, pois, conforme afirmam Ludke e André (1986, p. 
18), essa perspectiva permite que o pesquisador retrate a realidade como ela 
se apresenta, em sua complexidade. Dessa forma, o investigador é capaz de 
analisar a situação em seu contexto, sempre tentando capturar a perspectiva 
dos sujeitos sobre o tema ou situação estudados. 

Nesse sentido, conduzimos uma busca pela compreensão das experiências 
envolvidas no desenvolvimento da pesquisa e em seus desdobramentos: a 
idealização e a realização de uma oficina envolvendo a temática da ecologia 
de estradas, os discursos mobilizados pelos alunos durante esse evento e os 
reflexos desta atividade em minhas práticas docentes. 

Por isso, baseamo-nos nos pressupostos da Pesquisa Narrativa apontados 
por Clandinin e Connelly (2011), pois concordamos quando afirmam que a 
narrativa é central para o entendimento da experiência. Acreditamos que, se 
existe alguma forma de procurar compreender a experiência vivida pelo outro 
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e por nós mesmos, essa é por intermédio de suas ou nossas próprias narrativas. 
Para isso, realizamos um processo de análise discursiva das falas e discursos 
mobilizados pelos participantes da pesquisa.  

As narrativas, segundo Brockmeier e Harré (2003, p.526), são discursos 
contextualizados, com personagens e um enredo, veiculado por um emissor. 
Portanto, ao nos referirmos a relatos neste estudo, é a esse tipo de discurso 
que estamos nos remetendo. Além disso, o registro dessas histórias, que se 
constituíram como dados da pesquisa, formaram os textos de campo. 

Para melhor compreensão das etapas deste estudo, apresentamos um 
esquema (Figura 1) destacando as fases centrais do estudo, que são detalhadas 
em seguida:

Figura 1: percurso metodológico construído3.

 

3 A apresentação do teatro de bonecos para os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I foi gravada, 
filmada e fotografada, mas, para preservar suas identidades, os rostos das crianças foram desfocados 
nas fotos e os nomes utilizados no trabalho são fictícios. Na atividade com as crianças do 1º ano do 
Ensino Fundamental I, realizou-se apenas o registro de áudio. Ambos registros foram feitos mediante 
a autorização de seus responsáveis, por meio da assinatura do “Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido”, seguindo as recomendações do Comitê de Ética de Pesquisas com Seres Humanos.
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Ba seado nos pressupostos da Pesquisa Narrativa e considerando a 
realidade do MBC e dos alunos visitantes da exposição, idealizamos a ofi cina 
sobre o atropelamento de animais silvestres em rodovias, intitulada “O Enigma 
da Estrada”. 

A ofi cina foi elaborada em colaboração com graduandos do curso 
de Ciências Biológicas participantes de Projetos da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), desenvolvidos no MBC e graduandos voluntários. Para garantir 
maior aproveitamento das experiências pelos participantes, foram desenvolvidas, 
concomitantemente, três atividades de aproximadamente 25 minutos cada: uma 
visita temática guiada, um jogo de corrida e um teatro de bonecos. Os alunos 
foram divididos em três grupos, que se revezaram em cada atividade. 

 As atividades foram planejadas para crianças de 6 a 10 anos e duas 
escolas de Ensino Fundamental da cidade de Uberlândia foram convidadas 
para participarem desta ofi cina, sendo uma Escola Municipal (EM), com 
alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I e uma Particular (EP), com alunos 
do 1º ano do Ensino Fundamental I. 

A proposta geral de cada atividade da ofi cina é apresentada no esquema 
a seguir (Figura 2):

Figura 2: atividades desenvolvidas na ofi cina.
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AÇÕ ES E REFLEXÕES 

Os resultados aqui apresentados, assim como destacado por Clandinin e 
Connelly (2011), não são apenas histórias dos participantes recontadas, mas são 
também “as histórias dos pesquisadores [...] que são abertas para o pesquisar e o 
recontar” (p. 96). Isso porque um pesquisador narrativo não se limita a observar e 
relatar, mas é também parte da atividade, visto que ele colabora para a construção 
do contexto em que a pesquisa se desenvolve. Portanto, apresentaremos aqui um 
panorama dos exercícios, explicitando nossas interpretações sobre os diálogos e 
discursos mobilizados ao longo das propostas. 

A visita temática guiada teve como objetivo apresentar para as crianças 
quais características biológicas e comportamentais de animais do Cerrado 
que podem aumentar os riscos de atropelamentos em rodovias, para que elas 
pudessem perceber que esses atributos independem do desejo do animal. As 
explicações foram feitas por meio de uma conversa com os alunos, que tiveram 
liberdade para opinar, questionar e esclarecer dúvidas enquanto faziam a visita 
pelo espaço do MBC.

O jogo foi elaborado como uma corrida de revezamento em equipes. 
Cada time teria em torno de cinco participantes e receberia um carro com um 
suspensório (Figura 3) para usar enquanto realizava o percurso. O primeiro 
membro da equipe “vestiria” o carrinho e passaria por um itinerário marcado, 
com alguns obstáculos e com animais pendurados no meio do caminho pelo 
qual as crianças passaram. 

Figura 3: em A podemos observar uma criança com o carrinho de sua equipe 
e em B os animais elaborados em EVA e colocados no percurso pelo qual as 
crianças passaram.

BA

Cada equipe deveria completar o percurso no menor tempo possível e 
sem atropelar animais, que estariam em seu caminho e após completar a pista, 
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cada jogador, entregaria o carrinho para o próximo colega de equipe que faria 
o itinerário seguindo as mesmas regras.

Figura 4: aplicação do jogo com alunos participantes da ofi cina. Em A, um dos 
membros da equipe completa o percurso com o carro de sua equipe; em B, os 
organizadores separam as equipes e preparam as crianças para o início do jogo.

B

Cada jogador recebeu uma “carteira de motorista” na qual foram 
marcados pontos para cada animal por ele atropelado e a pontuação de cada 
equipe foi calculada a partir da somatória do tempo gasto por cada participante 
para completar o percurso e dos pontos da carteira de cada um deles, sendo 
vencedora a equipe com menor pontuação. Caso alguma criança atropelasse 
um animal, ela deveria parar e prestar socorro ao bicho, colocando um 
curativo nele. Isso lhe tomaria tempo e diminuiria as chances desses infratores 
vencerem o jogo, pois, além de perder pontos em sua “carteira de motorista”, 
ele teria seu trajeto atrasado. 

A última atividade consistiu em um teatro de bonecos, realizado em um 
cenário confeccionado pelos organizadores, simulando um fragmento do Cerrado, 
cortado por uma rodovia. No contexto da história, os humanos realizaram a 
construção de uma nova rodovia e, para isso, separavam dois fragmentos de 
vegetação, impedindo a travessia dos animais até o outro lado. Desse modo, 
isolavam os adultos de seus fi lhotes e difi cultavam a busca por alimentos. 

Nessa etapa da ofi cina, utilizamos alguns personagens feitos em 
massinha de modelar: Lobo Guará, Onça Parda, Tatu, Bugio, Tamanduá 
Bandeira, Raposinha do Campo e dois bonecos de seres humanos4. 
4 Além dos animais, inserimos, no teatro de bonecos, dois personagens humanos, um homem 
e uma mulher. Fizemos essa opção, pois não gostaríamos de passar para as crianças a ideia de 
que os animais conseguiriam resolver o problema da construção da rodovia sozinhos, deixando 
claro que os humanos deveriam se responsabilizar pelo problema, tomando providências a 
respeito dessa situação.
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Embora o teatro tenha sido direcionado pelos atores-manipuladores dos 
personagens, que seguiram um roteiro de narrativa previamente elaborado, 
houve também, na construção da história, a participação do público 
que, em vários momentos, dialogou com os personagens, respondendo 
a  questionamentos que lhes eram direcionados, o que poderia criar outros 
caminhos para história. 

Para que o público pudesse participar da construção da narrativa do 
teatro de bonecos, cada uma das crianças recebeu uma máscara de um animal do 
Cerrado para ser utilizada durante essa atividade. Cada aluno seria um “bicho” 
e todos deveriam ajudar o tamanduá e seus amigos (personagens da história) a 
encontrarem uma solução para o problema da construção da nova rodovia. 

Dessa forma, na realização dessa atividade, as crianças tiveram dois 
momentos de participação. Primeiramente, como co-construtoras da narrativa 
que estava sendo desenvolvida. Quando deveriam agir como personagens do 
teatro de bonecos, que também estavam sendo afetados pela construção da 
rodovia, participavam ativamente da busca por soluções que pudessem ajudar 
os animais a atravessar para o outro lado, sem serem atropelados. 

Posteriormente, após o encerramento do teatro de bonecos, tecemos 
um diálogo com as crianças sobre esse mesmo problema, mas abordando 
o assunto não mais pelo olhar dos animais, mas pelo ponto de vista do ser 
humano, que participa da construção das rodovias e faz uso delas. Nesse 
momento, conversamos sobre os impactos que a construção de rodovias pode 
causar para os animais e as questionamos sobre como nós poderíamos ajudar 
os bichos em relação a esse problema tanto como motoristas, quanto como 
construtores de autoestradas. 

Figura 5: em A vemos o espaço preparado para a realização do teatro de 
bonecos, em B, um grupo de crianças assistindo ao teatro de bonecos.

A B
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Com a realização dessas atividades, esperávamos que as crianças 
tivessem condições de se apropriar dos discursos veiculados nos diferentes 
momentos da oficina e a partir dos registros feitos em cada momento. Fizemos 
essa opção, pois concordamos Del-Ré, Hilário e Vieira (2012, p.63), quando 
afirmam que só é possível compreender um recorte da subjetividade e da 
experiência de um sujeito, a partir de seus próprios discursos. 

AS NARRATIVAS 

A partir dos registros feitos durante a oficina, em especial das gravações 
dos discursos mobilizados pelas crianças durante o teatro de bonecos, os textos 
de campo foram compostos, para que pudéssemos compreender como o discurso 
das atividades foi apropriado pelos educandos. Em etapa posterior, utilizamos 
também os relatos de alunos do segundo ano do Ensino Médio, para os quais 
atuei como professora, que elaboraram cartas como forma de feedback sobre 
as aulas de Biologia no encerramento do ano letivo de 2018, para analisar os 
reflexos do desenvolvimento dessa investigação sobre a minha práticas docente. 

Esse material foi a base para a análise dos discursos mobilizados pelos 
educandos e de suas percepções sobre as atividades desenvolvidas na oficina e 
em sala de aula e, apesar de serem permeadas por narrativas dos participantes 
da pesquisa, são também “as histórias dos pesquisadores [...] que são abertas 
para o pesquisar e o recontar” (CLANDININ e CONNELLY, 2011, p. 96). 

Entendemos que o acesso às narrativas dos sujeitos foi uma forma 
de compreender suas percepções sobre a história, apesar disso, temos a 
consciência de que ela não nos permitiu compreender toda a experiência 
vivida pelos educandos, isso porque concordamos com Del-Ré, Hilário e 
Vieira (2012, p. 63), quando inspiradas nas ideias de Bakhtin, afirmam que “o 
acesso à linguagem é a única maneira que temos para conhecer a subjetividade 
dos sujeitos e seu próprio discurso”. No entanto, essa subjetividade não 
corresponderá a toda a extensão do sujeito, uma vez que ele está em constante 
transformação no contato com o outro, trata-se de um movimento contínuo. 

Considerando os pressupostos da pesquisa narrativa, após a transcrição 
das falas das crianças, procuramos compreender os discursos por elas 
mobilizados na oficina, para perceber o quão significativa a atividade havia 
sido para os alunos e o quanto eles haviam se identificado com o discurso 
apresentado nas diferentes etapas dessa proposta.

Os textos de campo da oficina evidenciaram alguns aspectos importantes, 
como a relevância de se abordar um assunto que fizesse, de alguma forma, 
parte da vivência dos alunos. Dessa forma, os educandos apresentaram em suas 
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falas, elementos presentes em seu cotidiano e os trouxeram para o contexto 
da história do teatro, na tentativa de solucionar o problema da construção da 
rodovia, como podemos observar nas sugestões propostas pelas crianças: 

“Olhar para os dois lados” 
(Luana, terceiro ano).

“A polícia pode vir e pôr uns cones” 
(Artur, primeiro ano).

“Pode construir um sinal para os carros pararem e vocês andarem” 
(Breno, primeiro ano).

Além disso, não poderíamos esperar outro resultado, pois, por mais 
que fossem sujeitos de uma pesquisa, as crianças são antes pessoas que, 
conforme afirmam Clandinin e Connelly (2011, p. 77), “são constituídas por 
narrativas sociais e culturais”, que tomam parte em suas experiências. Essa 
postura foi identificada por Diniz (2011, p. 27) que, em sua pesquisa sobre 
o uso da contação de histórias em sala de aula, afirma que as crianças, no 
momento dessas atividades, participavam de forma efetiva, fazendo “uma 
contextualização, utilizando acontecimentos de sua vida pessoal”, trazendo 
elementos de seu cotidiano para o contexto da história, como também 
observamos no desenvolvimento deste exercício.

As crianças, em vários momentos, levantaram sugestões revelando 
que elas sabiam resolver o problema de acidentes no trânsito, em seu dia a 
dia. As recomendações mais recorrentes em todos os grupos para os quais 
apresentamos o teatro de bonecos foram colocar os sinaleiros, fazer faixas de 
pedestres e olhar para os lados antes de atravessar a rua.  Todas essas ações são 
estratégias utilizadas para evitar acidentes no trânsito, porém as crianças não 
perceberam que essas alternativas não teriam eficácia para reduzir acidentes 
com animais silvestres, até o momento em que os personagens afirmavam que 
não sabiam olhar sinal ou o que era faixa de pedestre. 

Por outro lado, algumas crianças se embasaram em suas experiências 
pessoais para propor sugestões plausíveis e que realmente são utilizadas para 
reduzir o número de acidentes em rodovias: 

“Placa [escrito] cuidado com os animais”
 (Joana, terceiro ano).

“Sim, uma placa avisando que passa bicho”
 (Mateus, terceiro ano).

“Tem que dirigir devagar e prestar atenção” 
(Carlos, terceiro ano).
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Confirmando o que defende Diniz (2011), novamente percebemos a 
contextualização do problema apresentado na história de acordo experiências 
prévias das crianças em suas propostas de soluções que lhes são conhecidas. 
A colocação de placas alertando sobre a presença de animais na pista foi uma 
possibilidade que muitas crianças levantaram tanto em suas propostas de 
soluções para os personagens da história, como no momento da conversa ao 
final do teatro. 

Mas, apesar dessas medidas serem adotadas atualmente pelas autoridades, 
elas também não resolvem o problema, pois os bichos ainda correm o risco de 
serem atropelados caso o motorista não tenha atenção e respeite a sinalização. 
Os personagens do teatro de bonecos ressaltaram que, mesmo com a placa, eles 
teriam que passar pela rodovia onde os carros estavam e, ainda assim, seria 
muito perigoso atravessar, porém, na conversa com as crianças ao final do teatro 
de bonecos, explicamos que as placas são alternativas interessantes, contudo o 
motorista deve respeitar essa sinalização para que ela tenha bons resultados. 

Outro aspecto que foi possível perceber pela participação dos alunos é 
que, ao serem convidados para ajudar o Tamanduá e seus amigos a resolverem 
o problema da rodovia, as crianças entenderam o pedido de forma literal e 
procuraram sugerir medidas que os bichos pudessem realizar sozinhos:

“Espera o carro passar” 
(Caio, terceiro ano).

“Segura ele [o filhote] no colo assim, nas costas” 
(Maria Eduarda, primeiro ano).

“Tamanduá, e se vocês cavarem um túnel até chegar do outro lado?” 
(Antônio, primeiro ano).

“Então por que vermelhinho [Lobo Guará], por que você não cava, você não é 
um cachorro?” 

(Lucas, primeiro ano).

Como é possível observar, em vários momentos, as crianças levantaram 
sugestões para os animais colocarem em prática sozinhos. Foi justamente para 
desconstruir essa ideia de que os bichos seriam capazes de resolver o problema 
da construção da rodovia por si mesmos, que optamos por inserir personagens 
humanos na história. Com isso, após essas primeiras sugestões e um diálogo com 
os personagens, que discutiram as possibilidades sugeridas e argumentaram com 
as crianças, elas puderam concluir que os humanos deveriam tomar providências 
para ajudar os animais a resolverem o problema da autoestrada. 

Apesar disso, durante a conversa com as crianças e ao longo do próprio 
teatro de bonecos, foi possível perceber que, de alguma forma, os alunos foram 
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se apropriando de partes do discurso transmitido pelos personagens. Isso 
foi tão nítido que já, no primeiro grupo, no momento em que os humanos 
da história entravam em cena perguntando o que estava acontecendo, as 
crianças se manifestaram imediatamente relatando o problema que os bichos 
enfrentavam com a construção da rodovia:

“Sim, a gente não consegue atravessar a rua, e esse motorista, ele corre, ele fica 
correndo só pra matar a gente” 

(Fernando, terceiro ano).
“[O motorista] Não para pra gente atravessar” 

(Marcos, terceiro ano).
“Eles [os bichos] querem passar pela rodovia mas não tem jeito” 

(Saulo, terceiro ano).

Além disso, as crianças também tomaram a iniciativa de explicar aos 
humanos por qual motivo a rodovia era um problema para os animais e quais 
dificuldades eles encontraram para lidar com a autoestrada, apontando o que 
esses personagens deveriam fazer para ajudá-los. Outro fator fundamental era 
a explicação da importância para os animais chegarem até o outro lado, citando 
até mesmo detalhes apresentados no desenvolvimento da história dramatizada:

“Pra pegar comida” 
(Renan, terceiro ano).

“Pra chegar até as mães, os pais e também à comida” 
(Eduardo, primeiro ano).

“É porque a Onça precisa da mãe, e aí não dá pra passar, e as folhas que o Macaco 
gosta só tem do outro lado”

 (Clara, primeiro ano).

Analisando as falas e a participação das crianças, percebemos que elas 
compreenderam o problema central da história. Muitas delas, cada uma a sua 
maneira, com suas palavras, souberam explicar a situação pela qual os animais 
estavam passando, porque isso era um problema para os bichos e como os 
humanos poderiam ajudá-los. Isso aponta o estabelecimento de relações de 
sentido entre dois enunciados (FIORIN, 2008, p.27), aqueles emitidos pelos 
personagens do teatro de bonecos e os enunciados das próprias crianças, 
evidenciando o dialogismo presente em suas narrativas, ou seja, a construção 
de um discurso permeado pelo discurso transmitido no teatro de bonecos.

Percebemos pela receptividade das crianças que elas se envolveram 
não apenas mental, mas também emocionalmente com a história e com os 
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personagens, sobretudo os alunos do primeiro ano, como é possível perceber 
pelas suas falas sobre a parte da história que mais gostaram:

“Eu gostei quando eles atravessaram, porque a Oncinha achou a mãe dela” 
(Letícia, primeiro ano).

“A parte que o bebezinho chorou, aquela parte lá, ‘mas eu tenho patinhas muito 
pequenininhas’” 

(Pedro, primeiro ano).
“É que na hora que a Oncinha falou ‘eu vou encontrar minha mamãe’; eu achei 
bonitinho demais a Oncinha” 

(Nicole, primeiro ano). 

Vários autores destacam que atividades envolvendo histórias e 
representações de papéis favorecem o envolvimento emocional e afetivo 
das crianças (CANTARELLI, CARDOSO, SIMIONI, 2006; SOUZA e 
BERNARDINO, 2011). Nesse sentido, pelas falas dos alunos, percebemos que 
a história do teatro de bonecos estimulou nos educandos tanto o exercício da 
criatividade na resolução de problemas, como o envolvimento afetivo com os 
personagens e com o contexto. 

Em nossa percepção, ao contar a história, alcançamos nossos objetivos 
ao permitir que as crianças entrassem em contato com os protagonistas e com 
o contexto em que eles estavam inseridos. Elas se engajaram para auxiliar os 
personagens a resolverem os problemas apresentados usando a criatividade e 
seus conhecimentos prévios, ao mesmo tempo em que se apropriaram de novas 
informações sobre o assunto abordado, que foram fornecidas pelos intérpretes. 

Não podemos afirmar que conseguimos atingir todas as crianças nas 
dimensões mental e emocional, mas, pelas falas de algumas delas, foi possível 
perceber que elas fizeram algumas associações da narrativa do teatro de 
bonecos a experiências que já viveram: 

“Eu já vi atropelada uma Seriema” 
(Ana Júlia, primeiro ano).

“Meu pai quase atropelou um cachorro” 
(Jenifer, primeiro ano).

“Meu avô trabalha de caminhão, um dia eu fui com ele e vi uma placa de animal 
assim, passando na rua. Aí o meu avô viu e ele também tomou cuidado” 

(Layla, terceiro ano).

Pelas falas dos alunos, observamos que vários deles compreenderam 
alguns desses aspectos percebendo tanto a presença do problema nas rodovias 
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para os animais, quanto de comportamentos que podem contribuir para 
reduzir esses problemas. Diniz (2011, p. 38) destaca que “as crianças se utilizam 
das situações vividas nas histórias para tentar compreender o mundo em sua 
volta”. Esses dados ressaltam a importância da contextualização no processo de 
educação, para que o ensino faça sentido no cotidiano dos educandos.

RESSIGNIFICANDO PRÁTICAS DOCENTES

Ao mesmo tempo em que a oficina provocou uma apropriação de 
discursos pelas crianças, ela também permitiu reflexões sobre as práticas dos 
envolvidos na pesquisa. Para nós, ficou ainda mais evidente a importância da 
contextualização e do envolvimento dos educandos no desenvolvimento de 
atividades educativas. Esses aprendizados empíricos se refletem ainda hoje em 
minhas práticas docentes, nas quais sempre busco trazer, de alguma forma, a 
realidade dos alunos para a sala de aula e, a partir dessas informações, procuro 
desenvolver o conteúdo. 

Dessa forma, ao elaborar uma aula de Zoologia para o Ensino Médio, 
por exemplo, no lugar de trazer uma série de nomes de grupos e características 
para que os alunos simplesmente memorizassem, fiz uma introdução ao 
conteúdo falando sobre o desenho “Bob Esponja Calça Quadrada”. Após uma 
breve conversa sobre o desenho, a partir de seus personagens, realizei uma 
análise de suas características para trabalhar com a classificação zoológica. 

Esse tipo de estratégia nos dá ferramentas para que possamos consolidar 
o processo de ensino e aprendizagem em diferentes contextos de instrução, 
sendo até mesmo uma alternativa para situações em que não é possível trazer 
exemplares de todos os filos do reino Animalia para a sala de aula, para uma 
atividade prática, por exemplo. 

Além do desenho animado ser algo facilmente acessível ao aluno e 
que faz parte do cotidiano de nossas crianças e jovens, nessa animação em 
específico, é possível encontrar representantes de todas as classes zoológicas 
estudadas na Educação Básica. Dessa forma, por que não usar essa ferramenta 
para despertar o interesse pelo conteúdo? Partindo do conhecimento prévio dos 
educandos, podemos gerar uma ancoragem desse mesmo assunto, permitindo 
que os educandos se lembrem dessas informações, já que estão associadas a 
algo, para eles, muito familiar. Essa estratégia favorece a aprendizagem, uma 
vez que, conforme afirma Diniz (2011, p.6), eles têm ferramentas com as quais 
já estão familiarizados (as informações do desenho) para compreender novos 
dados, que já estão postos, mas com as quais ainda não se identificaram. 
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No entanto, as informações do desenho foram utilizadas como um 
estímulo para uma discussão mais ampla, pois, se a contextualização é uma 
forma de conectar os conteúdos à realidade do dia a dia, é importante considerar 
que ela não deve se resumir a “abordagens espontaneístas e imediatistas deste 
cotidiano”, nessa estratégia de ensino, é importante encontrar vínculos com a 
realidade dos educandos, mas devemos “superá-la, buscando uma articulação 
entre este cotidiano e os níveis mais conceituais e abstratos da aprendizagem, num 
movimento permanente de ação e reflexão” (KATO, KAWASAKI, 2011, p. 46).

Além de observar o interesse dos alunos durante essas atividades, por sua 
participação, foi perceptível que elas propiciaram uma melhor compreensão 
dos conteúdos estudados, o que também foi evidenciado nos próprios relatos 
dos estudantes5:

“Aquela atividade falando de cada animal do Bob Esponja, gostei muito 
mesmo, que isso me fez olhar o Bob Esponja com outros olhos”. (Brenda, segundo 
ano do Ensino Médio).

“Aprendemos até sobre o Bob Esponja! E isso ultrapassou minhas 
expectativas, com toda certeza. Na minha opinião, estudar ‘brincando’ e sendo 
criativos, é a melhor maneira de aprender” (Marcela, segundo ano do Ensino 
Médio).

“Eu descobri que as esponjas e as estrelas não possuem cérebro, e o Lula 
Molusco é, na verdade, um dos animais mais inteligentes e espertos do mar, além 
disso, as águas vivas queimam, e não dão choque, como mostra no desenho” 
(Ana, segundo ano do Ensino Médio).

Essas percepções dos educandos em relação às atividades aplicadas nas 
aulas revelam a importância da contextualização, não apenas para que haja 
maior engajamento dos alunos com as atividades propostas, mas também para 
favorecer o processo de aprendizagem, a fim de que essas informações possam 
ser lembradas. Nesse sentido, concordamos com Alves (1981, p.9), ao afirmar 
que a aprendizagem da Ciência é um processo de desenvolvimento progressivo 
do senso comum, só podemos aprender e ensinar partindo do senso comum 
que o aprendiz dispõe. 

Outro aspecto da oficina que refletiu sobre minha prática docente 
foi a importância do protagonismo dos educandos no processo de ensino-
aprendizagem. Seja no jogo, no qual os alunos assumiram um papel para 
alcançar um objetivo, seja no teatro de bonecos, em que as crianças colaboraram 
na construção e no desfecho da história, o engajamento dos participantes da 
oficina foi maior nos momentos em que eles foram convidados a participar 
ativamente das atividades e não como ouvintes passivos.
5 Para utilização desses registros, os alunos assinaram um Termo de Assentimento.
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No entanto, ao me deparar com salas de aula, em sua maioria, com muitos 
alunos, poucas aulas por semana e um conteúdo extenso a ser trabalhado em um 
ano letivo, percebi o grande desafio que teria para permitir que os educandos 
fossem protagonistas de sua aprendizagem. Para tentar sanar essa dificuldade, 
durante as aulas expositivas, procuro sempre estabelecer diálogos com os 
alunos, aos quais dirijo questionamentos para que eles possam refletir sobre o 
que está sendo estudado e dito, auxiliando-os a desenvolver o raciocínio sobre 
os assuntos da aula e não apenas a memorizar, ou decorar as informações. A 
realização de aulas expositivas-dialogadas, de acordo com os próprios alunos, 
foi importante para garantir melhor compreensão dos conteúdos:

“A professora torna a aula mais atrativa, junto à comunicação constante 
aos estudantes.” (Augusto, segundo ano do Ensino Médio).

Apesar de ser uma estratégia à qual os alunos respondem bem, mostrando-
se mais engajados e atentos aos conceitos, esse método, isoladamente, não 
é capaz de garantir o protagonismo dos educandos no processo de ensino-
aprendizagem, possivelmente por não gerar engajamento e interesse 
maiores por parte dos alunos, em comparação às aulas como metodologias 
diferenciadas (LOPES, 2012, p.75). Nesse sentido, passei a desenvolver com 
eles atividades avaliativas de natureza diferente dos seminários e trabalhos 
escritos convencionais. Comecei, então, a propor avaliações nas quais eles 
seriam estimulados a buscar informações, processá-las e transformá-las 
de alguma forma. Esse foi o caso, por exemplo, de nossos estudos sobre 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e métodos contraceptivos, que 
se transformaram em uma atividade, na qual a turma deveria criar um perfil 
na rede social Instagram, para divulgar informações sobre esses assuntos. 

Esse trabalho foi extremamente desafiador, pois exigia dos alunos 
criatividade, proatividade e organização, além da busca por conteúdos e 
informações em fontes atualizadas e confiáveis. Ao mesmo tempo, eles 
deveriam transformar essas informações, para que pudessem adequá-las às 
características do Instagram, criando imagens bem elaboradas (Figura 7) e 
atrativas, textos objetivos e em linguagem simples: 
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Figura 7: peças gráficas desenvolvidas por alunos do Ensino Médio, para 
divulgação de informações sobre IST’s e métodos contraceptivos nos perfis 
criados pelas turmas no Instagram.

 

 
 

Apesar de todos os percalços e dificuldades encontrados para a realização 
dessa atividade, os trabalhos apresentaram ótimos resultados, pois os alunos se 
envolveram na busca por informações relacionadas ao conteúdo, no entanto, ao 
mesmo tempo, precisaram ampliar a visão do conteúdo, desenvolvendo outras 
habilidades para alcançar o objetivo proposto pela atividade. A concretização 
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deste trabalho permitiu que os educandos percebessem sua capacidade de 
realizar projetos grandiosos como alguns relatos evidenciam:

“O objetivo deste trabalho foi tão importante [...], que estou até com 
vontade de continuar. [...] Eu vejo uma reportagem e penso: ‘Caraca, 
deveríamos postá-la no @contradecepção6. [...] Confesso que foi o trabalho 
mais útil e TOP que já fiz”. (Luana, segundo ano do Ensino Médio).
“Foi o trabalho que eu mais aprendi realmente em toda a minha vida 
escolar, porque não bastava apenas ir no Google e copiar e colar, [...] 
tínhamos que realmente ter entendido o tema para ir lá e escrever coisas 
interessantes, que incentivassem os leitores a quererem saber mais” (Lígia, 
segundo ano do Ensino Médio).
“O trabalho sobre as IST’s [...] nos possibilitou uma interação total com 
a sala, nos fazendo ter organização, praticidade, disciplina, troca de 
conhecimento, desenvolvendo habilidades de comunicação, liderança, nos 
fazendo pensar sobre a forma de se organizar para [...] atingir o objetivo” 
(Paulo, segundo ano do Ensino Médio).
“Pudemos ter a experiência de executar um projeto de 40 pessoas e 
entender a complexidade de lidar com tantos indivíduos, podendo nos 
preparar para situações parecidas no futuro, seja no ambiente escolar ou 
no trabalho” (Giovani, segundo ano do Ensino Médio).

O desenvolvimento desse trabalho também permitiu que os alunos 
pudessem perceber outras realidades, como a necessidade de levar as informações 
que eles buscam e aprendem para a comunidade externa à escola. Além disso, a 
experiência explicitou outras possibilidades de aplicação para ferramentas com 
as quais os educandos já estão habituados, como as redes sociais: 

“Foi um trabalhos mais estupendos que já fiz na minha vida haha. Por 
causa de toda coletividade ocorrida e formidável, mais uma vez, no 
sentido de levar informações que muitos não têm/tiveram acesso, para 
fora da escola, através das redes sociais.” (Marcos, segundo ano do 
Ensino Médio).
“Por termos usado esse veículo tão atual que é essa rede social [Instagram], 
nos mostrando que ela não deve ser usada apenas para postar fotos do 
dia-a-dia, mas que podemos o utilizar para compartilhar conhecimento.” 
(Luiz Gustavo, segundo ano do Ensino Médio).

6 @contradecepção é o nome do perfil no Instagram criado por uma das turmas participantes 
do projeto.
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Apesar do elevado número de relatos positivos sobre esse trabalho, 
é importante destacar que a atividade não agradou igualmente a todos os 
educandos, uma vez que alguns demonstraram algumas dificuldades em seu 
desenvolvimento, ou menor aproveitamento no decorrer do projeto:

“O trabalho do Instagram, esse sim deu o que falar, muitas brigas e 
discussões, pesquisas toda semana a gente correndo com trabalhos e tarefas 
de outras matérias, para no final de semana se dedicar por completo aos 
posts semanais.”  (Isabela, segundo ano do Ensino Médio).
“[...] mas em compensação, não aprendi quase nada nos trabalhos em 
grupo” (Mateus, segundo ano do Ensino Médio).

Essas percepções ressaltam o cuidado que se deve ter quanto à dosagem 
desses tipos de atividades. Devido à elevada complexidade de trabalhos dessa 
natureza, é importante que eles sejam intercalados com outras propostas mais 
simples, evitando uma sobrecarga dos educandos, o que poderia gerar um 
efeito contrário ao desejado, desmotivando-os de alguma forma. 

Outro aspecto, a ser considerado, é a importância da diversidade de 
metodologias durante as aulas, pois uma mesma atividade pode ser interessante 
e significativa para um grupo de alunos e não alcançar os mesmos resultados 
com outros educandos. Essa diversificação possui relevância também no que 
se refere aos métodos avaliativos, sendo estes um importante instrumento da 
prática docente, não obstante, conforme afirmam Vito e Szezerbatz (2017, 
p.221), são também um elemento integrador e motivador para o processo 
de ensino-aprendizagem. Dessa forma, a variedade no desenvolvimento de 
propostas avaliativas permite que maior número de discentes sejam envolvidos 
nesses processos, contribuindo para uma melhor apropriação das informações e 
conteúdos trabalhados em aula.

A partir das avaliações e dos relatos dos próprios alunos em relação 
às aulas de Biologia e às atividades desenvolvidas ao longo de um ano letivo, 
evidenciaram-se aspectos importantes que têm repercutido em minha prática 
docente. Dentre eles, cabe destacar a necessidade de contextualização do ensino 
de Ciências, para que o processo de ensino aprendizagem seja facilitado, a 
importância do protagonismo dos estudantes na construção dos próprios saberes, 
tornando as aulas mais participativas e envolventes, e a própria diversidade 
metodológica, em uma busca por permitir maior engajamento dos alunos e 
garantir o desenvolvimento de diferentes tipos de habilidades nos educandos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta breve análise, apresentamos uma etapa do processo de descoberta 
de uma professora que está trilhando caminhos, em busca por uma educação 
significativa e transformadora. Os resultados dessa construção não se 
encerram nesta etapa, ou seria mais correto dizer que jamais serão finalizados, 
pois estarão sempre se modificando. A cada ano, a cada nova turma, a cada 
novo aluno que passa por nós, outros desafios e demandas vão surgindo e 
precisamos ressignificar aquilo que já havia sido processado. Afinal, “educação 
é diálogo, é comunicação. Não há transferência de saber, mas um encontro de 
sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados”. (FREIRE, 
1997 apud FERNANDES, MARQUES, DELIZOICOV, 2016, p. 12).

Essa é a beleza da formação continuada:  quanto mais nos aprimoramos, 
mais percebemos que temos a aprender e a melhorar. Além disso, entendemos 
que a pesquisa  nos dá ferramentas para identificar aspectos que, por vezes, na 
rotina entre planejamentos, prazos, diários e provas, passam despercebidos, 
mas que fazem grande diferença para uma prática transformadora. 
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CAPÍTULO 3

AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE SOBRE 
PARASITOSES INTESTINAIS PARA CRIANÇAS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL EM UBERLÂNDIA, MG

Marianne Fernandes Dias e Silva1

Katymilla Guimarães Girotto2

Débora Cristina de Oliveira Silva Nunes3

Este capítulo originou-se do projeto desenvolvido no Programa de 
Bolsas de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) por uma 
graduanda do curso de Enfermagem. O projeto foi orientado por professoras 
do colégio de aplicação da UFU: a Escola de Educação Básica (ESEBA) e suas 
atividades foram desenvolvidas nessa unidade.

APRESENTANDO O QUADRO TEÓRICO

As enteroparasitoses são doenças cujos agentes etiológicos, helmintos 
ou protozoários, localizam-se no aparelho digestivo do homem em pelo 
menos uma das fases do ciclo evolutivo provocando diversas alterações 
patológicas (FERREIRA et al., 2004). As enteroparasitoses são bastante comuns 
e representativas como problemas de Saúde Pública e constituem agentes 
importantes na epidemiologia de enfermidades intestinais, principalmente 
em países em desenvolvimento, como o Brasil (MONTEIRO et al., 1988). De 
maneira geral, as protozooses e helmintíases intestinais de maior importância no 
Brasil são amebíase, balantidíase, tricomoníase, esquistossomose, himenolepíase, 
teníase, ancilostomíase, ascaridíase, enterobíase e estrongiloidíase, sendo as 

1 Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é dis-
cente do curso de Enfermagem na Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: marifdiass@
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Universidade Federal de Uberlândia e Doutorado em Parasitologia e Imunologia aplicadas pela 
Pós-Graduação em Medicina Tropical e Infectologia da Universidade Federal do Triângulo Mi-
neiro. É professora da Faculdade Pitágoras. E-mail: katymillagirotto@yahoo.com.br.
3 Graduada em Ciências Biológicas com Mestrado e Doutorado em Genética e Bioquímica, en-
foque em Bioquímica, pela Universidade Federal de Uberlândia. É professora de Ciências na Es-
cola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: deboranunes@ufu.br.
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enteropasitoses mais significativas a ascaridíase, tricuríase e a giardíase (ROCHA 
et al., 2000).

Em relação à diversidade de espécies parasitárias e sua distribuição nas 
diferentes faixas etárias e estratos socioeconômicos populacionais, observa-
se uma estreita relação com fatores sócio-demográficos e ambientais como a 
presença de condições sócio-econômicas, de moradia e saneamento precárias, 
a rápida urbanização e explosão demográfica, consumo de água e alimentos 
contaminados, bem como o estado nutricional inadequado dos indivíduos 
(BATISTA; TREVISOL; TREVISOL, 2009). 

As infecções por parasitas intestinais apresentam elevada prevalência, 
sobretudo em locais de grande fluxo e aglomeração de pessoas, tais como creches, 
escolas, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), presídios, orfanatos 
e centros de saúde, os quais são propícios para albergamento e disseminação de 
enteroparasitas (CARDOSO; SANTANA; AGUIAR, 1995; MARKELL; JOHN; 
KROTOSKI, 2003; ALBANO et al., 2016).  A elevada prevalência em tais locais 
pode estar relacionada às condições de ambientes fechados, à manipulação 
inadequada dos alimentos, ao contato direto pessoa/pessoa e/ou com superfícies 
contaminadas, e podem ser intensificados em virtude da falta de bons hábitos 
de higiene (MORETTI et al., 1974; PINHEIRO et al., 1976; PRADO et al., 2001; 
MARKELL; JOHN; KROTOSKI, 2003; GIROTTO et al., 2013; GIROTTO et al., 
2016; GIROTTO;  CUNHA;  PAULA, 2017).

Estudos multicêntricos realizados em 10 estados brasileiros em 
escolares com idade entre 7 e 14 anos apontam que cerca de 55,3% deles 
foi diagnosticada com algum tipo de enteroparasitose (ROCHA et al, 2000; 
MACEDO, 2005; CARVALHO; MALAFAIA, 2016). Em relação ao estado de 
Minas Gerais, dentre os parasitas mais frequentes entre escolares estão: Ascaris 
lumbricoides, Trichuris trichiura, Giardia lamblia, Enterobius vermicularis e 
Schistosoma mansoni (ROCHA et al., 2000; MARTINS et al., 2009; MENEZES 
et al., 2008; SILVA et al., 2016).

Em estudos realizados na cidade de Uberlândia (MG), Ferreira e 
Marçal Jr. (1997) observaram elevados índices de prevalência de protozooses 
intestinais em grupos etários com 6-7, 10-11 e 12-13 anos e de helmintíases na 
faixa etária de 8 a 9 anos. Dentre os helmintos, os mais representativos foram os 
ancilostomatídeos (3,8%) e Giardia lamblia foi o único protozoário patogênico 
registrado, com prevalência de 12,6%. Carvalho et al. (2002) observaram alta 
prevalência de Ascaris lumbricoides (10,8%), seguido por ancilostomatídeos 
(2,5%), Trichuris trichiura (2,4%), Enterobius vermicularis (0,6%), Hymenolepis 
nana (0,2%) e Taenia sp. (0,1%). Diversas fontes potenciais de contaminação 
foram identificadas no ambiente escolar desse município, tais como a água 
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e os vegetais consumidos, sanitários e objetos manipulados (CARVALHO et 
al., 2002; GIROTTO; CUNHA; PAULA, 2017). Nesse contexto, as unidades 
escolares podem constituir um ambiente com potencial de contaminação e 
dispersão de parasitas intestinais.  

Tais dados confirmam a necessidade de se trabalhar com estudantes 
as parasitoses intestinais com enfoque crítico, ativo e construtivo, de modo a 
mensurar previamente o entendimento deles sobre a temática a fim de abordar 
estratégias que facilitem e subsidiem o processo de ensino-aprendizagem no 
ambiente escolar (SOUZA; WEGNER; GORINI, 2007). Assim, o objetivo 
do presente estudo foi identificar os saberes de escolares dos 6º e 7° anos do 
Ensino Fundamental sobre parasitoses intestinais e investigar a presença de 
parasitas intestinais em diversos pontos de contaminação da escola, a fim de 
propor ações educativas em saúde aplicadas de forma contínua, prática e lúdica 
para promover o aumento no nível de conhecimento do grupo, bem como 
sensibilizar os escolares sobre a importância da prevenção das parasitoses e 
contribuir para mudanças de comportamento dos discentes e seus familiares.

DESENVOLVIMENTO

Cenário e sujeitos do estudo 

O estudo foi desenvolvido na Escola de Educação Básica (ESEBA), cuja 
finalidade é oferecer Ensino Básico ao público da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental (ESEBA, 2020). Os sujeitos do estudo (6º e 7º anos do Ensino 
Fundamental) foram escolhidos uma vez que, nesses anos de ensino, abordam-se 
as questões associadas à água, ao solo e ao ar, bem como às doenças transmitidas 
por esses meios e as relações do ser humano com os demais seres vivos. A escolha 
por esse cenário ocorreu em função de preocupações e necessidades práticas 
das docentes da área de Ciências, visto que a sala de aula é um ambiente para 
discussão e aprendizado em diversas áreas e disciplinas e favorece a construção 
de um conhecimento crítico que tenha importância para a vida em sociedade. 
Esse tema na educação em saúde pressupõe explorar, simultaneamente, 
conceitos científicos e valores, crenças e inter-relações dos escolares, para que 
haja aproximação e travessia entre conteúdo curricular e cotidiano do educando 
sobre hábitos e atitudes em saúde (BARCELOS et al., 2010).

O estudo caracterizou-se como uma pesquisa de campo e teve duração 
de 10 meses. Participaram do estudo 72 crianças de ambos os sexos, frequentes 
às atividades escolares no turno matutino e as atividades foram acompanhadas 
pela professora de Ciências da turma. O trabalho foi submetido à apreciação pelo 
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Comitê de Ética e aprovado (nº 3.039.522/2018). Para inserção e participação 
no estudo, os responsáveis pelas crianças receberam e assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e os alunos receberam e assinaram um Termo 
de Assentimento. Os discentes participantes tiveram a sua identidade preservada.

Conhecimento prévio dos estudantes

A sondagem foi realizada com o intuito de conhecer as informações 
que os discentes possuíam sobre as parasitoses intestinais e abordou variáveis 
como conhecimentos gerais sobre a doença, agentes causadores, formas de 
transmissão e prevenção/controle, diagnóstico e tratamento. Para tanto, um 
questionário semi-estruturado composto por 19 questões objetivas e/ou 
discursivas (Anexo 1) foi aplicado aos discentes. As respostas foram tabuladas, 
analisadas e gráficos foram gerados utilizando os softwares Microsoft Excel e 
Prisma. Para facilitar a análise, os resultados foram categorizados. 

Pesquisa de parasitas no ambiente escolar 

Uma observação em toda a escola foi realizada com o intuito de 
identificar possíveis locais de contaminação por parasitas. Houve coleta de 
amostras em possíveis pontos de contaminação por parasitas intestinais em 
diferentes locais da escola, como: banheiro, cantina, refeitório, bebedouro e 
corrimão da escada. O banheiro foi dividido em quatro elementos: torneiras/
pia, vaso sanitário, descarga e maçaneta da porta; na cantina, foram avaliadas 
a bancada de manipulação/pia, porta da geladeira/freezer e instrumentos 
de cozinha; no refeitório, a análise foi realizada nas mesas e nos bancos; nos 
demais espaços, os bebedouros e corrimão da escada foram analisados.

As amostras foram coletadas pela estudante bolsista e pelas docentes 
envolvidos no projeto, logo após o recreio, utilizando o método proposto 
por Graham (1941).  Basicamente, a metodologia consistiu em colocar, 
longitudinalmente, sobre uma lâmina de vidro de microscopia, uma fita adesiva 
transparente (tipo Durex ou Scotch) no comprimento de 8-10cm com dobras 
de 1 cm em ambas terminações para facilitar o manuseio. Primeiramente, a 
fita foi aplicada à superfície de cada local pesquisado (quatro campos por local 
pesquisado) e, posteriormente, recolocada sobre uma lâmina para a microscopia.

Logo após a coleta, as lâminas foram devidamente identificadas com 
informações sobre o local e o elemento pesquisado e embaladas individualmente 
em papel higiênico. Em seguida, foram acondicionadas em uma caixa de 
isopor e em geladeira até serem encaminhadas para análise por microscopia. 
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As lâminas foram lidas pelas docentes pesquisadoras, às cegas, diretamente em 
microscópio óptico comum com aumento de 40 vezes. A análise foi qualitativa 
referindo-se à presença/ausência de ovos e/ou cistos de parasitas. 

Intervenção

No primeiro momento, foram apresentados aos estudantes os objetivos 
e as etapas do projeto (avaliação do conhecimento prévio dos estudantes 
sobre parasitoses, investigação de parasitas no ambiente escolar, proposta de 
intervenção), bem como os resultados obtidos em cada etapa. Posteriormente, 
os conceitos corretos sobre parasitas intestinais, forma de transmissão, 
prevenção, diagnóstico e tratamento das parasitoses intestinais foram 
trabalhados, dando atenção especial às categorias em que mais apareceram 
erros, de acordo com os resultados obtidos a partir da análise dos questionários 
(avaliação diagnóstica). Para essa etapa, fez-se uma exposição dos temas, 
utilizando recurso audiovisual e mostra de parasitas macro e microscópicos e 
coletor para exame de fezes. 

Após essa etapa, foi proposta uma ação educativa e lúdica: a aplicação 
de um jogo didático sob o formato de um tabuleiro humano, elaborado pelas 
pesquisadoras. Para a realização do jogo, cada turma foi dividida em equipes 
e cada grupo recebeu, para identificação, um nome parasitológico: “Amebas”, 
“Lombrigas”, “Amarelão” ou “Solitárias”. O tabuleiro em tamanho real foi 
composto por uma trilha formada por 20 casas coloridas, correspondentes aos 
locais com perguntas a serem respondidas pelos jogadores ou casas especiais 
contendo curiosidades ou informações adicionais. Os jogadores tiveram um 
minuto para responder às perguntas, marcada por uma ampulheta e cada 
pergunta respondida de forma correta correspondeu a um ponto. Ganhou o 
jogo a equipe que ao final conseguiu somar mais pontos e alcançar primeiro a 
linha de chegada.

O grupo vencedor de cada turma foi recompensado com uma premiação 
simbólica e todos os estudantes que participaram das atividades receberam um 
brinde em agradecimento pela participação e colaboração no projeto: frasco 
de álcool 70% em gel, fazendo menção à importância dos hábitos de higiene 
para a prevenção de parasitoses.

O jogo de tabuleiro humano foi a metodologia escolhida, uma vez que 
permite a participação ativa dos discentes e averiguação dos conhecimentos 
construídos durante a intervenção, de modo que os mesmos pudessem 
apontar atitudes corretas, incorretas e propor soluções para as questões 
levantadas durante o jogo. Além disso, tratou-se de uma forma de consolidar 
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o conhecimento, já que nesse processo ocorreu o compartilhamento de 
informações entre os próprios estudantes.

Avaliação dos conhecimentos construídos pelos estudantes 

A fim de observar se houve alguma mudança nos conceitos (re) 
construídos pelos estudantes, reaplicou-se, duas semanas após a intervenção, 
o questionário a que os estudantes foram submetidos na etapa da avaliação 
diagnóstica (sondagem). Tais dados foram tabulados, organizados em gráficos 
e a análise seguiu a mesma categorização da avaliação diagnóstica.

RESULTADOS 

Resultados da Avaliação diagnóstica e Avaliação final

Na etapa de avaliação diagnóstica foram analisados 72 questionários, 
enquanto que na avaliação final foram 69. Isso não inviabilizou a análise já 
que os dados são apresentados em porcentagem. A variação no número de 
questionários se deu em decorrência da quantidade de estudantes presentes 
no momento da aplicação. No caso de questões discursivas, por vezes, os 
estudantes mencionaram mais de uma opção, totalizando um valor superior 
ao número de entrevistados. Para facilitar a análise dos resultados, as questões 
foram agrupadas nas seguintes categorias: (1) Conhecimento sobre parasitas 
intestinais; (2) Transmissão; (3) Prevenção; (4) Diagnóstico; e (5) Tratamento. 

No que diz respeito à categoria “conhecimento sobre parasitas intestinais”, 
apenas 41,7% (n=30) afirmaram ter conhecimento do que seriam os parasitas 
intestinais e após a reaplicação do questionário, esse número aumentou para 
97,2% (n= 67) (Figura 1A). 

Na etapa de avaliação diagnóstica, 84,7% (n=61) dos discentes 
mencionaram acreditar que os parasitas intestinais são responsáveis por 
acarretar algum mal, por serem agentes causadores de doenças (22,95%; 
n=14) ou por estarem associados ao consumo dos nutrientes que seriam 
absorvidos pelo organismo (14,75%; n=9). Erros conceituais apareceram em 
3,28% (n=2) das repostas, nas quais os alunos definiram parasitas intestinais 
como bactérias que poderiam causar doenças virais como gripe ou catapora 
(Figura 1B). Apesar de terem clareza de que os parasitas intestinais podem 
fazer mal, percebeu-se que os conhecimentos gerais e biológicos sobre os 
mesmos não estavam completamente consolidados. Após intervenção, 98,4% 
(n= 127) dos estudantes afirmaram que os parasitas intestinais podem causar 
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prejuízos, fornecendo então maior variedade de respostas sobre tais malefícios: 
dores abdominais, diarréia, vômito, veiculação de várias doenças. Não houve 
nenhum erro conceitual após a reaplicação dos questionários.

Figura 1: Conhecimento sobre parasitas intestinais dos estudantes do 6º ano 
do Ensino Fundamental da ESEBA/UFU.

Fonte: Autoras, 2020.

No quesito “Transmissão”, os resultados obtidos na etapa de avaliação 
diagnóstica apontam que 11,3 % (n=11) dos discentes não sabiam onde os 
parasitas intestinais podem ser encontrados no ambiente ou mencionaram 
que os enteroparasitas podem ser encontrados em banheiros e alimentos 
(43,2%; n=42), em animais (9,5%; n=4) ou no solo (9,5%; n=3) (Figura 2A). 
Na etapa de avaliação fi nal, além de mencionarem que os parasitas podem ser 
encontrados nos banheiros (23%; n=35) e nos alimentos (13,2%; n=20), os 
estudantes citaram vários locais, tais como: cozinha/refeitório (17, 9%; n= 17), 
chão, terra, areia e água contaminados (16,8%; n=16), locais fechados e/ou 
sujos (14,7%; n=14), animais e/ou suas fezes (14,7%; n=14), locais com grande 
aglomeração ou públicos (11,6%; n=11) e esgotos ou rios (8,4%; n=8). Nenhum 
estudante apresentou desconhecimento sobre onde os parasitas poderiam ser 
encontrados, o que pode evidenciar que após a intervenção o conhecimento 
sobre as parasitoses fi cou mais concretizado.

Com relação à presença de parasitas no ambiente escolar, inicialmente, 
a maioria dos estudantes (86,2%; n=82) acreditava que os parasitas poderiam 
ser encontrados nesse local, nos banheiros (25,6%; n=21), no refeitório (14,6%; 
n=12), nos alimentos (12,2%; n=10) e nas salas de aula (9,8%; n=8) (Figura 
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2B). Na avaliação fi nal, 79,6% (n=99) relataram que os parasitas podem ser 
encontrados no ambiente escolar fazendo referência aos banheiros (40,4%; 
n=40) como os locais com maiores chances de encontrar os parasitas, seguido 
por cantina/refeitório (17,2%; n=17), salas de aula e/ou quadras (9,1%; n=9) e 
tanques de areia e/ou chão (7,1%; n=7). 

A respeito do contato com animais domésticos, em ambos os momentos, 
pôde-se observar que a maioria dos estudantes tem algum tipo de contato com 
esses animais, como carícias, abraços e beijos (Figura 2C). Ressalta-se que 
quando o contato existe e é considerado próximo, os indivíduos tornam-se 
mais susceptíveis às parasitoses, caso os animais estejam infectados. 

Figura 2: Repostas dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental da 
ESEBA/UFU sobre a presença dos parasitas no ambiente escolar.

Fonte: Autoras, 2020.

Sobre a categoria “Prevenção”, primeiramente avaliou-se os hábitos de 
higiene que os estudantes possuem com seu corpo e alimentos (Tabela 1). Tanto na 
etapa de avaliação diagnóstica quanto após a intervenção, a maioria dos discentes 
revelou lavar as mãos antes das refeições, após ir ao banheiro ou ao chegar a casa. 
Além disso, na reaplicação dos questionários, os estudantes mencionaram que 
higienizam as mãos após contato com animais domésticos (3,4%; n = 6).

Quanto ao modo de higienizar as mãos, na etapa de avaliação diagnóstica, 
68,3% (n=56) afi rmaram utilizar água e sabão, seguido por 15,9% (n=13) 
que utilizam água, sabão e bucha, 8,5% (n=7) usam água e sabão bactericida 
e 7,3% (n=6) apenas água. Apesar de semelhança com os dados obtidos na 
etapa de avaliação diagnóstica, na avaliação fi nal observa-se aumento no 
número de estudantes que mencionaram utilizar água e sabão bactericida 
para higienização das mãos (18,0%; n=15), ainda que a forma preferencial de 
higienizá-las foi a forma tradicional com água e sabão (61,4%; n=51). 
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De acordo com as informações sobre higiene corporal, tanto na avaliação 
diagnóstica quanto na avaliação final, em torno de 70% dos estudantes mencionou 
que toma no mínimo dois banhos ao dia, o que significa a manutenção de bons 
hábitos de higiene. Com relação aos produtos utilizados no banho, em ambas 
as etapas, a maior parte dos estudantes relatou que opta por uma higienização 
utilizando sabonete comum. É importante ressaltar que na avaliação final, a 
segunda maior preferência foi a utilização de sabão bactericida (20,5%; n=17), o 
que para o caso das parasitoses intestinais causadas por helmintos e protozoários 
não é uma medida necessária. Além disso, verificou-se nas duas etapas que a 
maioria dos discentes tem o hábito de cortar e limpar suas próprias unhas, 
contribuindo para realização de sua própria higiene pessoal. 

A respeito da higienização dos alimentos, aproximadamente 95% 
dos estudantes ou de seus familiares preocupa-se com a limpeza de frutas e 
verduras antes do consumo, utilizando principalmente água, sabão e bucha, 
o que evidencia um cuidado com os alimentos ingeridos. No entanto, esse 
cuidado não é a forma mais eficaz de higienização, que seria a utilização 
de solução desinfetante.  Apenas uma pequena parcela dos alunos chamou 
atenção por utilizar tal solução para higienização de frutas e verduras (7,9 e 
28,8%, nas etapas inicial e final, respectivamente).

Tabela 1: Respostas dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental da 
ESEBA/UFU sobre a categoria Prevenção.

Perguntas Avaliação diagnóstica Avaliação final
% N % N

HIGIENE CORPORAL
Quando você lava as mãos?
Antes das refeições 36,2 63 36,4 64
Após usar o banheiro 35,6 62 35,8 63
Após as refeições 15,5 27 17,6 31
Ao chegar em casa 6,9 12 1,7 3
Outros 5,8 10 8,5 15
Como você lava as mãos?
Com água e sabão 68,3 56 61,5 51
Com água, sabão e bucha 15,9 13 12,0 10
Com água e sabão bactericida 8,5 7 18,1 15
Somente com água 7,3 6 8,4 7
Quantas vezes por dia você toma banho?
Apenas uma vez 19,5 14 27,5 19
Duas ou mais vezes 73,6 53 66,7 46
Não respondeu 6,9 5 5,8 4
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Quais produtos você utiliza no banho?
Sabonete comum 59,2 61 65,1 54
Sabonete bactericida 12,6 13 20,5 17
Outros 28,2 29 14,4 12
Você tem o hábito de cortar as próprias unhas?
Sim 93,1 67 92,8 64
Não 6,9 5 7,2 5
Além de cortar as unhas, você costuma limpá-las?
Sim 83,3 60 97,1 67
Não 15,3 11 2,9 2
Não respondeu 1,4 1 0 0

HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS

Você lava as frutas e verduras antes de consumi-las?
Sim 94,4 68 97,1 67
Não 1,4 1 0 0
Não respondeu 4,2 3 2,9 2
Como você lava as frutas e verduras?
Com água, sabão e bucha 37,1 33 26,2 21
Com água e sabão 28,1 25 23,8 19
Somente com água 24,7 22 21,2 17
Com água e solução desinfetante 7,9 7 28,8 23
Outro 2,2 2 0 0
TOTAL 100% 72 100% 69

Fonte: Autoras, 2020.

Em relação às medidas preventivas para enteroparasitoses, a higienização 
de mãos e/ou alimentos e/ou corpo foi a resposta majoritária em ambas as 
etapas. Porém, na avaliação diagnóstica, observou-se que ainda existem 
conceitos errôneos, já que 3,4% (n=3) dos alunos relataram que a ingestão 
de medicamentos evita a contaminação por enteroparasitas (Figura 3). Já 
na avaliação final, esses conceitos equivocados não apareceram e os alunos 
demonstraram maior entendimento sobre essas medidas profiláticas, sendo 
exemplificada por “não andar descalço em locais sujos”, “não comer carne crua 
ou mal passada”, “não frequentar locais sujos como esgotos” e “ir ao médico 
mesmo não estando doentes”.
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Figura 3: Respostas dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental da 
ESEBA/UFU sobre as medidas preventivas em relação aos parasitas intestinais. 

 
 

 

 
 

Fonte: Autoras, 2020.

Na categoria “Diagnóstico” (Figura 4), em relação à frequência com que 
os estudantes procuram o médico, grande parte deles revelou ir ao médico 
somente quando se encontram doentes, demonstrando a necessidade de 
reforçar a importância de procurar o médico e fazer exames periódicos como 
medidas preventivas às parasitoses intestinais. A maioria dos estudantes, 
em ambas as avaliações, demonstrou ter realizado exame de fezes, mas não 
souberam mencionar quanto tempo decorreu desde seu último exame. Dentre 
aqueles que souberam o tempo transcorrido, destaca-se os exames realizados 
há mais de um ano.

Figura 4: Respostas dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental da 
ESEBA/UFU sobre a categoria Diagnóstico.

Fonte: Autoras, 2020.
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No que diz respeito ao “Tratamento”, os alunos foram questionados se faziam 
uso de algum medicamento e, em caso positivo, pediu-se que eles descrevessem que 
tipo de medicamento. Os resultados apontam que nas etapas de avaliação diagnóstica 
e fi nal, cerca de 80% não fazem uso de medicamentos. Dentre aqueles que fazem 
ou estavam sob tratamento medicamentoso, na etapa de avaliação diagnóstica 
antialérgicos, anti-hipertensivos, antiasmáticos, anti-infl amatórios, homeopáticos 
e produtos naturais foram citados. Vale ressaltar que nenhum medicamento 
referido correspondeu à classe dos antiparasitários. Já na etapa de avaliação fi nal, os 
vermífugos foram mencionados em 14,3% (n=2) dos casos. 

Ao serem questionados sobre o que fazer em caso de adquirirem algum 
parasita, os resultados da avaliação diagnóstica demonstraram que 67% dos 
estudantes apontaram a necessidade de se procurar atendimento médico para 
tratamento. Nos demais casos, foram referidos a automedicação, a higiene 
e cuidados alimentares ou os estudantes desconheciam como proceder, 
demonstrando a necessidade de intervenção dos docentes para melhor esclarecer 
os alunos (Figura 5). Na avaliação fi nal, por sua vez, o número de estudantes que 
mencionou a utilização de medicamentos por conta própria foi reduzido (1,4%; 
n=1) e a higiene com os alimentos (medida preventiva e não de tratamento) não 
apareceu nas respostas, resultando em um aumento na porcentagem daqueles 
que relataram que o que se deve fazer é procurar um médico para que seja 
indicado o tratamento correto (97,2%; n=67). 

Figura 5: Respostas dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental da 
ESEBA/UFU) a respeito das medidas que devem ser adotadas caso adquiram 
algum parasita.

Fonte: Autoras, 2020.
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Resultados da pesquisa de parasitas na escola  

Na etapa de pesquisa de parasitas na escola, foram coletadas amostras 
de banheiros, cantina, refeitório, bebedouro e corrimão da escada, totalizando 
33 lâminas analisadas (Figura 6). Todas as amostras apresentaram resultados 
negativos para todas as formas parasitárias, mas foi possível observar a 
presença de sujeira.

Figura 6: Imagens das coletas ambientais realizadas para pesquisa de parasitas 
intestinais na ESEBA/ UFU.

Fonte: Autoras, 2020.

Resultados da intervenção 

O momento de exposição e discussão sobre características gerais, 
formas de transmissão, prevenção, diagnóstico e tratamento das parasitoses 
intestinais contou com grande participação e adesão dos estudantes, que muito 
somaram ao trazer diversas experiências de seu dia-a-dia, relatos, dúvidas e 
questionamentos, tornando o momento prazeroso, divertido e atrativo. 

O jogo de tabuleiro obteve grande aceitação por parte dos estudantes, 
os quais apresentaram entusiasmo e motivação para participar da atividade 
(Figura 7). Essa proposta lúdica causou um impacto positivo, despertando 
a atenção dos discentes e estimulando a participação e exploração por parte 
deles, já que as perguntas traziam como desafi o a solução de problemas 
próximos e voltados às suas realidades, o que possibilitou a maior aproximação 
dos discentes com o conhecimento científi co a partir de algo que estivessem 
familiarizados. Além disso, o jogo permitiu um momento de descontração, 
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colaboração e competitividade, de modo que as equipes mantiveram-se coesas 
e empenhadas para responder corretamente às perguntas realizadas. Ao final, 
além da premiação ao grupo vencedor, cada aluno recebeu um frasco contendo 
álcool em gel, fazendo alusão às medidas de prevenção que aprenderam. 

Figura 7: Realização do jogo didático “Tabuleiro Humano” na ESEBA/UFU.

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Autoras, 2020.

DISCUSSÃO

Observar o planejamento da intervenção a partir da avaliação 
diagnóstica é positivo para a metodologia de ensino em saúde, pois a avaliação 
diagnóstica oferece opções teóricas que contribuem para mapear a situação 
em suas variações e permitem a reflexão sobre a escolha de estratégias para 
a intervenção (BARCELOS et al., 2010). A escolha do questionário semi-
estruturado como instrumento de coleta de dados relaciona-se ao fato deste 
permitir, a partir de questões subjetivas e objetivas, uma análise comparativa 
entre os conhecimentos pré e pós-intervenção, bem como coletar percepções, 
opiniões, relatos, crenças, expectativas, experiências e situações vivenciadas 
pelos estudantes, que podem ser utilizados para o aprimoramento das 
estratégias de intervenção. Além disso, os questionários podem ser aplicados 
a diferentes grupos de estudantes (GIL, 2008; CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 
2011). A importância do estabelecimento de categorias está na organização do 
conhecimento e da informação, assumindo a função de facilitar a compreensão 
de informações adquiridas (LIMA, 2007).
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A análise dos resultados dos questionários pré e pós-intervenção 
evidenciou que as metodologias empregadas foram importantes e eficientes 
para consolidação, (re) construção e correção de conceitos gerais e biológicos 
sobre os parasitas intestinais. Além disso, comparando as respostas obtidas em 
ambas as avaliações têm-se o indicativo de mudança e/ou correção de hábitos 
de higiene pessoal e/ou com os alimentos, tanto individual quanto estendida ao 
ambiente domiciliar. Tais resultados corroboram com Boeira et al. (2010), que 
assinala que a educação em saúde no ambiente escolar sobre a contaminação por 
parasitas intestinais proporciona aos alunos conhecimento sobre essas doenças, 
permitindo obter além da redução do número de infecções nessa população, 
mudança de comportamento através da estimulação de uma consciência crítica 
e construção de conceitos acerca de hábitos saudáveis.

A educação em saúde geralmente acontece na disciplina de Ciências e, 
de acordo com Costa e Barros (2015), o ensino das ciências físicas e naturais 
no Brasil está fortemente associado à ausência da prática experimental, 
dependência excessiva do livro didático, método expositivo, reduzido número 
de aulas, currículo desatualizado e descontextualizado e profissionalização 
insuficiente do professor. Vários estudos apontam que a utilização de 
metodologia lúdica integrada ao processo de educação atua como uma 
ferramenta útil no ensino-aprendizado, e que nesse contexto, o uso de jogo 
educativo incentiva a reflexão e atua como um recurso interativo, motivador 
e capaz de gerar aprendizagem, estimular o diálogo e facilitar a abordagem 
e o debate de temas e situações cotidianas, contribuindo para uma adesão 
em geral positiva dos estudantes à metodologia (REBELLO; MONTEIRO; 
VARGAS, 2001).

Alguns estudos relataram a utilização de jogo de tabuleiro humano 
para trabalhar parasitoses intestinais no Ensino Fundamental (SILVA; LEDA, 
2012; SILVA; DANTAS, 2014). Analisando as respostas dos discentes após 
a reaplicação do questionário na avaliação final, verificou-se melhoria no 
conhecimento dos estudantes, apontando que o processo de construção do 
conhecimento por meio da intervenção e da aplicação do jogo educativo 
demonstrou ser eficaz e satisfatória. Dados semelhantes foram observados 
por Silva e Leda (2012) e Silva e Dantas (2014). Acredita-se que esse tipo 
de atividade proporciona a participação ativa do aluno na construção do 
conhecimento, pois gera interesse, desenvolve a habilidade de trabalho em 
equipe, a autonomia, a socialização, a escuta/tempo de falar, a motricidade, 
contribuindo para o desenvolvimento geral do indivíduo já que se trata de um 
aprender brincando diferente do ambiente tradicional de aprendizagem.
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Além disso, conforme Freire (1976), ao trabalhar conceitos que 
aproximem da realidade do estudante, é possível estimular a compreensão 
do cotidiano do aluno, bem como a procura por possibilidades de soluções, 
estabelecendo conexões com as atitudes realizadas no contexto de vida, 
facilitando a construção do conhecimento. Sendo assim, tanto o jogo de 
tabuleiro humano quanto o questionário abordaram questões que retratam 
situações que, provavelmente, o estudante venha a conhecer, identificar e 
vivenciar no seu dia-a-dia. 

Para a etapa de coleta de amostras no ambiente, a técnica de Graham 
(1941) foi escolhida, dentre os vários métodos de diagnóstico parasitológicos, 
uma vez que se trata de uma metodologia simples, eficiente e confiável na 
detecção de formas parasitárias como ovos, larvas, cistos e adultos, e desta 
forma utilizada em uma variedade de trabalhos (ALBANO et al., 2016; 
GIROTTO et al., 2016; GIROTTO; CUNHA; PAULA 2017). Todas as amostras 
analisadas nesse estudo apresentaram resultados negativos para estruturas 
parasitárias, assim como foi observado por Scholte et al. (2015), que conduziu 
estudo semelhante em ambientes de aglomeração, como aeroportos. Esse 
resultado, entretanto, é contrário ao observado por vários autores. Avaliando 
a presença de estruturas parasitárias em ambientes escolares e pré-escolares, 
Albano et al. (2016) observaram que dentre todos os elementos avaliados, 
nas escolas municipais, 20,9% estavam contaminados com algum tipo de 
estrutura parasitária e nas escolas estaduais, 24,5% apresentaram positividade. 
Girotto, Cunha e Paula (2017) relataram 3,3% e 10,0% de contaminação por 
estruturas parasitárias, no primeiro e segundo mês de coleta, respectivamente. 
Silva, Bastos e Brener (2011) registraram 16,1% contaminação dos elementos 
escolares analisados com estruturas parasitárias. Acredita-se que os resultados 
negativos encontrados no presente trabalho possam estar associados às práticas 
de limpeza efetivas realizadas na escola, bem como às boas práticas higiênicas 
realizadas pela comunidade escolar, contribuindo para que a escola esteja livre 
dos agentes patogênicos.

CONCLUINDO A PESQUISA

Foi possível observar que houve uma mudança considerável nos 
conceitos (re)construídos pelos estudantes após as propostas de intervenção 
e a redução de erros conceituais pós intervenção, o que pode indicar que as 
metodologias utilizadas foram satisfatórias e eficientes para a correção de erros 
conceituais apresentados pelos estudantes na etapa de avaliação diagnóstica. 
Além disso, os resultados da pesquisa indicam, possivelmente, a manutenção 
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de boa qualidade e regularidade na higiene e desinfecção dos ambientes e bons 
hábitos de higiene dos estudantes, ao menos no período analisado, sugerindo 
que, mesmo com a grande circulação de pessoas, o controle, a higiene e a 
assepsia desses locais atendem a finalidade de manter o local livre de patógenos 
veiculadores de infecções.
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CAPÍTULO 4

ANALOGIAS E OUTROS TIPOS DE COMPARAÇÃO 
NO CONTEXTO DA ESTEQUIOMETRIA QUÍMICA 

EM LIVROS DIDÁTICOS

Luciana Paula de Assis1

Alexandre da Silva Ferry 2

O estudo da Química pode se configurar como uma ferramenta eficaz 
para a formação do cidadão, uma vez que, o estudo científico permite uma visão 
mais crítica e consciente acerca dos fenômenos a seu redor (COSTA; SOUZA, 
2013). Além disso, um dos objetivos da Química é despertar o interesse do 
estudante pelas Ciências e relacioná-la com o seu cotidiano (SILVA; BERTINI; 
ALVES, 2018). Entretanto, a Química é uma ciência com diversos tópicos 
abstratos que podem levar os estudantes a apresentarem dificuldades na 
compreensão e aplicação desses conceitos em situações-problema propostas 
por professores em sala de aula. A experiência como docente permite 
perceber que os alunos apresentam uma “resistência” em relação ao tema de 
estequiometria química na Educação Básica, o que torna a prática docente 
desafiadora. A estequiometria é uma parte fundamental no ensino de Química 
e muitos estudantes apresentam dificuldades nesse conteúdo, não conseguindo 
assimilar todos os conceitos adequadamente (RAVIOLO; LERZO, 2016). 
Ademais, a estequiometria é um tópico que se insere em diversos contextos 
da Química e do cotidiano (TRISTÃO; FREITAS-SILVA; JUSTI, 2008). Além 
disso, no trabalho de Tristão, Freitas-Silva e Justi (2008), constatou-se que 61% 
dos alunos que ingressavam em um curso superior de Química apresentavam 
alguma dificuldade em relação ao tema de cálculos estequiométricos.

1 Graduada em Química Tecnológica (2015) pela UFMG, habilitada em Licenciatura em Quí-
mica (2016) e mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Tecnológica do CEFE-
T-MG. Professora de Química da rede Estadual de Minas Gerais. E-mail: lucianapauladeassis@
gmail.com
2 Graduado em Química Licenciatura (2005) pela UFMG, Mestre em Educação Tecnológica 
(2008) pelo CEFET-MG, Doutor em Educação (2016) pela UFMG e com estágio pós-douto-
ral no Instituto de Educação da Universidade do Minho, Portugal. Professor do Programa de 
Pós-graduação em Educação Tecnológica do CEFET-MG. E-mail: alexandreferry@cefetmg.br
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As comparações são potenciais ferramentas facilitadoras para 
assimilação e compreensão de conteúdos e são muito utilizadas por autores de 
livros didáticos. O livro didático é considerado o principal recurso utilizado 
por professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem e, às vezes, 
é o único material didático disponível sobre o tema (SILVA; LIMA; SILVA, 
2010; BERNARDINO; RODRIGUES; BELLINI, 2013). Em pesquisas sobre 
a utilização de analogias em livros didáticos brasileiros, é comum o tema 
estequiometria aparecer entre os quais mais se emprega esse recurso nos livros. 
Por exemplo, Monteiro e Justi (2000) identificaram que esse tema era o quarto 
com maior número de analogias presentes em onze coleções analisadas. 
Francisco Junior (2009) apresentou a estequiometria, também, como o quarto 
assunto com maior número de analogias em livros didáticos de Química. Já em 
Silva, Lima e Silva (2010), o tema ficou em quinto, de dez tópicos analisados, 
com a maior quantidade de analogias.

Os modelos, tanto nas Ciências, quanto na educação em Ciências, 
também se constituem como um recurso mediacional relevante. Os cientistas 
recorrem aos modelos como as principais ferramentas para produzir 
conhecimento científico (NERSESSIAN, 1999), o que viabiliza a utilização dos 
modelos como recurso de mediação pedagógica, uma vez que eles possibilitam 
acesso a representações semelhantes às entidades de interesse científico 
(GALAGOVSKY; ADURIZ-BRAVO, 2001). Entre os tipos de estratégias de 
modelagem existentes, há a modelagem analógica, que consiste na elaboração 
de modelos fundamentados em analogias, ou seja, as analogias podem ser 
fontes de ideias para a construção de modelos (MOZZER; JUSTI, 2018). 
Almeida, Almeida e Ferry (2018) reconhecem que as analogias são processos 
que podem ser utilizados como recurso de mediação didática durante o 
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. O esquema da Figura 1 ilustra 
a diferença entre os conceitos de análogo, alvo e modelo; e entre os processos 
de analogia e modelagem.
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FIGURA 1 – Esquema identificando os conceitos de modelo, análogo e alvo; e 
os processos de analogia e modelagem.

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: ALMEIDA; ALMEIDA; FERRY (2018).

O ensino com analogias favorece o desenvolvimento de processos 
criativos e, consequentemente, evolução das ideias, o que contribui para a 
otimização do pensamento abstrato nos indivíduos (OLIVA; ARAGÓN, 2009). 
Ademais, “a vivência da modelagem analógica favorece o desenvolvimento 
pelos estudantes de capacidades relacionadas ao raciocínio analógico”, 
conforme evidenciado na pesquisa de Mozzer e Justi (2018). Desse modo, um 
estudo criterioso de analogias é fundamental para o campo da modelagem 
analógica, uma vez que os modelos analógicos são propostos com base em 
comparações entre um domínio familiar, conhecido, e um domínio alvo, 
desconhecido ou pouco conhecido.

Além disso, pensando no uso de analogias e modelos para uma Educação 
Tecnológica, esse estudo preocupou-se, ainda que de forma introdutória, 
com o modo como esses recursos podem ser utilizados para contribuir 
para esse âmbito. A Educação Tecnológica é um termo de difícil definição 
devido a sua multiplicidade de significados abordados por diferentes autores 
(DURÃES, 2009). No entanto, nossa investigação perpassa pela compreensão 
da educação tecnológica não apenas como uma modalidade relacionada com 
a profissionalização e a preparação para o mundo do trabalho, e sim, como um 
processo educativo que envolve a concepção de tecnologias e a concepção de 
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educação (OLIVEIRA, 2000). A educação tecnológica seria, assim, a mediação 
entre a educação e tecnologia para fomentar um ensino transformador em que 
muito mais que saber fazer, o estudante possa saber-ser (GRINSPUN, 2001).

DESENVOLVIMENTO

• Apresentando o Quadro Teórico

No ensino de Ciências, a utilização das analogias e de modelos como 
recurso didático é muito frequente. Observamos que diversos autores de livros 
didáticos, assim como professores, utilizam vários tipos de comparação e modelos 
na elaboração de materiais didáticos e em suas práticas educativas. Levando isso 
em consideração, buscamos contribuir para o campo de estudos constituído na 
interface da Educação em Ciências e da Educação Tecnológica, investigando 
potencialidades e limitações pedagógicas de práticas educativas em Ciência & 
Tecnologia (C&T) fundamentadas em modelagem analógica. Especificamente, 
neste artigo, apresentamos resultados da análise do potencial analógico de 
comparações no contexto da estequiometria identificadas nos seis livros didáticos 
de Química aprovados no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2018.

 O estudo das analogias no ensino de Ciências intensificou-se nas décadas 
de 80 e 90. No entanto, há uma grande diversidade terminológica associada a 
esse campo de estudos (DUARTE, 2005). Desse modo, é fundamental conhecer 
os diferentes conceitos mais comuns atribuídos por alguns autores em relação 
a analogia, conforme Quadro 1.

QUADRO 1 – Conceitos de analogia por alguns autores.

Autor (a) Conceito de Analogia

Gentner (1983)
Comparação com foco relacional, que permite estabelecer 

correspondências entre relações similares presentes em dois 
domínios distintos: um domínio base e um domínio alvo.

Duit (1991) Relação entre partes das estruturas de dois domínios: um 
conhecido e outro desconhecido.

Glynn (1991) Comparação entre as similaridades de dois conceitos.

Zook (1991) Comparação não-literal entre domínios que são de 
conhecimentos superficialmente diferentes.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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Apesar da diferença entre os conceitos, observamos que a maioria 
aborda as similaridades entre um domínio conhecido e outro desconhecido 
que uma analogia apresenta. Diante do exposto, e considerando a linha de 
pesquisa – Práticas Educativas em Ciências e Tecnologia – que esse estudo 
esteve inserido, o referencial teórico considerado para o conceito de analogia 
foi o de Gentner (1983), por considerar que a teoria do mapeamento estrutural 
nos fornece critérios mais claros para diferenciar as analogias de outros tipos 
de comparação, como as similaridades literais e as comparações de mera 
aparência. Assim, Gentner (1983), conceitua a analogia como em um tipo de 
comparação que envolve correspondências relacionais entre dois domínios 
distintos – um domínio base (DB) e um domínio alvo (DA), estabelecida 
com a intenção de se explicar/compreender o DA, desconhecido ou pouco 
conhecido, a partir do conhecimento sobre o DB, considerado familiar por 
quem o estabelece. 

Gentner (1983), desenvolveu a teoria do mapeamento estrutural (TME) 
que permite classificar os tipos de comparação, enriquecendo esse campo de 
estudos e contribuindo para uma análise criteriosa das analogias. À luz da TME 
de Gentner (1983), Ferry (2018), com algumas adaptações de Barbosa (2019), 
propôs símbolos para representar os diferentes tipos de correspondências 
mapeáveis em uma comparação, conforme Quadro 2.
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QUADRO 2 – Padrão de representação utilizado nas correspondências do 
mapeamento estrutural de comparações com as adaptações da notação das 
correspondências das relações de ordem superior.

DOMÍNIO BASE (DB) REPRESENTAÇÕES DAS CORRESPONDÊNCIAS DOMÍNIO ALVO (DA)

Elementos da base Elementos do alvo

Elementos que compõem o DB Correspondências entre elementos devem ser representadas 
por setas bidirecionais acompanhadas pela letra E

Elementos que compõem o 
DA

Atributos dos elementos do 
DB

Atributos dos elementos do 
DA

Predicados descritivos 
relevantes dos elementos 

mapeados no DB.

Correspondências entre atributos devem ser representadas 
por setas bidirecionais acompanhadas pela letra A;

Cada correspondência dessa natureza deve possuir um 
único argumento, ou seja, deve estar baseada em uma 

única característica.

Predicados descritivos 
relevantes dos elementos 

mapeados no DA.

Relações de 1a ordem do DB Relações de 1a ordem do 
DA

Relações entre dois ou mais 
elementos do DB ou entre suas 

características; relações de 
ordem estrutural que dizem 
respeito ao modo como os 

elementos do DB estão 
dispostos entre si.

Correspondências entre relações de menor complexidade 
devem ser representadas por setas bidirecionais 

acompanhadas pela letra r (minúscula);
Cada correspondência dessa natureza deve possuir, no 

mínimo, dois argumentos. 

Relações entre dois ou mais 
elementos do DA ou entre 
suas características; relações 

de ordem estrutural que 
revelam como os elementos 
do DA estão dispostos entre 

si.

Relações de 2ª ordem do DB Relações de 2ª ordem e/ou 
de ordem superior no DA

Relações existentes entre 
relações de 1ª ordem 

previamente postuladas entre 
elementos do DB ou entre uma 
relação de 1ª ordem com outros 

elementos/atributos.

Correspondências entre relações mais complexas que devem 
ser representadas por setas bidirecionais acompanhadas 

pelo código 2R; Cada correspondência dessa natureza deve 
possuir ao menos uma relação de 1ª ordem como um dos 

seus argumentos.

Relações existentes entre 
relações de 1ª ordem 

previamente postuladas entre 
elementos do DA ou entre 

uma relação de 1ª ordem com 
outros elementos/atributos.

Relações de ordem superior 
de nível hierárquico ou grau 

‘nh’ do DB

Relações de ordem superior 
de nível hierárquico ou 

grau ‘nh’ do DA

Relações existentes entre 
relações do DB, das quais ao 

menos uma se configura como 
uma relação de 2ª ordem.

Correspondências entre relações de maior complexidade 
devem ser representadas por setas bidirecionais 

acompanhadas pelo código nhR; Cada correspondência 
dessa natureza deve possuir ao menos uma relação de 2ª 

ordem como um dos seus argumentos

Relações existentes entre 
relações do DA, das quais ao 

menos uma se configura 
como uma relação de 2ª 

ordem.

Determinados atributos ou 
relações do DB

Determinados atributos ou 
relações do DA

Características ou relações 
presentes no DB, conectadas a 
pontos em correspondência, 

que são diferentes nos 
respectivos pontos no DA.

Diferenças alinháveis
As setas bidirecionais devem ser marcadas com um sinal 
gráfico semelhante à letra X, e devem ser acompanhadas 

pela letra D*.

Características ou relações 
presentes no DA, conectadas 
a pontos em correspondência, 

que são diferentes nos 
respectivos pontos no DB.

Elementos, Atributos ou 
Relações do DB ausentes no 

DA

Elementos, Atributos ou 
Relações do DA ausentes 

no DB

Condições do DB para as quais 
a comparação não se aplica; ou, 
elementos, atributos ou relações 

do DB que não devem ser 
“transferidos” para o DA.

Limitações da comparação
As setas bidirecionais devem ser marcadas com um sinal 
gráfico semelhante à letra X, e devem ser acompanhadas 

pela letra L**.

Condições do DA para as 
quais a comparação não se 

aplica; ou, elementos, 
atributos ou relações do DA 

que não encontram 
correspondência no DB.

* - Os códigos das diferenças alinháveis devem, sempre, remeterem-se a alguma correspondência previamente codificada.
** - Os códigos das limitações identificadas referem-se a um novo elemento, atributo ou relação. Isto é, na lógica do mapeamento estrutural, 
as limitações são apresentadas com novos códigos.

En

An (Ex)

rn (Ex/Ax, Ey/Ay, ...)

2Rn (rx, ry /Ey /Ay ...)

nhRn ((nh-1)Rx, Ry /ry /Ey /Ay, ...)

Dn: [...]: [...]

Ln: [...]: [...]

Fonte: Adaptado de Ferry (2018, p. 111 e 112) e Barbosa (2019, p. 80-82).
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Esta pesquisa abordará esse padrão representacional apresentado no 
Quadro 2 para o mapeamento estrutural das comparações encontradas ao 
longo da pesquisa, pois consideramos essa representação enriquecedora 
para a análise estrutural, uma vez que avaliamos todas as correspondências 
de elementos, atributos, relações, diferenças alinháveis e limitações entre 
o DB e o DA. Dessa forma, isso permite distinguir os diferentes tipos de 
comparação, classificadas como: similaridade literal, analogia, anomalia, 
similaridade de mera aparência, abstração, metáfora relacional e metáfora 
baseada em atributos (GENTNER, 1983; GENTNER; MARKMAN, 1997). O 
Quadro 3 ilustra as diferenças entre esses tipos de comparação apresentando, 
qualitativamente, os focos das comparações a respeito das correspondências 
entre atributos (predicados descritivos dos elementos constituintes de cada 
domínio) e das correspondências entre relações similares existentes em cada 
domínio. Esse quadro foi elaborado a partir de uma versão mais simples 
apresentada em Gentner (1983), com considerações de Gentner e Markman 
(1997) e contribuições de Ferry (2016).

QUADRO 3 – Classificação dos tipos de comparação segundo a TME.

Tipo de 
Comparação

Atributos de 
elementos 

mapeados do DB 
para o DA

Relações 
mapeadas do 
DB para o DA

Exemplo

Similaridade Literal Muitos Muitas O propanol é como o etanol.

Analogia Poucos Muitas O átomo de Bohr é como o 
nosso sistema solar.

Anomalia Poucos ou 
nenhum

Poucas ou 
nenhuma

O átomo de Bohr é como 
uma cebola.

Similaridade de 
mera aparência Muitos Poucas O átomo de Dalton é como 

uma bola de sinuca.

Abstração* Poucos Muitas O átomo é um sistema de 
força central.

Metáfora relacional Poucos ou 
nenhum Muitas

Os elementos químicos Li, 
Na e K são de uma mesma 
família.

Metáfora baseada 
em atributos Muitos Poucas ou 

nenhuma
Os orbitais atômicos são 
nuvens eletrônicas

*As abstrações diferem das analogias por envolver domínios carentes de concretude, 
especialmente no domínio base, implicando em certa dificuldade de sua visualização.

Fonte: Adaptado de Gentner (1983), Gentner & Markman (1997) e Ferry (2016).
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Gentner; Markman (1997) sugerem que uma analogia deve apresentar 
três condições estruturais: consistência, foco relacional e sistematicidade. Os 
autores explicam que, para uma analogia ser estruturalmente consistente, ela 
deve apresentar conectividade em paralelo, em que cada relação deve possuir 
um argumento correspondente, e correspondências um-a-um, em que cada 
elemento, atributo ou relação da base deve se relacionar com apenas um 
elemento, atributo ou relação do alvo. Como segunda condição estrutural, 
as analogias devem apresentar o foco nas relações e não em atributos dos 
elementos, caracterizando assim o foco relacional. Já a sistematicidade abordada 
pelos autores, está relacionada com a tendência das analogias em fornecer um 
sistema de relações conectados, ou seja, se existe relação de segunda ordem ou 
de ordem superior que englobam outras relações mapeadas.

Ainda no contexto do ensino de Ciências com analogias, temos 
uma segunda teoria que fornece critérios para a análise de analogias nos 
âmbitos estrutural, semântico e pragmático: a teoria das múltiplas restrições 
(Multiconstraint theory), de Holyoak; Thagard (1989). Segundo os autores, o 
mapeamento estrutural entre as correspondências do DB e DA é fundamental 
para a análise de uma comparação. Eles relatam três características que uma 
analogia deve apresentar: isomorfismo, similaridade semântica e adequação 
pragmática. O isomorfismo é similar a consistência estrutural abordada por 
Gentner & Markman (1997) e se caracteriza pela similaridade na forma dos 
enunciados referentes aos domínios comparados, de modo a permitir, por parte 
dos interlocutores, a identificação das correspondências um-a-um envolvidas 
na analogia. A similaridade semântica está relacionada à similaridade entre 
os significados atribuídos aos elementos, atributos e relações colocadas em 
correspondência. Uma alta similaridade resulta em uma maior facilidade de 
mapeamento dos seus elementos, atributos e relações. Em outras palavras, 
analogias que apresentam correspondências de alta similaridade semântica 
tendem a ter sua plausibilidade mais facilmente reconhecida. Já a adequação 
pragmática (ou centralidade pragmática), diz respeito aos propósitos e 
finalidades da analogia no contexto de ensino, identificando quais aspectos da 
base são importantes para atender os objetivos na analogia.

Levando em consideração o referencial teórico apresentado na 
proposta de investigação, iniciamos com o levantamento e análise estrutural 
de comparações potencialmente analógicas no contexto de conteúdos 
procedimentais do ensino e da aprendizagem em estequiometria, presentes 
nos livros de Química selecionados, de modo a fornecer material teórico 
para a elaboração de modelos analógicos. Após a elaboração dos modelos 
fundamentados em analogias estruturalmente consistentes e sistemáticas, 
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analisamos as suas potencialidades e limitações pedagógicas com um grupo 
de professores de Química que lecionam na EPTNM, por meio das suas 
percepções em eventuais situações de uso.

Para tanto, a pesquisa, caracterizada por uma abordagem qualitativa, 
teve três etapas:

(i) Análise do potencial analógico de comparações, no contexto da 
estequiometria, presentes nos livros didáticos de Química aprovados no 
PNLD/2018, por meio de mapeamentos estruturais;
(ii) Elaboração de modelos analógicos, a partir das comparações estruturalmente 
consistentes e sistemáticas, que possam ser utilizados no ensino dos respectivos 
subtópicos de conteúdo para os quais as analogias haviam sido propostas;
(iii) Apresentação de modelos analógicos para professores de Química da 
formação geral da EPTNM, do CEFET-MG, por meio de grupos focais, a fim 
de analisar suas percepções a respeito das potencialidades e limitações dos 
recursos mediacionais apresentados em eventuais situações de uso.

Conforme mencionamos, este artigo apresenta os resultados da 
primeira etapa da pesquisa em que procedemos a leitura integral dos capítulos 
referentes à temática de estequiometria nos seis livros de Química aprovados 
no PNLD/2018, para identificação de comparações utilizadas pelos autores, por 
meio do reconhecimento de expressões ou de ilustrações que evidenciavam o 
seu estabelecimento. Optamos pela escolha e análise dos seis livros didáticos 
desse componente curricular recentemente aprovados pelo PNLD/2018, cujas 
ações destinam-se aos alunos e professores das escolas da Educação Básica 
pública brasileira, ou seja, são livros de âmbito nacional utilizados por muitos 
docentes e discentes. Os seis livros foram codificados em: A (Editora Moderna), 
B (Editora Ática), C (Edições SM), D (Scipione), E (Positivo) e F (AJS). Após essa 
leitura, realizamos os mapeamentos estruturais das comparações evidenciadas 
de maneira a permitir a sua análise estrutural, semântica e pragmática. Por meio 
dessa análise, selecionamos analogias estruturalmente consistentes, altamente 
sistemáticas e pragmaticamente adequadas, de acordo com a TME de Gentner 
(1983) e a teoria das múltiplas restrições de Holyoak & Thagard (1989).

• Apresentando e Discutindo os Resultados

A partir da leitura dos capítulos envolvendo o contexto da estequiometria 
nos livros aprovados no PNLD/2018, identificamos 25 ocorrências de 
comparações de acordo com as evidências de expressões ou de ilustrações 
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que demonstravam o seu estabelecimento. Os livros A e B apresentaram duas 
ocorrências cada; os livros C, D e E cinco ocorrências em cada, e o livro F seis 
ocorrências. As 25 ocorrências de comparações foram classificadas de acordo 
com o conteúdo em que elas estavam inseridas no contexto da estequiometria 
nos respectivos livros, conforme ilustra o Quadro 4.

QUADRO 4 – Subtópicos da Estequiometria que apresentaram algum tipo de 
comparação.

Subtópico da Estequiometria Quantidade de 
comparações Livros didáticos

Balanceamento de Equação Química 3 A, F
Dimensão atômica 1 F

Massa atômica 1 E
Massa Molar 1 C

Quantidade de matéria, enquanto 
grandeza física 5 C, D, E (2), F

Constante de Avogadro 9 A, C (3), D (3), E, F
Lei de Proust 2 B, D

Relações estequiométricas 1 F
Reagente em excesso e limitante 2 B, E

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

O Quadro 4 evidencia que os conteúdos com maior quantidade de 
comparações foram os conteúdos de “Quantidade de matéria, enquanto 
grandeza física” e o da “Constante de Avogadro”, que são dois subtópicos 
da estequiometria de caráter muito abstrato, o que pode ter influenciado na 
escolha dos autores, possivelmente em decorrência da necessidade de conferir 
uma dimensão tangível a esse domínio, na tentativa de facilitar a compreensão 
desses conceitos para os estudantes.

Diante desses dados e do referencial teórico de Gentner (1983) e 
Gentner; Markman (1997), classificamos as comparações quanto ao seu 
tipo, considerando o domínio base e o domínio alvo estabelecido durante 
a exposição da comparação no livro. Foram identificadas 19 comparações 
distintas nos livros didáticos, associadas as 25 ocorrências mencionadas. 
Destas, 17 foram classificadas de acordo com a TME: 12 analogias, 4 abstrações 
e 1 metáfora relacional. Apenas 2 foram classificadas em outras categorias: 1 
categoria emergente – a comparação por contraste, e 1 modelo convencional, 
em função do não enquadramento de suas características em nenhum dos 
outros tipos de comparação previstos pelo referencial teórico. Os modelos 
não são comparações entre dois domínios e, sim, representações parciais da 
realidade construídas com finalidades específicas (GILBERT; JUSTI, 2016).
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A teoria do mapeamento estrutural (TME) de Gentner (1983) permite 
que mapeamentos estruturais sejam elaborados a partir de correspondências 
entre os dois domínios comparados, de modo a classificar a comparação como 
analogia, anomalia, abstração, metáfora relacional, metáfora baseada em 
atributos, comparação de mera aparência ou similaridade literal. Além disso, 
Assis & Ferry (2019) discutem uma nova categoria emergente denominada 
comparação por contraste, em que considera os dois domínios como entidades 
a serem contrastadas com foco em suas diferenças e não nas similaridades. 
O mapeamento deve ser explícito, pois as características e relações mapeadas 
entre o DB e o DA são fundamentais para avaliar uma comparação e suas 
limitações, além de ser a única forma de identificar o tipo de comparação 
estabelecida (MOZZER; JUSTI, 2015). Diante do exposto, apresentamos 
dois mapeamentos de duas comparações distintas encontradas nos livros de 
Química analisados, porém, ambas estão relacionadas ao um domínio alvo de 
conteúdo do subtópico da estequiometria similar: a quantidade de matéria, o 
mol e a massa molar.

A primeira comparação envolve o subtópico “Quantidade de matéria, 
enquanto grandeza física” e é estabelecida entre o domínio base “unidade de 
medida quilograma associada a uma grande quantidade de grãos de feijão, arroz 
ou sal”, e o domínio alvo “unidade mol associada a uma grande quantidade 
de partículas”. Entendemos que o objetivo dos autores foi de oferecer uma 
perspectiva tangível para o conceito de mol a partir da unidade de medida, 
o quilograma. A Figura 2 ilustra como a comparação está apresentada no 
livro didático E, e o Quadro 5, o mapeamento estrutural elaborado a partir do 
domínio base e alvo identificados no livro texto.
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FIGURA 2 – Comparação entre o “quilograma” enquanto unidade de grãos e 
o “mol” enquanto unidade de quantidade de matéria.

.

Fonte: Livro E (2016, p. 190-191).

QUADRO 5 – Mapeamento estrutural da comparação entre o “quilograma” 
enquanto unidade de grãos e o “mol” enquanto unidade de quantidade de matéria.

Domínio Base Correspondências Domínio Alvo

Grãos (feijão, arroz, sal)
E11 Entidades elementares (moléculas, 

átomos)

Quilograma
E22 Mol

O quilograma expressa 
a massa de uma 

grande quantidade de 
grãos pequenos

r1(E1, E2)1 1 2
O mol expressa uma grande quantidade 

de entidades elementares que 
constituem a matéria

O quilograma, que expressa 
a unidade de grãos, contém 
mil gramas de grãos

R1(r1, E1)1 1 1
O mol, que expressa a unidade de 

entidades elementares, contém 
6x1023 entidades elementares

1 quilograma não corres-
ponde a uma quantidade 
específi ca de grãos

D1: [R1(r1, E1)]1 1 1 1
1 mol corresponde a uma quantidade 
específi ca de entidades elementares 

(aprox. 6 x 1023 unidades)

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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De acordo com esse mapeamento estrutural, a comparação entre 
o quilograma enquanto unidade associado a um conjunto muito grande 
de grãos (DB) e o mol enquanto unidade associado a um conjunto muito 
grande de entidades elementares (DA), envolveu o estabelecimento de 2 
correspondências entre elementos, 1 entre relações de primeira ordem, 1 entre 
relações de segunda ordem e 1 diferença alinhável.

Embora o mapeamento tenha apresentado poucas correspondências, 
podemos dizer que a comparação é estruturalmente consistente, pois há 
correspondência um-a-um entre os elementos identificados, não havendo dois 
ou mais elementos em um domínio que corresponda a um mesmo e único 
elemento no outro domínio, além de apresentar conectividade em paralelo 
entre os argumentos das relações, que pode ser verificada pela indicação dos 
códigos dos argumentos das relações enunciadas em ambos os domínios no 
Quadro 5. 

O mapeamento estrutural também nos permitiu concluir que essa 
comparação, apesar do seu foco relacional, não se configura como uma 
analogia altamente sistemática, uma vez que  possui somente uma relação de 
segunda ordem, codificada como R1, e nenhuma relação de ordem superior. 
Apesar disso, consideramos que essa comparação se configura como uma 
analogia, por apresentar o foco relacional, pois sua principal correspondência 
está associada a relação de segunda ordem R1.

Além disso, o mapeamento permite inferir que os predicados dos 
elementos e relações são semanticamente similares, uma vez que os significados 
propostos nos predicados são semelhantes. Por exemplo, em E2 temos no DB 
a unidade de medida “quilograma” e em correspondência no DA temos a 
unidade de medida “mol”.

No mapeamento estrutural foi abordado uma diferença alinhável (D1), 
que julgamos pertinente que os professores evidenciem em sala de aula, pois 
quando se trata de grãos, um quilograma não corresponde necessariamente a 
uma quantidade específica de feijão, arroz ou sal, já que cada grão vai ter uma 
massa diferente. Porém, em correspondência ao DA, um mol de entidades 
elementares contém uma quantidade específica de átomos, moléculas ou íons, 
que é de aproximadamente 6 x 1023 unidades.

Considerando que o propósito contextual nesse caso foi o de oferecer 
uma perspectiva tangível para o conceito da unidade mol a partir da unidade 
de medida quilograma, buscamos trechos que pudessem evidenciar o 
estabelecimento da comparação atendendo a adequação pragmática, conforme 
fragmento abaixo:
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“...baseia seu raciocínio em conjuntos contendo um número 
extremamente grande de unidades do mundo submicroscópico 
(átomos, moléculas, aglomerados iônicos, entre outras), em vez de 
raciocinar em termos dessas unidades. De forma análoga, é o mesmo 
recurso que se adota ao comprar feijão por quilograma e não por 
grãos... ” (Trecho do Livro E, p. 249 - grifos nosso)

O trecho acima evidencia esse propósito enunciado anteriormente, 
pois os autores relacionam o conjunto extremamente grande de unidades de 
entidades elementares (DA) com a forma análoga de se comprar feijão por 
quilograma (DB) e não por quantidade de grãos. Portanto, apesar de ser uma 
analogia mais simples, ela está estruturalmente consistente, atende os critérios 
da similaridade semântica e encontra-se pragmaticamente adequada ao 
contexto no qual foi estabelecida.

A segunda comparação apresentada aborda o subtópico da “Massa 
molar”, que está relacionado com o subtópico anterior do “mol”, como unidade 
de quantidade de matéria. A comparação ocorre entre o domínio base “massa 
de dúzias de diferentes frutas”, e o domínio alvo “massas molares de diferentes 
substâncias”. Observamos que a intenção dos autores foi de oferecer uma 
perspectiva tangível para o conceito de mol a partir da unidade de medida 
dúzia. A Figura 3 demonstra como a comparação está enunciada no livro 
didático C, e no Quadro 6, o mapeamento estrutural elaborado a partir do 
domínio base e alvo identificados no livro texto.
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FIGURA 3 – Comparação entre a massa de uma dúzia de frutas e a massa 
molar de diferentes substâncias.

Fonte: Livro C (2016, p. 249).

QUADRO 6 – Mapeamento estrutural da comparação entre a massa de uma 
dúzia de frutas e a massa molar de diferentes substâncias.

Domínio Base Correspondências Domínio Alvo

Frutas
E11 Entidades elementares (átomos, íons, 

moléculas)
Tipos de fruta (banana, 

maçã etc.)
E22 Substâncias (HCl, NaOH etc.)

Dúzia
E33 Mol

Massa das frutas, 
individualmente

A1 (E1)1  1 Massa das entidades elementares, 
individualmente

Massa de 1 dúzia de 
frutas

A2 (E3)2 3 Massa de 1 mol de entidades elementares 
(massa molar)

Uma dúzia de frutas 
corresponde a 12 frutas

r1 (E1, E3)1 1 3 Um mol de entidades elementares 
corresponde a 6 x 1023 entidades elementares

Frutas diferentes 
possuem massas 
diferentes

r2 (E2, A1)2 2 1 Substâncias diferentes possuem massas 
diferentes

A massa de uma dúzia de 
frutas, que corresponde 
a 12 frutas,  varia com o 
tipo de fruta.

R1 (A2, r1, r2)1 2 1 2
A massa de 1 mol de entidades elementares, 

que corresponde a 6 x 1023 entidades 
elementares, varia com o tipo de substância.

As massas das frutas 
de um mesmo tipo são, 
geralmente, diferentes

D1: [A1 (E1)]1 1 1
Sem considerar a existência de isótopos, as 
massas das entidades elementares (moleculares) 
de uma mesma substância são iguais entre si

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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De acordo com esse mapeamento estrutural, a comparação entre a 
massa de dúzias de diferentes frutas (DB) e as massas molares de diferentes 
substâncias (DA) possibilitou o estabelecimento de 3 correspondências entre 
elementos, 2 correspondências entre atributos, 2 entre relações de primeira 
ordem, 1 entre relações de segunda ordem e 1 diferença alinhável.

A correspondência um-a-um entre os elementos e atributos, e a 
conectividade em paralelo foram verificadas, conforme o mapeamento 
estrutural apresentado no Quadro 6. A sistematicidade existe, mas também 
é considerada baixa, uma vez que somente uma relação de segunda ordem 
(R1) foi mapeada, e não há nenhuma relação de ordem superior. Contudo, 
se considerarmos que o significado a ser atribuído ao termo “massa molar” 
somente será efetivo no entendimento das correspondências codificadas 
como r1, r2 e R1, podemos afirmar que essa comparação não se reduz a uma 
similaridade de mera aparência; podemos dizer que se trata de uma analogia 
com o devido foco relacional.

Além disso, o mapeamento permite inferir que os predicados dos 
elementos, atributos e relações são semanticamente similares, uma vez que os 
significados propostos nos predicados são semelhantes. Por exemplo, em E3 
temos no DB a unidade de medida “dúzia” e em correspondência no DA temos 
a unidade de medida “mol”. Outro importante exemplo é a correspondência 
entre as relações codificadas como r2: essa correspondência envolve a 
similaridade entre duas relações que tratam da necessária diferença existente 
entre as massas de diferentes exemplares de frutas (DB)/substâncias (DA). 
Como dissemos anteriormente, tal similaridade semântica é fundamental para 
o reconhecimento da plausibilidade dessa analogia. Basta considerar que, por 
exemplo, se a massa de uma dúzia de laranjas fosse igual ou muito próxima 
da massa de uma dúzia de melancias ou de uma dúzia de uvas, essa analogia, 
provavelmente, pareceria pouco plausível para os estudantes.

No mapeamento estrutural foi abordado uma diferença alinhável, que 
pressupomos válida que os professores evidenciem em sala de aula, pois a 
construção da analogia entre as massas molares de diferentes substâncias e as 
massas de dúzias de diferentes frutas pressupõe uma idealização do domínio 
base, ao considerar que, frutas de um mesmo tipo são idênticas em todos 
os seus aspectos (massa, tamanho). Em outras palavras, no estabelecimento 
dessa analogia, geralmente, ignora-se a diferença alinhável codificada como 
D1. Ressaltamos que os autores, também, trazem essa observação ao construir 
a analogia:
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“A utilização de melancias e laranjas, por exemplo, constitui uma 
analogia, a qual está sujeita a problemas. Nesse caso, é preciso 
considerar que seja possível estimar a massa média dessas frutas.” 
(Trecho do Livro C, p. 249 - grifos nosso)

Para analisar a adequação pragmática da analogia, é necessário resgatar 
o propósito contextual para qual a analogia foi construída no livro didático. 
Consideramos que o propósito contextual nesse caso foi o de oferecer uma 
perspectiva tangível para o conceito de mol a partir da unidade de medida 
“dúzia”. Observe o trecho retirado da Figura 3:

“Uma dúzia, seja de laranjas, ovos, canetas ou melancias, apresenta 
sempre 12 unidades. De forma semelhante, 1 mol apresenta sempre 6,0 
x 1023 unidades.” (Trecho do Livro C, p. 249 - grifos nosso)

O trecho acima evidencia esse propósito enunciado anteriormente, pois 
os autores relacionam de forma explicita a unidade “dúzia” com a unidade 
“mol”, inclusive utilizando a expressão “de forma semelhante”. Além disso, esse 
trecho também evidenciou a relação de primeira ordem r1, quando os autores 
afirmam que uma dúzia apresenta sempre 12 unidades e 1 mol apresenta 
sempre 6,0 x 1023 unidades.

Em outro trecho percebemos a relação de primeira ordem (r2) sendo 
estabelecida:

“Sabe-se que uma dúzia de melancias possui massa muito maior que 
uma dúzia de laranjas” (Trecho do Livro C, p. 249)

No mapeamento, generalizamos essa sentença como que frutas 
diferentes possuem massas diferentes (DB) e, então, relacionamos no DA as 
entidades elementares diferentes também devem possuir massas diferentes. Em 
complemento a esse trecho, os autores continuam com a comparação dizendo:

“... a massa do conjunto (dúzia) depende da sua identidade. De forma 
análoga, a massa correspondente a 1 mol de átomos ou moléculas 
(massa molar) também depende dos tipos de átomos ou moléculas.” 
(Trecho Livro C, p. 249 - grifos nosso)

Em destaque temos a relação de segunda ordem (R1), mesmo que não de 
forma literal, conforme mapeado no Quadro 6, mas de forma semelhante quando 
dizemos que a massa de uma dúzia varia com o tipo de fruta, ou seja, depende 
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da sua identidade, conforme os autores afirmam. E, no DA, a massa de 1 mol de 
entidades elementares varia com o tipo de entidade elementar, ou seja, depende 
dos tipos de átomos ou moléculas que constituem essa entidade elementar.

Assim, apesar de se configurar uma analogia aparentemente simples, 
consideramos que ela se encontra pragmaticamente adequada e pode fornecer 
possibilidades amplas de inferências em uma atividade em sala de aula, uma 
vez que abrange conceitos importantes da introdução de cálculos químicos, 
como o conceito de “mol” e massa molar das entidades elementares.

Ademais, destacamos uma maior quantidade de correspondências 
mapeadas nesse segundo exemplo de analogia encontrada no Livro C, 
inclusive com uma relação à mais mapeada em relação ao primeiro exemplo 
de analogia identificado no livro E. Isso sugere que a segunda analogia é mais 
sistemática e tem um potencial analógico maior, uma vez que apresentou 
uma maior quantidade de elementos, atributos e relações. E isso, ainda, pode 
possibilitar uma maior quantidade de inferências que os estudantes podem 
fazer em relação a esses subtópicos de conteúdo.

CONCLUINDO A PESQUISA

O ensino de estequiometria é uma prática desafiadora para docentes 
e discentes, especialmente na Educação Básica. Assim, essa pesquisa buscou 
contribuir com reflexões em relação ao uso de analogias no ensino de 
subtópicos da estequiometria a partir da análise de comparações encontradas 
em livros didáticos de Química aprovados no PNLD/2018.

Os resultados apresentaram uma maior quantidade de comparação do 
tipo analogia, o que sugere que autores de livros didáticos utilizam o recurso 
da comparação com o foco mais relacional, em contraposição com o foco em 
atributos entre o domínio base e o domínio alvo, algo que pode ser considerado 
como benéfico para as práticas de ensino, pois estimula um tipo de raciocínio, o 
analógico, que supera a superficialidade observada nas aparências, permitindo 
a elaboração de inferências sobre as relações que constituem o domínio a ser 
conhecido. Além disso, os mapeamentos estruturais permitiram analisar que 
comparações classificadas igualmente, ou seja, ambas analogias, apresentam 
uma riqueza diferente de correspondências mapeadas e, portanto, permitem 
abordagens didáticas diferentes. Isso foi ilustrado com os mapeamentos de duas 
analogias distintas, mas com subtópicos de conteúdo similares, o que permitiu 
analisar a consistência estrutural da analogia, sua similaridade semântica 
e sua adequação pragmática. O mapeamento estrutural que apresentou 
uma quantidade superior de correspondências mapeadas sugere que essa 
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analogia tem um maior potencial analógico, o que sugere um maior poder 
inferencial por partes dos estudantes em relação aos subtópicos de contexto da 
estequiometria, como o conceito de “mol” e o de massa molar das substâncias.

Portanto, consideramos que esse estudo pode oferecer elementos 
importantes para as discussões sobre o ensino de Ciências mediado por 
comparações, especialmente as analogias, utilizadas por autores de livros 
didáticos. Ademais, o trabalho apresentou uma metodologia criteriosa na análise 
e classificação de comparações, com a identificação textual e/ou figurativa dos 
DB e DA, com o mapeamento e análise estrutural, semântica e pragmática das 
analogias. Assim, as discussões aqui apresentadas podem incentivar e auxiliar 
a promoção de novos projetos de pesquisa na área de ensino de Ciências com 
analogias e/ou na área de ensino de Ciências com modelagem analógica, uma 
vez que os modelos analógicos são fundamentados em analogias.     
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CAPÍTULO 5

APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM 
SITE COM PROPOSTA ADAPTATIVA PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS

Fabiana Fideles dos Santos1

Agrinaldo Jacinto do Nascimento Júnior2

Mayara Lustosa de Oliveira Barbosa3

O século vinte foi marcado pelo registro de significativas descobertas 
científicas, principalmente no que diz respeito ao estudo da vida. Como exemplos 
destes avanço podemos mencionar a descrição detalhada da molécula do DNA, 
o genoma humano completamente sequenciado, a propagação de linhagens de 
células cancerosas para estudo em cultura, o desenvolvimento da técnica CRISPR 
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) de edição do DNA 
e a crio-microscopia eletrônica para caracterizar proteínas tridimensionalmente 
com alta precisão, enfim as conquistas são diversas. Entretanto, em contraste com 
a pesquisa científica, o ensino de Ciências permaneceu praticamente inalterado 
ao longo do mesmo período (NRC, 2003).

A despeito de existirem mudanças significativas no campo educacional, 
especialmente com base na evolução das teorias de aprendizagem, na grande 
maioria das escolas o ensino de Ciências ainda não se apropriou de tais 
avanços. Sendo este o cenário atual, não há dúvidas de que o momento é 
oportuno para o desenvolvimento de novos métodos de ensino de Ciências, 
os quais permitam mais autonomia e personalização nos processos de ensino 
e aprendizagem. 

1 Graduada em Ciências Biológicas Modalidade Licenciatura pelo Instituto Federal de Brasí-
lia – Campus Planaltina (2019), atuou na Residência Pedagógica. E-mail: deborahfeliciano01@
gmail.com.
2 Mestre (2009) e Doutor (2013) em Química pela UFPE. Bacharel e Licenciado em Química 
pela Universidade Estadual de Maringá-UEM (2006). Atualmente é Professor no Instituto Fede-
ral de Brasília e Coordenador do Laboratório de Realidade Integrada.
3 Doutora em Biologia Celular e Estrutural pela Unicamp (2017), Mestra na mesma área e ins-
tituição (2013). Graduada em Ciências Biológicas, pela Universidade Federal de Goiás (2010). 
Atualmente é Professora no Instituto Federal de Brasília.
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Entretanto, para fundamentar uma proposta de método que seja 
coerente e traga avanços significativos, é preciso analisar o que documentos 
oficiais esperam do ensino de Ciências. De acordo com a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) a aprendizagem na área de 
Ciências da Natureza deve ter pretensões formativas e não simplesmente de 
transmissão, memorização e acúmulo de conhecimento. Uma proposta para 
o alcance desse objetivo é partir do uso de um elemento vivencial do aluno, 
o que oferece significado ao que é aprendido, garantindo um melhor contato 
professor - aluno. Com base nisso, o uso de recursos como o computador, 
celulares e a internet atende a esta proposta, visto que são elementos presentes 
no cotidiano do alunado.

Além disso, a Base Nacional Comum Curricular para o ensino 
fundamental (BRASIL, 2017, p. 324) elenca como uma das competências 
específicas das ciências da natureza: “utilizar diferentes linguagens e tecnologias 
digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das Ciências da 
Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética”. 

Assim, o uso de tecnologias educacionais é uma necessidade, atende 
às recomendações de documentos oficiais, pode auxiliar nos processos de 
ensino e aprendizagem, além de promover o desenvolvimento de habilidades e 
despertar o interesse dos estudantes, especialmente porque seu uso é recorrente 
em momentos de lazer e descontração, o que pode estimular a associação entre 
o aprender como atividade lúdica e aprazível.

As tecnologias educacionais facilitam a construção de conhecimentos, 
especialmente no caso de disciplinas que tratam de conceitos muito específicos 
e ligados ao mundo microscópico (LUSTOSA et al., 2012). Nesses casos, o 
conteúdo ministrado somente em um discurso, texto ou em esquemas presentes 
nos livros didáticos, nem sempre é suficiente para promover a educação científica 
do alunado. É natural que erros conceituais se mantenham, especialmente 
porque, nesse caso, o entendimento do conteúdo dependerá em grande medida 
da imaginação do estudante sobre a dinâmica dos eventos descritos.

Assim, dentre as metodologias diferenciadas que integram as Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TICs) que vêm sendo utilizadas em sala com 
auxílio da internet, estão os sites educativos, os quais podem combinar em 
sua estrutura: jogos, textos, charges, vídeos, animações e as mais variadas 
metodologias facilitadoras adequadas à temática que se deseja apresentar. 

Recursos tecnológicos como os descritos fornecem a oportunidade de 
melhorar a compreensão do objeto de estudo em qualquer tempo ou lugar, 
considerando a aprendizagem móvel garantida pelos celulares modernos 
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(STARK, 2012); ampliam a motivação do estudante, por se tratarem de 
tecnologias utilizadas no dia a dia (KHADDAGE E KNEZEK, 2013); permitem 
que o aprendiz proceda no seu próprio ritmo de aprendizagem e não restringem 
o prosseguimento das experiências ao período da aula regular (JAMES et al., 
2012). Além disso, o poder de ilustração para alguns processos e objetos em 
alguns casos pode ser essencial (STARK, 2012).

Apesar das inúmeras vantagens apontadas, bem como da grande 
quantidade de sites educativos disponíveis no mercado, poucos descrevem a 
proposta de planejamento, ou são efetivamente utilizados por educadores de 
modo sistemático, a fim de permitir uma avaliação de sua funcionalidade no 
ensino. Desse modo, propostas que promovam investigação nesse campo do 
conhecimento devem ser fomentadas, de modo a socializar o potencial disponível 
nessas ferramentas para atender as necessidades de educadores e estudantes.

Tendo por base o exposto, a presente pesquisa objetivou aplicação e 
avaliação de um site educativo com uma interface que possibilite algum nível 
de adaptação por parte do usuário. Mas qual seria a justificativa para o uso 
de um site com proposta adaptativa em detrimento do uso de outros sites 
educativos disponíveis? A grande maioria dos sites educativos não se dedica à 
construção de um ambiente voltado para modelos de usuários, mesmo tendo 
um público-alvo geralmente delimitado. Ou seja, a interface construída muitas 
vezes é didática, mas é genérica, não apresentando especificidade ou uma 
tentativa de individualizar o usuário. 

Diariamente docentes enfrentam o desafio de atuar em salas com trinta 
ou mais estudantes, tentando utilizar recursos e uma linguagem que seja 
acessível e adequada ao nível de conhecimento de cada um individualmente. 
Com toda certeza, o professor precisa se desdobrar e muitas vezes não alcança 
os estilos de aprendizagem e necessidades de cada um em particular. Os 
sites com alguma possibilidade de adaptação, entram no cenário como um 
recurso útil para o docente e para os estudantes. Em especial levando-se em 
consideração a geração de crianças e adolescentes que vivem diariamente 
imersos em recursos tecnológicos.

Além disso, a tendência de personalização do ensino por meio da tecnologia 
têm ganhado adeptos nos últimos anos (LIMA, MOURA, 2015; BACICH, TANZI 
NETO, TREVISANI, 2015), trazendo um alerta para os desenvolvedores de 
recursos didáticos. Assim, as novas ferramentas de ensino devem considerar o 
contexto do docente e do alunado, e os desenvolvedores devem fazer um esforço 
em busca de oferecer o que os usuários realmente necessitam. 

Considerando o contexto dos estudantes, alguns deles podem ter 
dificuldade no entendimento de conceitos básicos, possivelmente pela 
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defasagem no ensino em algum momento da carreira acadêmica, ou mesmo, 
em outro extremo, podem existir alunos com um conhecimento mais avançado 
sobre um assunto e que desejam buscar atividades mais desafiadoras. Contudo, 
em geral o professor precisa caminhar a passos mais lentos, visto que na turma 
existem aqueles que ainda não alcançaram o entendimento necessário. 

Dessa forma, possibilitar ao estudante acessar outros níveis de 
conhecimento, mais basais ou mais avançados, e visualizar novos aspectos 
sobre o tema em estudo, é fundamental no estabelecimento de uma 
educação democrática, a qual permita que estes desenvolvam autonomia 
na construção do próprio conhecimento e se aprofundem em temas que 
lhe são de interesse particular.

Nesse sentido, justificam-se os esforços dedicados ao planejamento e 
desenvolvimento de um site com a proposta de uma interface adaptativa. Embora 
haja uma variedade de pesquisas há mais de dez anos (HANUMANSETTY, 
2004; PALAZZO, 2000; VIEIRA, 2001) mostrando o potencial de algumas 
interfaces adaptativas, poucos esforços têm sido voltados para a avaliação do 
uso em sala de aula, havendo assim, um considerável espaço para estender a 
sua flexibilidade e seu estilo de interação no ensino de disciplinas consideradas 
complexas, como é o caso de alguns conteúdos de Ciências e Biologia.

Mas o que seria uma interface adaptativa? Conforme afirmado por 
Langley (1999), uma interface adaptativa pode ser descrita em poucas palavras 
como um espaço virtual que melhora a capacidade de interagir com o homem 
através da construção de um "modelo do usuário", baseado em uma experiência 
parcial com o mesmo. É válido ressaltar que a adaptabilidade de um sistema é 
referente à capacidade de reagir conforme as necessidades demonstradas pelos 
usuários, e apesar de a grande maioria das interfaces não atender a totalidade 
das características do público em potencial, é interessante que ela se adapte às 
características previamente analisadas no público-alvo (FERNANDES, 2009). 

Desse modo, os objetivos gerais da pesquisa foram: descrever a aplicação 
e a avaliação de um site educativo com uma proposta adaptativa, como recurso 
facilitador do processo de ensino de Ciências. O site foi desenvolvido pelos 
autores do presente capítulo, dividido em três porções mais específicas - 
básico, médio e avançado - de modo a atender três públicos distintos: ensino 
fundamental, médio e superior, em conformidade com a literatura que sugere 
a adaptação de características gerais do público alvo. Apesar de contemplar 
os conteúdos do ensino médio e superior, abaixo estarão descritos apenas os 
resultados da aplicação para o Ensino Fundamental.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E DESENHO DA 
PESQUISA

1. Caracterização da pesquisa

De modo a alcançar os objetivos acima expostos, optou-se pela 
estruturação de uma pesquisa aplicada, visto que visa gerar conhecimentos para 
aplicação prática (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Em relação aos objetivos 
é uma pesquisa descritiva-exploratória, pois busca descrever e proporcionar 
maior familiaridade com o tema e fenômenos a ele associados (GERHARDT; 
SILVEIRA, 2009). Sobre os procedimentos, trata-se de um estudo de caso, 
pois dedica esforços ao estudo de uma entidade bem definida, no caso um site 
educativo, aplicado a um público também específico. Por fim, com relação aos 
métodos de avaliação e levantamento de dados, a pesquisa foi baseada no uso 
de métodos mistos, ou seja, a integração de ferramentas que forneçam tanto 
dados qualitativos, quanto quantitativos, com o objetivo de obter uma visão 
mais completa do objeto de estudo (CASTRO, et al., 2010).

2. Planejamento e Desenvolvimento do site

Ao buscar desenvolver qualquer recurso educativo digital 
consubstanciado, é necessário seguir uma série de etapas essenciais de 
planejamento. O Design Instrucional (DI) é um campo da pesquisa educacional 
que intenta auxiliar os alunos a aprenderem de forma significativa. Tal 
objetivo é alcançado por meio da sistematização de um planejamento para 
o desenvolvimento de recursos educativos, o qual é baseado em princípios 
científicos de comunicação e aprendizagem que melhorem os materiais 
instrucionais elaborados (GAGNE, et al., 2007). 

Assim, estudiosos da área do DI estabeleceram princípios em uma 
teoria, que propõe um projeto cuidadoso centrado em cinco elementos 
básicos, os quais constituem o modelo ADDIE, um dos mais utilizados para 
a construção de recursos didáticos (GAGNE, et al., 2007). A sigla ADDIE 
provém do inglês e significa: Analize (analisar), Design (planejar), Develop 
(desenvolver), Implement (implementar) e Evaluate (avaliar). Apesar de ser 
explicitado de modo linear, o modelo permite retornar em fases anteriores ou 
mesmo estabelecer um fluxo cíclico, dependendo do objetivo e dos resultados 
preliminares obtidos. Descreveremos cada uma das etapas nas próximas linhas:
1) A primeira etapa é o alicerce para as demais fases e irá analisar o problema, 
o contexto, o público-alvo e os objetivos de aprendizagem. Em nosso caso, 
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consistiu em reuniões com professores de diferentes níveis de ensino, de modo 
a identificar os desafios e as principais contribuições que poderiam ser feitas 
por meio do recurso. Além disso, uma revisão da literatura foi conduzida, de 
modo a buscar recursos similares. 
2) A segunda etapa, fundamental para o sucesso de qualquer projeto, é o 
planejamento, o qual envolve a definição de estratégias para alcançar os 
objetivos determinados durante a análise. Nessa etapa selecionamos as mídias, 
os métodos de ensino e a sequência de conteúdos que comporiam cada uma 
das abas do site. 
3) A terceira etapa é a do desenvolvimento, uma etapa essencialmente prática, 
na qual todos os materiais são construídos ou selecionados, segundo critérios 
previamente estabelecidos. Nesse ponto o site foi desenvolvido com auxílio de 
da plataforma online denominada “Wix”, que possibilita a criação, edição e 
hospedagem de sites em linguagem html 5.
4) A implementação é a última etapa do modelo ADDIE e consiste em 
um teste com o intuito de analisar a qualidade do recurso e proceder com 
possíveis ajustes e correções. Esse teste foi conduzido com 4 estudantes e 5 
docentes voluntários, os quais verificaram aspectos como o conteúdo textual, 
a velocidade do site, a qualidade das imagens e dos recursos ali inseridos. 
5) A quinta e última etapa, denominada avaliação, busca medir a eficiência do 
recurso para cumprir os objetivos aos quais se presta. Após a implementação, 
conduzimos para essa fase por meio da aplicação do recurso para quatro 
turmas do ensino fundamental, como será descrito no item 2.4.

3. Caracterização do site

Como mencionado anteriormente a interface foi separada em abas 
de acordo com os níveis de instrução: Básico (ensino fundamental), Médio 
(Ensino Médio) e Avançado (Ensino Superior). Todas as abas são divididas em 
cinco páginas, as três primeiras expõem o conteúdo com o auxílio de textos, 
animações e vídeos e possuem títulos variáveis em cada aba. Já as duas últimas, 
comuns a todos os níveis, oferecem uma revisão curta e uma atividade para 
testar os conhecimentos dos estudantes. O site foi criado inicialmente em flash 
e está sendo remodelado no endereço: https://www.biocelemfoco.com/.

Além dessas abas, o site possui outras cinco: 1) início: a qual descreve 
brevemente o objetivo do site; 2) apresentação: em que respondemos quem 
somos e explicamos como funciona a proposta do site; 3) teste de nível: nessa 
aba os estudantes podem responder a um “quiz” que os irá direcionar para a 
aba que melhor encaixa o conhecimento demonstrado pelo jogo; 4) contato: 
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neste os usuários podem enviar sugestões, questões e feedbacks, e  5) avalie-
nos: nessa aba os usuários poderão analisar a usabilidade, o layout, entre outros 
aspectos da interface do site.

Conforme apontado pela descrição da aba “Teste de Nível” dada acima, 
para que os usuários sejam direcionados a alguma das abas específicas, eles farão 
um teste inicial, composto por perguntas de múltipla escolha, na estrutura de um 
jogo. Estas perguntas serão construídas tendo como base algumas categorias da 
Taxonomia de Bloom. A Taxonomia de Bloom é um instrumento de classificação 
de habilidades distribuídas em seis categorias de forma hierárquica: lembrar, 
entender, aplicar, analisar, sintetizar e criar. A taxonomia pode ser aplicada 
para organizar disciplinas, cursos ou módulos instrucionais e nos últimos anos 
foi avaliada e atualizada considerando os avanços estratégicos e tecnológicos 
incorporados ao meio educacional (FERRAZ; BELHOT, 2010).

Com relação ao conteúdo do site, conforme apontado na introdução, 
conceitos relacionados ao mundo microscópico demandam maior capacidade 
de abstração dos estudantes. Por esse motivo, é essencial auxiliá-los na 
compreensão e visualização das estruturas e processos celulares. Assim, o 
conteúdo definido para o site foi a “Proliferação Celular”, sendo a profundidade 
e abrangência variável para cada nível. Dentre os assuntos que poderiam 
ser abordados, o tema foi escolhido devido à sua relevância em discussões 
científico-contemporâneas, como por exemplo, as relacionadas ao câncer e 
células-tronco. 

Além disso, neste conteúdo há uma potencialidade para trabalhar 
conceitos matemáticos dentro da Ciência e da Biologia. O ensino fragmentado da 
ciência nos ambientes escolares ainda deixa Biologia fora da cultura quantitativa 
e matemática, fato inoportuno visto que há uma necessidade presente de 
inclusão do pensamento quantitativo sobre os sistemas biológicos (BIALEK; 
BOTSTEIN, 2004). Uma saída para este dilema foi a inserção de atividades que 
incorporassem matemática e raciocínio quantitativo nas abas da interface.

Para delimitação dos pontos a serem abordados em cada aba foram 
utilizados livros didáticos e entrevistas com três professores das áreas específicas, 
de modo a verificar o que seria mais adequado e relevante.  Para o ensino 
fundamental ou nível “Básico” associou-se a proliferação celular ao câncer, visto 
que a maioria dos estudantes não compreende bem a fisiologia da doença e cria 
estereótipos e noções preconceituosas a respeito do assunto (FREITAS, et al. 
2016). As células-tronco também são mencionadas, pois se trata de um tema 
relevante e citado em meios de comunicação. Os conceitos matemáticos para 
essa faixa etária foram associados a escalas de medida de tamanho.
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4. Aplicação e avaliação do site

Antes da descrição da aplicação e avaliação, ressalta-se que a proposta 
se encaixa no mesmo escopo deste projeto submetido ao Comitê de Ética da 
Unicamp em 2011 (CAAE: 01022412.5.0000.5404 nº do parecer 155.335).

Para avaliar melhor o efeito do recurso, foi estabelecida uma turma 
controle (TC): que teria aulas convencionais sobre o tema; e uma turma 
experimental (TE): que teria aula com a interface do site. O recurso foi 
aplicado no Colégio Adventista de Jundiaí, para duas turmas de oitavo ano do 
ensino fundamental, totalizando 57 alunos. Foram utilizadas quatro aulas para 
trabalhar a metodologia e uma para avaliar a proposta. A aula para os grupos 
experimentais foi dada na sala de informática e para os grupos controle na 
própria sala de aula com uso dos recursos utilizados no cotidiano dos estudantes. 
Todas as aulas foram expostas pela mesma professora pesquisadora, com a 
presença e avaliação constante da docente regente responsável pela disciplina, 
de modo que o conteúdo ensinado fosse o mesmo para ambos os grupos. 

Na primeira aula foi aplicado um pré-teste para todas as turmas, de modo 
a identificar o nível de conhecimento prévio a respeito do assunto bem como 
para fins de comparação posterior. Na segunda e terceira aulas, os estudantes do 
GE tiveram acesso e utilizaram o site, sendo encorajados a interagirem com o 
recurso também em casa. Já no GC, as aulas foram convencionais, apresentando 
o conteúdo com recursos didáticos comumente utilizados pela docente.

Na quarta e última aula, foi pedido aos estudantes de ambas as turmas 
para entregarem mapas conceituais representando o que compreenderam 
do conteúdo. Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), no processo de 
aprendizagem significativa é essencial a interação entre ideias, que podem ser 
expressas simbolicamente, de modo não-arbitrário e subjetivo. Um dos métodos 
de representação criados para verificar se realmente ocorreu a aprendizagem 
significativa são os mapas conceituais, que representam um conjunto de 
conceitos inter-relacionados numa estrutura hierárquica proposicional, que 
expõe as relações entre os conceitos de um conteúdo (NOVAK, GOWIN, 1999). 

Após a entrega dos mapas conceituais feitos em casa, na quarta aula todos 
responderam o pós-teste e um questionário de opinião, com uma pergunta 
aberta sobre o que acharam das aulas, e uma escala Likert, de modo a elencar 
mais aspectos qualitativos do uso do site. As provas da disciplina também foram 
utilizadas para analisar o crescimento na aprendizagem o conteúdo.

Vale ressaltar que os estudantes participantes do grupo controle também 
tiveram acesso ao site em aulas posteriores, após a aplicação do pós-teste. Todas 
as atividades foram realizadas sob a supervisão do professor da disciplina.
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A aula para os grupos experimentais foi dada na sala de informática e 
para os grupos controle na própria sala de aula com uso dos recursos utilizados no 
cotidiano dos estudantes. Todas as aulas foram expostas pela mesma professora, 
com a presença e avaliação dos educadores responsáveis pela disciplina, de modo 
que o conteúdo ensinado fosse o mesmo para ambos os grupos.

5. Caracterização dos instrumentos para levantamento de dados

Os questionários foram escolhidos como instrumentos para coleta de 
dados após um estudo bibliográfico e a definição dos objetivos da presente 
pesquisa. 

Os pré e pós-testes aplicados antes e após a metodologias foram 
semelhantes entre si, e tinham a mesma pontuação, ambos possuíam cinco 
questões do mesmo tipo, sobre o mesmo assunto e demandando as mesmas 
habilidades, mas não eram idênticas. Três delas eram questões abertas, uma 
de verdadeiro ou falso e uma na qual deveriam completar frases com palavras 
disponíveis em um quadro. A escolha dos tipos de questões também foi baseada 
na literatura consultada, (MARCONI; LAKATOS, 2017; MATTAR, 2001), a 
qual cita vantagens e desvantagens de diversos tipos de questionamentos. 

Como vantagens das questões abertas citadas na literatura, podemos 
ressaltar que são mais fáceis de serem elaboradas, já as questões de verdadeiro 
ou falso e complete, são mais fáceis de interpretar e tabular. Com relação às 
desvantagens, podemos ressaltar que as questões abertas são mais difíceis de 
serem interpretadas e tabuladas (MARCONI; LAKATOS, 2017; MATTAR, 
2001). As questões de verdadeiro ou falso, por sua vez, podem ser apenas 
respondidas aleatoriamente e os respondentes acertarem sem saber de fato o 
conteúdo (MATTAR, 2001). Por esse motivo, na elaboração dos questionários 
buscou-se minimizar as desvantagens, combinando várias modalidades de 
questões, de modo a alcançar os objetivos de verificação da aprendizagem. 

As perguntas abertas foram escolhidas, pois os participantes respondem 
com suas próprias palavras, coleta-se uma maior quantidade de dados, não existem 
respostas predeterminadas e são de fácil elaboração. A questão de verdadeiro ou 
falso encaixa-se na classificação “dicotômica”, visto que o respondente escolhe 
uma alternativa, num conjunto de duas opções. Essas questões são abrangentes, 
de rápido preenchimento, fácil tabulação e análise dos dados. 

Já as questões para completar funcionam de modo semelhante às de 
múltipla escolha, visto que os estudantes podem optar por várias palavras para 
inserir nos espaços correspondentes. Nessa modalidade, encontramos as mesmas 
vantagens das perguntas dicotômicas, além da coleta de dados mais aprofundados. 
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Por fim os estudantes tiveram oportunidade de mencionar o que 
acharam da aula por meio de uma questão aberta e pela classificação de 
algumas assertivas numa escala Likert (questionário de opinião). Uma escala 
Likert é composta por um conjunto de frases, as quais se pede que o sujeito 
manifeste seu grau de concordância, desde discordância total (nível 1), até 
ao concordância total (nível 5) (LIMA, 2000). Em nossa escala os estudantes 
deveriam expor sua atitude em relação às afirmações marcando uma dentre as 
cinco opções fornecidas: concordo totalmente (CT), concordo (C), indiferente 
(I), discordo (D) e discordo totalmente (DT).

A atitude do sujeito em relação ao que se pretende avaliar é definida 
pelo cálculo da média do nível selecionado. As principais vantagens das 
escalas Likert em relação às outras, são a simplicidade de construção; permitir 
a inclusão de qualquer item que se verifique ser coerente com o resultado e a 
amplitude de respostas permitidas, apresentando informação mais precisa da 
opinião do respondente (DALMORO, VIEIRA, 2013, MATTAR, 2001). 

Vale ressaltar que, um diário de campo foi mantido durante todo o 
desenvolvimento da proposta, de modo a registrar comportamentos, reações 
iniciais e falas, tanto dos alunos quanto da professora regente da disciplina que 
acompanhou a aplicação, utilizando todo o detalhamento possível conforme 
sugerido pela literatura (ARAÚJO et al., 2013).

Ademais, antes da aplicação de todos os questionários, eles foram 
submetidos à avaliação e validação pela docente da escola e pelos orientadores 
da pesquisa. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento 
livre e esclarecido e tiveram suas dúvidas sanadas antes do início das atividades.

Um último instrumento utilizado foi a solicitação de uma carta escrita 
pela docente responsável pela disciplina, de modo a verificar sua opinião em 
relação a todo o processo.

6. Análise quantitativa e qualitativa

A análise quantitativa foi realizada por meio de testes estatísticos 
aplicados aos resultados dos questionários pré e pós-teste e do questionário 
de opinião com a escala Likert. Os pré-testes foram comparados por meio de 
Análise de variância simples (ANOVA). Como o objetivo dos pós-testes era 
verificar se houve aumento significativo nas notas daqueles que receberam 
a IA em relação aos que não receberam, os grupos experimental e controle 
tiveram as notas comparadas por teste t (α = 95%).

Para avaliar os mapas foi utilizado o método descrito por Ruiz-Moreno, e 
colaboradores (2007) associado a uma das rubricas sugeridas no artigo de Silva 
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(2015). A tabela 1 foi adaptada tendo como base a rubrica de McMurray (2014), 
utilizada pelo centro de excelência em ensino da Universidade de Waterloo e 
citada por Silva (2015), como uma das opções válidas para avaliação dos mapas. 

O método de Ruiz-Moreno e colaboradores (2007), leva em consideração 
a quantidade e qualidade de conceitos, número de inter-relações, conectivos 
com significado lógico, representatividade dos conteúdos, organização e 
criatividade (RUIZ-MORENO et al, 2007). Tais itens foram somados à 
estrutura de McMurray (2014), de modo a estruturar a rubrica aplicada 
ao ensino fundamental (tabela 1). Desse modo a rubrica foi pensada com 
aspectos mais simples e diretos, adaptados ao contexto dos estudantes do 
ensino fundamental. Afinal, é necessário que eles compreendam como serão 
avaliados e o que vai ser demandado dos mesmos para que a construção do 
mapa conceitual seja eficaz. 

Tabela 1. Rubrica de avaliação para os mapas conceituais do ensino fundamental. 
Para todos os estudantes foi explicado, em uma linguagem apropriada, cada 
um dos tópicos abaixo elencados, de modo que eles soubessem o que lhes seria 
cobrado a respeito do mapa a ser produzido.

Critério Bom (1) Aceitável (0,5) Inaceitável (0,0)

Amplitude dos 
conceitos

Mapa inclui os conceitos 
mais importantes e os 
descreve em um número 
limitado de níveis.

Conceitos mais importantes 
são perdidos e/ou 
esquecidos e os descreve e 
em apenas um nível

Mapa inclui poucos 
conceitos importantes.

Conectividade 
/ Eficiência 
das ligações

A maioria dos conceitos 
interligados com 
outros, com ligações 
diversas, demonstrando 
uma variedade de 
relacionamentos usados 
de maneira coerente.

Muitas ligações são 
sinônimas; não discriminam 
os conceitos corretamente; 
não mostram uma variedade 
de relações; usado de forma 
inconsistente.

Mapa inclui poucos 
conceitos importantes.

Organização

Mapa está presente 
em uma única página, 
possui hierarquias claras, 
é bem definido e fornece 
exemplos relevantes com 
muitas ligações.

Mapa não está em uma única 
página, tem hierarquias 
pouco claras, é mal definido 
e fornece poucos exemplos 
relevantes.

Não está em uma única 
página, é confuso, sem 
hierarquia organizada.

Criatividade 
do layout

Apresenta formato 
criativo, sem perder de 
vista a sequência lógica, 
os conceitos centrais e a 
organização.

Segue o padrão dos mapas 
convencionais, embora 
organizado, não apresenta 
aspectos criativos ou pessoais 
a serem adicionados.

Não segue o padrão dos 
mapas convencionais, 
não apresenta aspectos 
criativos.

Fonte: Adaptada tendo como base a rubrica de McMurray (2014).
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Com relação à escala Likert os resultados foram descritos na forma de 
percentuais de concordância, indiferença ou discordância referentes à cada 
uma das afirmativas presentes na escala. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o desenvolvimento da interface, seguindo os passos estruturados 
para o modelo ADDIE, seguiu-se uma primeira aplicação com voluntários de 
modo a identificar possíveis erros no ambiente virtual e corrigi-los antes da 
aplicação formal com as turmas indicadas. 

Corrigidos os erros de digitação, imagem, legenda e janelas de ação, 
seguiu-se a apresentação da proposta e o esclarecimento de dúvidas para 
docentes e, posteriormente, para os estudantes das turmas. Somente então, na 
aula 1 da metodologia descrita anteriormente, todos os estudantes responderam 
ao pré-teste. O resultado da comparação demonstrou que as notas dos alunos 
de ambas as turmas foram muito próximas, com pequenas variações (Tabela 
1), ou seja, não houve diferença significativa ao compará-las. Esse resultado 
permite a afirmação de que todos os alunos partiram de um mesmo nível de 
conhecimento, fato que viabiliza a posterior comparação entre os pós-testes, 
a fim de verificar se houve crescimento com o uso do site em relação à turma 
que não a utilizou. 

O próximo passo foi a aplicação das aulas com o uso do site para o grupo 
experimental e de uma aula convencional sobre a mesma temática para o 
grupo controle. Durante a realização das aulas é possível perceber pelo registro 
no diário de campo da mediadora a reação dos estudantes de ambas as turmas. 
No GC os estudantes ficaram empolgados pelo fato de uma professora externa 
estar ministrando a aula. Segundo registro de fala da professora regente, “eles 
(os alunos) demonstraram mais interesse e atenção no início da aula, mas em 
sequência, voltaram a ter o comportamento cotidiano”.

Frequentemente os estudantes manifestam seu desagrado com relação 
a aulas monótonas e que se utilizam das mesmas metodologias. Em nosso 
caso, ao entrarem em contato com a mediadora, os estudantes esperavam 
uma proposta diferente, mas ao se depararem com mais do mesmo, a reação 
foi de desânimo. Embora pesquisadores demonstrem que a motivação é 
determinante para a boa disseminação do conteúdo (WEINBERG, GOULD, 
2017) nem sempre é fácil para o professor aplicar propostas diferenciadas e 
que possuam evidência de resultados positivos. Por esse motivo, propostas 
como as desenvolvidas pela presente pesquisa devem ser fomentadas.
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Com relação aos estudantes da TE, apesar do ânimo inicial, após a 
explicação da proposta alguns deles manifestaram desconforto e ficaram 
um pouco incomodados com a independência sugerida pela atividade. 
Esse contraponto no comportamento também deve ser ressaltado, afinal, os 
estudantes frequentemente solicitam novos métodos de ensino e demonstram-
se desmotivados com as mesmas práticas (MORALES, ALVES, 2016), 
entretanto, muitas vezes não estão realmente dispostos a sair da zona de 
conforto. Alguns buscam por novas metodologias, desde que não precisem se 
empenhar tanto na realização das atividades.

Passado o momento inicial e após a explicação da pesquisadora 
mediadora da proposta, os estudantes se acalmaram e começaram a atividade. 
A mediadora registrou em diário de campo que, quando questionada sobre o 
que achou do processo, a docente responsável pela disciplina afirmou que é 
natural que os estudantes manifestem essa postura, mas que o ideal é descrever 
com detalhes a atividade antes, de modo a prepará-los e evitar o estresse inicial.

Vale ressaltar que, tanto a mediadora quanto a docente regente 
perceberam que na segunda aula, os estudantes já estavam bastante 
envolvidos e inteirados com o site. A reação agora era de domínio e cada 
um individualmente seguiu para sua atividade correspondente à aba na qual 
ele havia parado. O uso do fone de ouvido e o fato de cada um estar em um 
momento da atividade os mantinha focados em sua vivência de aprendizagem. 
Sobre essa aula a mediadora registrou um novo comentário da professora 
regente, a qual reforçou que os estudantes estavam concentrados e que a aula 
“rendeu mais do que de costume”. 

Comentários semelhantes foram realizados pelos estudantes. Um 
deles afirmou que “conseguia se concentrar mais porque ninguém estava 
conversando ou fazendo barulho” perto dele. Outro estudante afirmou que 
o fato de estarem todos envolvidos, o fazia querer estar envolvido também. 
Boa parte dos estudantes pontuaram a vantagem dos vídeos, uma das alunas 
inclusive afirmou que a aula foi “muito mais legal do que costuma ser” e que 
era mais fácil compreender com os vídeos, pois podiam voltar ou avançar se 
já havia compreendido algo. A esse respeito, vale ressaltar que os vídeos, além 
de práticos e motivadores, agem como elementos conciliadores, visto que os 
docentes podem atuar de modo mais pontual, em dúvidas específicas e atender 
os alunos pessoalmente, já que não precisa repetir várias vezes o mesmo tópico 
(LUSTOSA et al. 2012). 

Outro ponto reforçado tanto pelos estudantes quanto pela docente 
regente foi a possibilidade de acessar abas distintas daquela voltada para o 
próprio nível de conhecimento. Quando questionados durante a aula, todos 
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os estudantes da turma experimental afirmaram que acessaram o conteúdo de 
outras abas e, ao final da proposta, um deles afirmou que já estava estudando as 
atividades sugeridas para o ensino médio. Essa é a intenção da personalização: 
democratizar e fornecer autonomia para os estudantes (LIMA, MOURA, 
2015), além disso, a interface do site também beneficiou a exploração de novos 
conteúdos e o aprendizado para além do que está posto nos livros didáticos.

Após a aplicação da aula para a turma controle e experimental, aplicou-se 
o pós-teste. Após a correção dos testes, foi possível perceber que os estudantes que 
tiveram aula com o site demonstraram melhores resultados, o que sugere maior 
integração e aprendizagem dos conteúdos. Em uma comparação entre as médias 
dos pré e pós-testes das turmas. É possível perceber que a turma controle obteve 
a média =5,2, a turma experimental, por sua vez, obteve média equivalente a 
=6,3. O teste t foi aplicado para comparar os pós-testes dos grupos que tiveram 
aula com o site e dos que não tiveram, de modo a verificar se houve diferença 
estatisticamente significativa. O resultado do teste demonstrou que há diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos (p=0,015), sendo o rendimento do 
grupo experimental melhor do que o do controle.

De modo a analisar cada questão individualmente, foi estruturada a 
tabela 2, na qual as médias aparecem separadamente, bem como o valor de p, 
obtido pelo teste t realizado para comparar cada uma delas. Ressalta-se que a 
primeira, a terceira e a quinta eram questões discursivas, a questão 2 era uma 
questão para completar e a quarta uma questão de verdadeiro ou falso, em 
ambos os testes. 

Na tabela é possível identificar que no pré-teste ambas as turmas tiveram 
um resultado similar em todas as questões, com variações muito pequenas, 
sem nenhum valor significativo estatisticamente, como já afirmado. Já no pós-
teste, é possível verificar diferença estatisticamente significativa nas questões 
discursivas 1 e 5. 

A primeira questão tinha como base a teoria celular, e questionava o que 
determinados seres vivos tinham em comum em termos estruturais. Dentre as 
respostas, era esperado que mencionassem a presença de células. Muitos dos 
estudantes da turma experimental foram além em suas respostas diferenciando 
as células eucarióticas das procarióticas. Dessa turma, somente dois estudantes 
(8%) zeraram a questão, enquanto na turma controle 12 zeraram (38%). 

No caso da quinta questão, os estudantes precisam explicar o conceito 
de células tronco, para tanto eram questionados sobre como surgiam tantas 
variedades de células a partir de um zigoto.  Nesta, enquanto 18 estudantes da 
turma controle zeraram a questão, apenas 7 estudantes da turma experimental 
zeraram. Enquanto as respostas da turma controle concentravam-se na 



- 111 -

descrição de células se dividindo e apenas 25% citaram o termo “células-tronco”, 
na turma experimental 57% mencionaram o termo, e tiveram descrições mais 
precisas do evento e da característica totipotente dessas células.

A única questão em que a turma controle teve rendimento ligeiramente 
superior à turma experimental foi a segunda, em que precisam completar 
textos que descreviam a função das organelas. Como o nome das organelas 
estava disponível em um quadro, é possível que alguns dos estudantes tenham 
apenas marcado randomicamente e acertado. Entretanto, também é possível 
que tenha sido o efeito da temática da aula expositiva, visto que a função das 
organelas foi o assunto que demandou mais tempo e repetição por parte da 
pesquisadora mediadora. 

A questão 3 avaliava o conhecimento dos estudantes sobre o câncer 
e, embora não haja diferença estatisticamente significativa entre o pós-teste 
de ambos grupos, o crescimento em termos de pontuação foi maior para a 
turma experimental, visto que esta aumentou 0,8 em média na nota, enquanto 
a turma controle aumentou apenas 0,4. Na questão 4 também não se observou 
diferença estatisticamente significativa entre ambos, entretanto, por ser uma 
questão de verdadeiro ou falso, não deve ser considerada isoladamente, visto 
que os estudantes tem 50% de chances de acertar o item. 

Tabela 2. Média das notas por questão. Na tabela é possível perceber que 
não houve diferença significativa entre as médias das questões no pré-teste, 
como pode ser verificado na linha que indica o valor de “p” no comparativo 
de cada questão. Contudo, para o pós-teste, é possível verificar diferença 
estatisticamente significativa nas questões 1 e 5, revelando melhor rendimento 
por parte da turma experimental. Apenas na questão 3 a turma controle teve 
melhor rendimento, mas não estatisticamente significativo. 

Avaliações Q1 () Q2 () Q3 () Q4 () Q5 () Média Total
Pré-Teste TC 0.2 0.03 0.8 1.1 0.6 2,7
Pré-Teste TE 0.3 0.04 0.6 1.1 0.8 2,8

Teste t (p valor) 0.82 0.85 0.20 0.83 0.08 0,78
Pós-Teste TC 1 1.2 1.2 1.3 0.4 5,2
Pós-Teste TE 1.6 0.8 1.5 1.4 1.1 6,3

Teste t (p valor) 0.004 0.06 0.17 0.99 0.003 0,015

Além das avaliações obtidas por meio dos pré e pós-testes, a nota da prova 
bimestral também foi analisada. Ressalta-se que, após o pós-teste, as turmas 
controle também tiveram acesso ao site e puderam utilizá-lo como ferramenta 
para estudo e revisão para a prova. Dessa forma, os estudantes da turma 



- 112 -

controle obtiveram média =7,9 e os da turma experimental =7,8. Assim, o 
resultado da prova reforça as análises quantitativas anteriormente apresentadas, 
demonstrando que o site realmente foi útil para guiar os estudos de todos os que o 
utilizaram, visto que as médias de todas as turmas aumentaram de modo similar. 
Os dados da prova também foram utilizados pois ela foi aplicada semanas depois 
das aulas, e ainda assim, os estudantes reforçaram que utilizaram o site em casa 
como guia de estudo e fonte de conteúdo primário.

Com relação aos mapas conceituais a tabela 2 indica o resultado da 
avaliação dos mapas dividindo as turmas em dois grupos. Como apontado na 
metodologia, por não ser um recurso tão comumente solicitado, uma rubrica 
de avaliação foi explicada e entregue aos estudantes de modo que soubessem 
o que seria analisado em cada um deles. Junto à rubrica um mapa foi utilizado 
como exemplo para que os estudantes pudessem compreender a estrutura. 

Pela análise dos dados disponíveis na tabela 2, é possível observar 
que não houve uma diferença muito evidente entre a média percentual do 
rendimento de cada um dos itens para os grupos controle e experimental. 
No entanto, na correção foi possível verificar que os mapas do grupo controle 
possuíam maior generalidade, ou seja, eram menos específicos e continham 
menos conceitos corretos em relação aos mapas do grupo experimental. 

Além disso, o grupo controle também apresentou menos conectivos corretos 
entre os termos e a organização ficou precária, embora tenham sido mais criativos 
na estruturação. Entretanto, até mesmo a criatividade na estruturação pode indicar 
uma falta de domínio e por isso os estudantes dedicam-se mais às cores, formas e 
ligações, enquanto aqueles que compreenderam o que foi explicitado, dedicam-se 
mais a construção partindo de seu entendimento do conteúdo.

Grupos Amplitude dos 
Conceitos Conectivos Organização Criatividade

Grupo 
Experimental 
(n= 57)

64,2% 33,9% 52,8% 26,4%

Grupo Controle 
(n=60) 59,3% 25,9% 29,6% 29,6%

Tabela 3. Avaliação dos mapas conceituais. A porcentagem representa a 
quantidade de mapas que continha cada um dos termos especificados na 
primeira linha da tabela. É possível observar que os grupos experimentais 
tiveram números mais expressivos, especialmente no número de conceitos 
significativo e na organização dos mapas.
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Após a aplicação do site, os estudantes responderam um questionário 
de opinião de modo a manifestarem-se com relação ao uso do recurso e às 
aulas convencionais. Como pontos positivos do site, os estudantes dos dois 
grupos experimentais apontaram: a presença de vídeos, jogos e softwares. A 
esse respeito as seguintes falas foram registradas: “É bem mais fácil aprender as 
funções das organelas assim”; “Às vezes a professora fala rápido e eu não gosto 
de ler, assistir um vídeo é bem melhor porque eu posso repetir quantas vezes 
quiser”; “Eu gosto de jogar, mas nunca tinha feito isso na escola”. 

Como pontos negativos do site, alguns estudantes mencionaram a 
presença de textos em todas as páginas. A maioria dos alunos não gosta de 
ler, eles se sentem incomodados com a necessidade de ler um texto antes de 
desenvolver qualquer tarefa que permita maior interatividade.

Contudo, para interagir com o site e encontrar os links, era necessário ler 
o texto, haja vista que alguns desses recursos estavam encobertos por imagens 
variadas. Ao ler o conteúdo da página, o estudante identificava a posição e o 
local em que deveria clicar para seguir às demais atividades. 

O ato de ler é instrumento de capacitação profissional e um dos 
caminhos que mais favorecem o processo de produção textual; nesse sentido, 
os estudantes devem ser estimulados a ler. Em alguns casos, recursos como 
vídeos e softwares são utilizados pelos estudantes para evitar a prática da 
leitura, no entanto, um dos objetivos do educador deve ser a formação de 
leitores. Identificando essa necessidade de estimular os estudantes à prática da 
leitura, buscou-se promover o ato incluindo textos, interessantes e com tom 
humorístico, além dos demais recursos presentes no site.

Outro ponto negativo mencionado foi em relação à velocidade e ao 
acesso à internet em determinadas instituições de ensino. Infelizmente essa é 
uma realidade nacional, contudo, espera-se que, com o avanço das tecnologias 
e a necessidade cada vez mais presente de incluí-las em sala de aula, os 
investimentos tornem-se maiores nesse sentido. É possível crer também que 
o uso do recurso na modalidade EaD, podendo ser acessado de casa, também 
possa diminuir essa desvantagem.

No mesmo questionário os estudantes responderam à uma escala Likert. 
Mais de 94% dos alunos assinalaram que “concordam” ou “concordam totalmente” 
com as seguintes afirmações: 1) as informações do site e recursos foram úteis para 
meu aprendizado, 2) quero ter aulas com uso de sites como este, e 3) o site tem 
uma interface didática e fácil de compreender. Nível de discordância similar foi 
assinalado para as afirmações: 4) não gostei, prefiro ter aulas convencionais e 5) 
o site é desorganizado e não me ajudou a aprender o conteúdo, em que 93% dos 
estudantes discordaram ou discordaram totalmente com as frases.
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O site também foi avaliado pelos educadores, os comentários foram 
colhidos por meio de uma carta redigida por cada um dos professores 
participantes da atividade. A docente regente da disciplina elogiou a 
organização do conteúdo e a abordagem sobre o câncer, afirmando que os 
estudantes ouvem falar sobre a doença, mas não compreendem a ocorrência 
ou as possibilidades de tratamento. Freitas e colaboradores (2016), afirmam 
que ensinar prioritariamente doenças parasitárias no contexto urbano é um 
grande equívoco e sugerem que o câncer, a epilepsia, o mal de Alzheimer e 
a depressão deveriam ser ensinados nos conteúdos dos livros didáticos de 
Ciências, respeitando a maturidade psíquica do aluno. 

Outro ponto ressaltado pela docente foi o fato de que o site estimula 
o crescimento dos estudantes e a investigação, visto que existem novas 
possibilidades de acréscimo do conhecimento por meio dos níveis disponíveis 
nas abas subsequentes. A professora mencionou: “nenhum estudante se 
restringiu a uma única aba, eles invadem as demais por curiosidade e muitas 
vezes acabam aprisionados por um vídeo, jogo ou software que apresenta 
o conteúdo de modo mais atrativo e fácil de ser entendido, isso permite o 
crescimento, estimula a investigação e acrescenta informações que eles verão 
futuramente de modo mais profundo”. A mesma educadora afirmou que 
estudantes em níveis mais avançados também podem ser beneficiados, visto 
que podem recorrer à revisão de conteúdos mais básicos em caso de dúvidas.

Por fim, a docente revelou que as aulas foram motivadoras para ela 
também e que possibilitaram uma “nova forma de canalizar a energia dos 
estudantes e controlar a euforia”, pois eles se concentraram nos vídeos e na 
realização das atividades interativas, o que permitia intervenções mais pontuais, 
em momentos de dúvida ou para acrescentar informações que permitissem 
a construção de novas inter-relações por parte dos alunos. Em conclusão a 
professora afirmou que “com certeza” aplicará a proposta em suas aulas. 

Wright e Boggs (2002) corroboram o fato descrito afirmando que estes 
recursos didáticos renovam o prazer e o compromisso do educador com o ensino, 
uma vez que permitem a estes interações em momentos específicos, de dúvidas 
sobre o conteúdo, enquanto os alunos permanecem buscando e construindo o 
conhecimento através de pesquisa e interatividade. Mas esse estímulo só ocorre 
quando o docente sabe manusear e trabalhar com o recurso em sala.

É fato que, além da necessidade de internet, outra limitação de nosso 
trabalho estaria atrelada ao letramento digital necessário para o manuseio da 
ferramenta e proposição de atividades. Muitas vezes os profissionais não têm 
conhecimento suficiente para o uso de ferramentas tecnológicas de ensino 
(CHIOFI; OLIVEIRA, 2014). Por esse motivo, para que os docentes tivessem 
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um direcionamento inicial, foi estruturado um guia para a interface, que pode 
ser baixado na primeira aba do site. Assim, é possível promover um uso mais 
significativo e eficiente do recurso tecnológico, demonstrando propósito e 
aumentando a eficácia da metodologia (RAMALHO, 2014)

Dado o exposto, podemos afirmar que esta sugestão de redesenho das 
aulas e da metodologia recorrente para ensino de Biologia Celular, utilizando o 
site, além de estimular os alunos a estudar de modo mais ativo e participativo, 
motivou a docente, diminuiu sua sobrecarga, tornou a aula mais produtiva e 
estimulante e, por conseguinte, permitiu a facilitação do processo de ensino-
aprendizagem em mão dupla. 

Além disso, o site demonstrou-se uma ferramenta eficiente no ensino 
de Biologia Celular, visto que se trata de uma disciplina com grande volume 
de conceitos e definições muitas vezes abstratas por se referirem ao mundo 
microscópico. No contexto da aplicação, o recurso proporcionou aos estudantes 
a possibilidade de apreender a complexidade e o volume de conhecimento 
sobre as células, obtendo maior percepção e apreciação nesta investigação, 
pelo uso de jogos, vídeos e atividades interativas. 

Vale ressaltar que a metodologia descrita de modo algum dispensa a 
presença do educador, apenas mostra-se como um complemento e, obviamente, 
não resolve todos os problemas, mas, como demonstrado pelos resultados, 
traz algumas alternativas e soluções importantes.

CONCLUSÃO
 

É fato que os estudantes não devem ser tratados como massa 
homogênea dentro de uma classe, especialmente quando se pretende 
ensinar disciplinas consideradas complexas pela maior parte dos alunos. No 
entanto, é extremamente difícil para um educador determinar a estratégia 
de aprendizagem ideal para cada estudante em uma sala de aula; e mesmo 
que o educador seja capaz de determiná-las, é ainda mais difícil aplicar vários 
métodos em um plano de ensino já tão abastado quanto o de algumas séries 
do Ensino Fundamental. 

A proposta de um site com algum nível de individualização e adaptação 
para o usuário, mostrou-se útil para o aprendizado dos estudantes e foi 
aprovado também pela docente regente da disciplina. Tais afirmações têm 
como base não somente a carta escrita pela docente ou os apontamentos nos 
diários de campo, mas os resultados na comparação entre pré e pós-testes, 
bem como as expressões atitudinais obtidas pelo questionário de opinião e 
pela escala Likert. 
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Assim, é possível inferir que a proposta alcançou o objetivo de facilitar o 
ensino e promover maior autonomia para os estudantes, que acessaram outras 
abas e utilizaram o recurso como fonte primária de pesquisa para estudo de 
outras avaliações, a exemplo da prova bimestral. 

Desenvolver as potencialidades individuais cognitivas dos estudantes 
e proporcionar uma metodologia abrangente e democrática, são iniciativas 
que devem ser estimuladas e fomentadas, visto que seu resultado, além de ser 
mensurado pontualmente, pode também gerar efeitos futuros relevantes tanto 
para o docente quanto para o estudante. 

Os resultados demonstraram que o uso do site é promissor e pode, sim, 
contribuir para a consolidação de uma aprendizagem cooperativa, mediada 
pelo computador, com a presença inestimável do docente, que agora terá menor 
sobrecarga e um papel mais eficaz e certeiro em dúvidas ou dificuldades pontuais.
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CAPÍTULO 6

DEBATENDO SOBRE ADOLESCÊNCIA E 
SEXUALIDADE NA ESCOLA:

desafios e resistência

Fernanda Bassoli1

 Ana Carolina Costa Resende2

Felipe Bastos3

A abordagem do tema sexualidade na escola é de grande importância 
para a formação integral dos estudantes tendo recebido lugar de destaque nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998) enquanto um dos 
seis temas transversais4, que foram definidos a partir dos critérios: relevância 
social, abrangência nacional, possibilidade de ensino e aprendizagem no EF e 
contribuição para a compreensão da realidade e para a participação social, o que 
reforçava sua relevância e amplitude a ponto de demandar uma abordagem por 

1 Concluí a licenciatura e o bacharelado em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), em 2003 e 2004, respectivamente. Sou mestre em Ecologia pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (2006) e doutora em Química pela UFJF (2017). Desde 2010 atuo 
como professora de Ciências e Biologia no Colégio de Aplicação João XXIII da (CAp/UFJF). 
Sou líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Ciensinar (www.ufjf.br/ciensinar), que tem as suas 
ações direcionadas para a melhoria da educação científica e para a formação de professores, 
com atuação no campo da pesquisa, ensino e extensão, e membro do grupo colaborativo Nosso 
Encontro (UFJF). E-mail: fernanda.bassoli@ufjf.edu.br.
2 Licenciada em Ciências Biológicas (2017) e Mestre em Educação (2019) pela UFJF. Atual resi-
dente docente de Ciências Biológicas do CAp João XXIII. Integro desde 2014 o Grupo de Pes-
quisa, Práticas e Estudos da Educação de Jovens e Adultos (GRUPPEEJA/UFJF) e desde 2019 o 
Grupo de Estudos e Pesquisas Ciensinar (CAp João XXIII). E-mail: acarolina.rcosta@gmail.com
3 É Bacharel (2012) e Licenciado (2013) em Ciências Biológicas pela UFRJ, Mestre em Educação 
(2015) pela PUC-Rio e Doutor em Educação (2020) pela PUC-Rio. É professor de Ciências e 
Biologia do CAp João XXIII (UFJF). Integra o Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Sexu-
alidade, Educação e Diversidade (GESED/UFJF) e o Grupo de Estudos e Pesquisas Ciensinar 
(CAp João XXIII – UFJF). E-mail: felipe.bastos@ufjf.edu.br.
4 Os temas transversais são: Orientação Sexual, Meio Ambiente, Ética, Saúde, Pluralidade 
Cultural, Trabalho e Consumo. Vale destacar que a expressão “orientação sexual” carrega 
conotação prescritiva da experiência da sexualidade ao indicar haver uma “orientação”. Por 
isso, quando estivermos nos referindo a este tema transversal dos PCN neste presente trabalho, 
utilizaremos a expressão “educação para a sexualidade”, contemplando-se a amplitude e 
complexidade do tema.
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todas as disciplinas, visto que “a educação para a cidadania requer que questões 
sociais sejam apresentadas para a aprendizagem e a reflexão dos/as estudantes, 
buscando um tratamento didático que contemple sua complexidade e sua 
dinâmica, dando-lhes a mesma importância das áreas convencionais” (Idem p. 
25). Além desse aspecto, a inclusão da educação para a sexualidade nos PCN 
legitimou o papel da temática e de sua importância curricular.

A sexualidade nos PCN é entendida como algo inerente à saúde e à 
vida, em todas as suas fases, assumindo características diferentes em cada uma 
delas, sendo permeada por questões biológicas, psíquicas, culturais e sociais. O 
documento é organizado em duas partes, de modo que na primeira justifica-se 
a importância de se trabalhar a temática na escola como tema transversal nos 
currículos e discute o papel e a postura do educador e da escola, “descrevendo, 
para tanto, as referências necessárias a melhor atuação educacional ao se 
tratar do assunto, trabalho que se diferencia do tratamento da questão no 
ambiente familiar” (Idem, 1998, p. 73), além de abordar as capacidades a 
serem desenvolvidas pelos/as estudantes no ensino fundamental. Na segunda 
parte são abordados os blocos de conteúdos, critérios de avaliação e orientação 
didática geral, referentes ao trabalho com os/as estudantes do primeiro e 
segundo segmento do ensino fundamental, respectivamente, destacando-se as 
especificidades no que concerne ao trabalho com cada segmento.

O tratamento da sexualidade nas séries iniciais visa permitir ao/a 
estudante encontrar na escola um espaço de informação e de 
formação, no que diz respeito às questões referentes ao seu momento 
de desenvolvimento e às questões que o ambiente coloca. O objetivo 
deste documento está em promover reflexões e discussões de técnicos, 
professores, equipes pedagógicas, bem como pais e responsáveis, com a 
finalidade de sistematizar a ação pedagógica no desenvolvimento dos/
as estudantes, levando em conta os princípios morais de cada um do 
envolvidos e respeitando, também, os Direitos Humanos (BRASIL, 
1998, p.73).

Ainda segundo o documento, os objetivos do EF apontam a necessidade 
de que os/as estudantes se tornem capazes de eleger critérios de ação pautados 
na justiça, detectando e rejeitando a injustiça quando ela se fizer presente, 
assim como criar formas não violentas de atuação nas diferentes situações 
da vida. Tendo essa ideia central como meta, para cada um dos temas foram 
definidos objetivos específicos, sendo os seguintes para o tema: 
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- Respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos 
existentes e relativos à sexualidade, desde que seja garantida a dignidade 
do ser humano; 
- Compreender a busca de prazer como uma dimensão saudável da 
sexualidade humana; 
- Conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como condição 
necessária para usufruir de prazer sexual;
- Reconhecer como determinações culturais as características 
socialmente atribuídas ao masculino e ao feminino, posicionando-se 
contra discriminações a eles associadas;
- Identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando os 
sentimentos e desejos do outro;
- Proteger-se de relacionamentos sexuais coercitivos ou exploradores;
- Reconhecer o consentimento mútuo como necessário para usufruir de 
prazer numa relação a dois;
- Agir de modo solidário em relação aos portadores do HIV e de modo 
propositivo na implementação de políticas públicas voltadas para 
prevenção e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis/AIDS;
- Conhecer e adotar práticas de sexo protegido, ao iniciar relacionamento 
sexual.
- Evitar contrair ou transmitir doenças sexualmente transmissíveis, 
inclusive o vírus da AIDS;
- Desenvolver consciência crítica e tomar decisões responsáveis a 
respeito de sua sexualidade;
- Procurar orientação para a adoção de métodos contraceptivos 
(BRASIL, 1998, p. 91).

Desta forma, ao revisitarmos os PCN, encontramos subsídios teóricos 
e respaldo para trabalharmos o tema da educação para a sexualidade, tão 
importante e demandado pelos/as estudantes. Não obstante, embora se façam 
cada vez mais importantes (visto a epidemia de sífilis que avança no país, os 
índices alarmantes de suicídio na adolescência, depressão e diferentes formas 
de preconceito e pressões sociais que atingem de forma mais severa os jovens, 
etc.), as discussões associadas a esta temática vem sendo cerceadas por setores 
mais conservadores da sociedade, a ponto de gerar nos/as professores e 
estagiários um sentimento de medo em abordar tais assuntos. 

Para exemplificar o que foi exposto, recorremos à nossa vivência 
enquanto docentes do Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (CAp João XXIII), que recebe a cada semestre 
licenciandos matriculados nas disciplinas de Estágio em Docência. Se antes 
sexualidade e sistemas genitais era um tema demandado para as intervenções 
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realizadas no âmbito dos estágios em Ciências e Biologia, hoje vem sendo 
evitado, principalmente por conta da atual retomada do conservadorismo. 

Uma expressão deste avanço materializa-se no Movimento Escola 
sem partido5, que tem preconizado, dentre tantos modos de cerceamento 
da atividade docente, que os/as estudantes filmem os/as professores/as, 
delatando-os quando abordarem temas considerados pelo movimento como 
“ideológicos”, prática que vem inspirando a criação de leis6 que cerceiam a 
liberdade de cátedra dos docentes.

Nessa perseguição à presença de “ideologias” na escola – como se 
fosse possível uma ação humana não ideológica7 e como se as tentativas de 
silenciamento também não tivessem caráter ideológico –, grupos conservadores 
criaram a expressão “ideologia de gênero” para descaracterizar as ações que 
buscam alcançar a equidade entre os gêneros e o respeito à diversidade sexual. 
O termo foi cunhado a partir de uma aliança conservadora/reacionária/
fundamentalista que defende o que chamam de família e costumes tradicionais 
em relação aos papéis de gênero do homem e da mulher, afirmando que a dita 
“ideologia de gênero” significaria a desconstrução dos papéis tradicionais de 
gênero e que isso seria um risco para a população. Longe de se comportar 
como ferramenta de compreensão das configurações sociais, o discurso 
levantado por esse segmento social, pauta-se por denúncias contra a percepção 
da diferença e da existência da diversidade em nossas escolas. 

5 O Escola sem Partido é um movimento político criado no Brasil pelo advogado Miguel Nagib, 
inspirado no projeto norteamericano  “NoIndoctrination.org” que  visa a “descontaminação 
ideológica” das salas de aula, como se o referido movimento fosse desprovido de uma ideologia. 
Segundo consta no site do movimento: “A pretexto de transmitir aos alunos uma ‘visão crítica’ 
da realidade, um exército organizado de militantes travestidos de professores prevalece-se da 
liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua própria 
visão de mundo.(...) Ocorreu-nos, então, a idéia de divulgar testemunhos de alunos, vítimas 
desses falsos educadores. Abrir as cortinas e deixar a luz do sol entrar. Afinal, como disse 
certa vez um conhecido juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, ‘a little sunlight is the best 
disinfectant’ (Disponível em: https://www.programaescolasempartido.org/. Acesso em 05 nov. 
2019). Conforme expresso no texto citado, os professores são diretamente atacados e acusados 
de “contaminar” os estudantes com suas ideias (progressistas). 
6 O Movimento Escola sem Partido criou também o Programa Escola sem Partido que é uma 
proposta de lei, cujos modelos de anteprojeto para as diversas instâncias (municipal, estadual 
e federal) constam no site do movimento, que visa tornar obrigatória a afixação de um cartaz 
em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio contendo uma lista de “deveres” do 
professor, ferindo assim a liberdade de cátedra e fomentando a suspeição e a desqualificação 
dos docentes, que já sofrem com o desrespeito e com a desvalorização, contribuindo ainda 
mais para o seu desprestígio da profissão na sociedade (Disponível em: https://www.
programaescolasempartido.org/. Acesso em 05 nov. 2019). 
7 A noção de ideologia não é consensual entre filósofos. Neste texto, nos aproximamos a um 
dos sentidos levantados por Marilena Chauí (2016, p. 247): “Um corpus de representações e de 
normas que fixam e prescrevem de antemão o que se deve e como se deve pensar, agir e sentir”. 
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Os argumentos sobre a “ideologia de gênero”, tal como expressos 
anteriormente, se apoiam na consciência cotidiana da realidade, nível de atividade 
superficial do conhecimento humano (KONDER, 2002). À medida que a 
consciência cotidiana se constrói em terreno do imediatismo, esta se constitui em 
“um terreno especialmente fértil para a proliferação de preconceitos” (KONDER, 
2002, p. 240), revelando que é a própria “ideologia de gênero” uma ideologia que 
busca produzir uma universalidade imaginária (CHAUÍ, 2016). Borba, Andrade 
e Selles (2019, p. 145) usam o conceito “restauração conservadora” de Michael 
Apple para pensar as disputas de controle na escola:

Por um lado, atores e grupos sociais não somente alinhados com a 
ideologia da “economia de mercado” que reduz a ação do estado, 
recomenda a privatização, a livre escolha e defende o emprego 
da metodologia empresarial aos professores e alunos, exaltando 
a competição e produzindo rankings. Por outro lado, uma frente 
neoconservadora que requer um estado forte para agir sobre o controle 
dos sujeitos, defendendo a “liberdade”, desde que sejam reforçados os 
valores da família e da religião, sob o argumento de recuperação moral 
da sociedade.

Em tempos como os que vivemos, de tentativas de censura, 
silenciamentos, ameaças de denúncia e de afastamentos dos cargos de quem 
trata de assuntos como o abordado nesse artigo, é preciso que nós, professoras 
e professores, busquemos respaldo tanto em textos oriundos de pesquisas 
no campo do gênero e da sexualidade, como em documentos orientadores e 
normativos que já se posicionaram favoráveis à abordagem destas temáticas. 
Os PCN, por exemplo, trazem:

É necessário que o professor possa reconhecer os valores que regem seus 
próprios comportamentos e orientam sua visão de mundo, assim como 
reconhecer a legitimidade de valores e comportamentos diversos dos 
seus. Sua postura deve ser pluralista e democrática, o que cria condições 
mais favoráveis para o esclarecimento e a informação sem a imposição 
de valores particulares (BRASIL, 1998, p. 103).

Sobre esse aspecto vale destacar que os PCN organizam os conteúdos 
dos temas transversais em três blocos, sendo as “relações de gênero” um desses 
blocos, assim como “corpo: matriz da sexualidade” e “prevenção às doenças 
sexualmente transmissíveis/AIDS”. Tendo em vista as controvérsias que se 
dão em torno das questões de gênero e sexualidade e a difusão da expressão 
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“ideologia de gênero” pelos setores conservadores, entendemos como 
importante ressignificar aqui as discussões sobre o assunto trazidas pelos PCN.

A discussão sobre relações de gênero tem como objetivo combater 
relações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de conduta 
estabelecidos para homens e mulheres e apontar para sua transformação. 
A flexibilização dos padrões visa permitir a expressão de potencialidades 
existentes em cada ser humano que são dificultadas pelos estereótipos 
de gênero. Como exemplo comum pode-se lembrar a repressão das 
expressões de sensibilidade, intuição e meiguice nos meninos ou de 
objetividade e agressividade nas meninas. As diferenças não devem 
ficar aprisionadas em padrões preestabelecidos, mas podem e devem 
ser vividas a partir da singularidade de cada um, apontando para a 
equidade entre os sexos (BRASIL, 1998, p. 98).

A despeito do lugar de destaque que o tema assumiu outrora, nos PCN, 
atualmente as discussões sobre sexualidade e gênero sofreram um abrupto 
apagamento na Base Nacional Comum Curricular (PICCININI; ANDRADE, 
2018; BORBA; ANDRADE; SELLES, 2019). 

Apesar da manifestação da Organização das Nações Unidas (ONU) 
e de diversos atores da sociedade civil sobre a influência de ideias 
conservadoras na BNCC, a versão aprovada não só manteve esses 
retrocessos como avançou ainda mais ao retirar também as questões 
de sexualidade. O tema “Saúde e Sexualidade”, até então listado entre 
os “Temas Contemporâneos”, foi retirado da versão final, aprovada 
em dezembro. Outras mudanças também são relevantes, tais como a 
ocorrida em uma das habilidades previstas para o componente curricular 
Ciências da Natureza. Na versão divulgada em abril de 2017, estava 
previsto “Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões 
da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética) e a 
necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos, 
sem preconceitos baseados nas diferenças de gênero”. Na versão final, a 
habilidade prevista é apenas “Selecionar argumentos que evidenciem as 
múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, 
afetiva e ética)” (BORBA; ANDRADE; SELLES, 2019, p. 154).

Assim, concordamos com os autores supracitados sobre as sérias 
consequências desse apagamento, que refletem diretamente nas práticas 
docentes e nos processos educacionais comprometidos com a inclusão dos/
as estudantes.
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Não estipular na BNCC que as discussões sobre gênero e sexualidade sejam 
parte do conteúdo obrigatório da Educação Básica, além de materializar 
o conflito de grupos pelo controle do currículo, retira parte do respaldo 
legal de docentes e escolas que entendam a necessidade de abordar esse 
conteúdo, além de esvaziar a sua importância e legitimidade. Por isso, 
um caminho pavimentado por desafios e dilemas deverá ser trilhado 
por professores de Ciências e Biologia comprometidos com a defesa da 
pluralidade de ideias, com a diversidade humana e com a inclusão dos 
marginalizados sociais (BORBA; ANDRADE; SELLES, 154).

Desta forma, tendo em vista a importância de se promover discussões 
sobre sexualidade, especialmente com os/as adolescentes, que vem sofrendo 
com altos índices de depressão, infecções por HIV e suicídio (WHO, 2014), bem 
como de socializar práticas pedagógicas que vão à contramão das tentativas de 
silenciamento desta temática na escola, apresentamos a seguir um relato de 
experiência sobre uma sequência didática sobre Adolescência e Sexualidade 
que desenvolvemos com estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental no 
contexto das aulas de Ciências.

DESENVOLVIMENTO (DE FORMAS DE RESISTÊNCIA)

Apresentamos nesta seção a sequência didática (SD) desenvolvida no 
ano de 2018 e a discussão acerca das repercussões deste trabalho, cujo impacto 
positivo nos mobilizou a realizá-lo novamente em 2019. Primeiramente, 
consideramos importante situar os/as leitores/as sobre o contexto em que a 
sequência didática foi realizada.

O trabalho foi desenvolvido nas três turmas de 8o ano do Ensino 
Fundamental do CAp João XXIII, uma unidade acadêmica da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF). Além de atuar na Educação Básica, os colégios 
de aplicação vinculados às universidades públicas trazem a especificidade de 
desenvolverem pesquisas; projetos de extensão universitária; experimentação 
de novas práticas pedagógicas; criação, implementação e avaliação de novos 
currículos e de atuar na formação docente (inicial e continuada). Nesse 
sentido, o CAp João XXIII tem investido na qualificação do corpo docente, 
constituído majoritariamente por mestres e doutores que trabalham em regime 
de dedicação exclusiva, o que possibilita o desenvolvimento de um trabalho de 
qualidade nos campos do ensino, pesquisa, extensão e gestão.

No que diz respeito aos espaços de formação docente, além de constituir-
se como campo de estágio dos cursos de licenciatura da UFJF, o CAp João 
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XXIII abarcou em 2019, dentre outras ações, dois programas voltados para 
esse fim: o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid)8 
e a Residência Docente9, de modo que professores em formação inicial e 
continuada, integrantes de ambos os programas e também licenciandos do 
Estágio em Ciências Biológicas, participaram de ao menos alguma etapa da 
SD.  Sendo assim, a sequência não só contribuiu para atingir os objetivos 
pedagógicos traçados para os estudantes, mas também para a formação inicial 
e continuada de professores. 

Planejando as ações 

No contexto da sala de aula, sensibilizados/as com casos frequentes 
de depressão, bullying e automutilação entre os/as estudantes do segundo 
segmento do EF (6o ao 9o ano), decidimos abordar o tema adolescência e 
sexualidade de forma ampliada nas aulas de Ciências, a fim de fomentar 
discussões sobre questões que têm afetado diretamente suas vidas, para além 
dos conteúdos biológicos, possibilitando que os seus conflitos, expectativas e 
dúvidas fossem contemplados. A decisão por realizar tal abordagem também 
se ancora em nossas trajetórias formativas e de vida.

Cabe ressaltar que, ao elaborarmos o planejamento, embora tivéssemos 
clareza sobre a necessidade de transcender as questões biológicas na 
abordagem do tema adolescência e sexualidade de forma a contemplar os 
anseios trazidos pelos/as adolescentes, ficamos apreensivos/as sobre como 
conduzir as atividades, especialmente considerando que teríamos que “tocar” 
em questões consideradas polêmicas como, por exemplo, a identidade de 

8 O Pibid foi concebido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) em conjunto com o Ministério da Educação (MEC) com o intuito de desenvolver 
ações de estímulo à formação de professores no país. O programa conta com orientações gerais 
à promoção da inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua 
formação acadêmica. Para tanto os/as estudantes das licenciaturas participantes recebem uma 
bolsa para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da 
licenciatura e de um professor da escola pública parceira. O CAp João XXIII participou do 
PIBID em 2019 com as áreas de Ciências Biológicas e Língua Portuguesa.
9 A Residência Docente teve início no ano de 2019, sendo a UFJF uma das poucas instituições 
no Brasil a oferecê-la. O projeto se configura como uma forma potente de valorização da 
carreira docente, visto que se constitui como um programa de formação continuada, ao nível 
de Especialização latu sensu, voltado para professores recém-formados (licenciados há até três 
anos) e envolve dedicação exclusiva e recebimento de bolsa mensal com valor equivalente às 
residências médicas e em/saúde, e assim com valor superior ao Piso Nacional dos Professores. 
Para mais informações sobre o programa acesse: <https://www2.ufjf.br/copese/wp-content/
uploads/sites/42/2018/12/ RES_138.2018-Resid%C3%AAncia-Docente.pdf> Acesso em: 06 
nov. 2019.
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gênero e a diversidade sexual, cuja abordagem pelos docentes tem sido alvo 
de críticas e tentativas de cerceamento por determinados setores da sociedade, 
como dito anteriormente e legitimado pela BNCC.

Para a elaboração da SD, focamos no tema adolescência e sexualidade, 
realizando pesquisas em sites, livros, bem como nas Diretrizes Nacionais para 
a Educação Básica - DCN (BRASIL, 2013), nos PCN e na própria BNCC, 
buscando “brechas” para respaldar nossas ações, o que contribuiu para a 
definição dos objetivos de aprendizagem e para a seleção dos conteúdos, 
possibilitando-nos uma clareza ainda maior sobre a necessidade de oportunizar 
discussões sobre os sentimentos dos estudantes frente às transformações da 
adolescência e ao meio sociocultural. 

As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do 
adolescente como sujeito em desenvolvimento, com singularidades 
e formações identitárias e culturais próprias, que demandam práticas 
escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas necessidades e 
diferentes modos de inserção social, o que requer dos educadores 
maior disposição para entender e dialogar com as formas próprias de 
expressão das culturas juvenis (BRASIL, 2017, p. 38).

Nesta etapa de planejamento, além dos documentos oficiais, as principais 
fontes bibliográficas que nos ajudaram a delinear a sequência didática foram 
os livros “Educação e Diversidade: Questões e Diálogos” (RODRIGUES; 
GONÇALVES, 2013) e “Sexualidade na Escola: Alternativas e Práticas” 
(AQUINO, 1997), bem como websites10 e reportagens sobre IST11 disponíveis 
online. Realizamos também uma pesquisa sobre depressão na adolescência 
e nos deparamos com dados alarmantes. Segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde (WHO, 2014), a depressão é a doença mais frequente entre 
os adolescentes, sendo a aids12/HIV e o suicídio, a segunda e terceira principal 
causa de morte de jovens, respectivamente. 
10 Sites pesquisados: <www.adolescencia.org.br> (Acesso em: 06 nov. 2019) e <www.
oficinadepsicologia.com> (Acesso em: 06 nov. 2019).
11 A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passou a ser adotada em substituição 
à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma 
pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas (Disponível em: http://www.
aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-ist. Acesso em: 19 mar. 2020).
12 Sigla para a síndrome da imunodeficiência adquirida, aids, será usada em letras minúsculas 
por se tratar de um substantivo comum. Outra justificativa vai ao encontro da usada em Pelúcio 
e Miskolci (2009, p. 127): “Além disso, aqui o uso em minúsculas se deve a uma perspectiva 
crítica em relação ao pânico sexual criado em torno da aids”.
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Desta forma, tendo por base o compromisso da escola de propiciar uma 
formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos, 
reiteramos a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência na 
sociedade, incluindo a violência simbólica de grupos sociais que impõem 
normas, valores e conhecimentos tidos como universais, ou seja, estabelecendo 
estereótipos, que não favorecem diálogos entre as diferentes culturas presentes 
na comunidade e na escola (BRASIL, 2017).

Mediante essas inquietações, as leituras que fizemos dos referidos 
documentos e demais materiais bibliográficos possibilitaram-nos definir como 
eixo estruturador das aulas o respeito à diversidade em seus diferentes aspectos 
(biológicos, comportamentais, psicológicos). Nesta perspectiva, refletimos 
sobre o nosso papel na condução das atividades: problematizar, incentivar 
a participação de todos e propiciar um ambiente de acolhimento e respeito, 
possibilitando que as questões emergissem dos próprios estudantes. Assim, as 
atividades foram planejadas de forma a valorizar o papel da sexualidade para 
além daquela tradicionalmente privilegiada pelo ensino de Ciências e Biologia 
(BASTOS; ANDRADE, 2016). 

Assim, definimos os seguintes objetivos para a SD: compreender as 
bases biológicas e socioculturais da diversidade humana; valorizar e respeitar 
as diferenças (biológicas, culturais e sociais); compreender as transformações 
que acontecem na puberdade; refletir sobre os estereótipos e sobre os valores 
hegemônicos na sociedade atual e seus impactos na construção da identidade 
dos adolescentes; conhecer o próprio corpo, valorizar-se e cuidar da saúde 
(física e emocional) buscando também o cuidado com o outro e o respeito 
aos seus sentimentos; conhecer os diferentes métodos contraceptivos, seus 
mecanismos de ação e eficácia em relação à prevenção da gravidez indesejada 
e das doenças sexualmente transmissíveis; exercitar a autocrítica e a alteridade, 
priorizando o diálogo como forma de resolução de conflitos. 

Tendo em vista o alcance desses objetivos, realizamos a seleção dos 
conteúdos a serem abordados, quais são: adolescência, mudanças biológicas e 
psíquicas, estereótipos, preconceito, diversidade humana, afetividade, respeito, 
alteridade, cuidados com o corpo, cuidados com o outro, impactos das mídias 
e meios de comunicação sobre a construção da identidade, reprodução 
humana e sistemas genitais, métodos contraceptivos, infecções sexualmente 
transmissíveis e suas formas de transmissão e prevenção. 

Para a abordagem dos conteúdos selecionados definimos algumas etapas de 
trabalho e estratégias de forma a investigar as concepções prévias dos/as estudantes, 
suas demandas e assim ir avançando nos objetivos propostos, buscando construir, 
ao longo do processo, um clima de confiança, respeito e diálogo. Assim, foram 
desenvolvidas as seguintes atividades a seguir (Quadro 1): dinâmica da caixinha de 
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dúvidas sobre sexualidade; tempestade de ideias; discussão em pequenos grupos 
sobre estereótipos que afetam a vida dos adolescentes; confecção e apresentação 
de cartazes sobre estereótipos e preconceito; rodas de conversa; aulas teóricas e 
práticas sobre sistemas genitais e métodos contraceptivos; debate a partir de 
reportagens sobre IST e produção de textos.

Quadro 1: Sequência das atividades desenvolvidas e tempos de duração.

Atividades Número de aulas necessárias
(Total: 11 aulas)

1 - Falar de sexualidade é falar de... VIDA. Tempestade de 
ideias seguida de problematização. 

Duração (1 aula/50min)

2 - Dinâmica da caixinha de perguntas. Diagnóstico dos 
conhecimentos prévios, curiosidades e dúvidas.

Duração (1 aula)

3 - Problematizando os Estereótipos. Discussão em grupos 
sobre as questões: O que são estereótipos? Quais são 
estereótipos presentes na sociedade? Como eles afetam os 
adolescentes? 

Duração (1 aula)

4 - Em cartaz: Vozes adolescentes. Construção de cartazes sobre 
as relações entre estereótipos e os preconceitos, tendo como 
base as discussões realizadas pelos grupos e exposição destes 
nos corredores da escola. 

Duração (1 aula)

5 - Em alto e bom tom: Um convite à reflexão. Apresentação 
dos cartazes para a turma 

Duração (2 aulas)

6 - Aula teórica: Sistemas genitais e gravidez. Duração (3 aulas)

7 - Roda de Conversa: Questões da caixinha de perguntas 
(gênero e sexualidade)

Duração (1 aula)

8 - Roda de conversa sobre IST/aids. Duração (1 aula)

Fonte: Dados da pesquisa.

A avaliação das aprendizagens dos/das estudantes foi realizada de 
forma processual por meio da análise do conteúdo das produções destes/
as em cada atividade da SD, da participação - considerando-se as interações 
durante as aulas, e através de uma prova contendo questões dissertativas sobre 
os temas abordados. Ao término da SD foi realizada uma avaliação final de 
modo a obtermos um retorno mais direto dos/as estudantes sobre as aulas 
e sobre nossas condutas, o que foi feito no ano de 2018 a partir da produção 
de um texto reflexivo e em 2019 por meio de um questionário. Tais dados 
serão trazidos para discussão no presente texto ao longo da apresentação do 
desenvolvimento da SD.
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Desenvolvendo as ações 

A SD foi desenvolvida em 2018, nos meses de maio e junho, e em 2019 
nos meses de outubro e novembro, com turmas distintas de 8º ano, envolvendo 
as atividades listadas no Quadro 1, as quais foram sendo (re)elaboradas de 
forma dinâmica, tendo em vista o diagnóstico das demandas e interesses dos/
as estudantes e os objetivos previamente estabelecidos. Conforme sinalizado, 
ainda que o desenvolvimento da SD tenha tido algumas diferenças nesses dois 
anos, consideramos ter alcançado em ambos resultados muito positivos, tal 
como é discutido mais à frente. 

      Para a sondagem dos conhecimentos e demandas dos/as estudantes, 
realizamos um levantamento das ideias prévias sobre o tema, na forma de uma 
“tempestade de ideias” (brainstorm), em que foi solicitado aos/as estudantes 
que falassem palavras que lhes vinha à cabeça em relação à sexualidade e estas 
foram sendo anotadas no quadro pelas docentes. Na sequência, realizamos 
a dinâmica da caixinha de perguntas, em que os/as estudantes depositaram 
anonimamente suas dúvidas sobre o tema sexualidade. Desta forma, além de 
nos informar os conteúdos e as questões de interesse dos/as estudantes, tais 
estratégias contribuíram também para reduzir a insegurança na abordagem 
do tema, subsidiando o planejamento das etapas seguintes e nos direcionando 
para novas pesquisas sobre as questões que ainda não tínhamos conhecimento. 

Uma das diferenças marcantes que percebemos entre a atividade 
realizada em 2019 e a de 2018 foi o surgimento espontâneo de palavras 
que vão além do campo tradicional das Ciências Biológicas, tais como: 
opção sexual, censura, preconceito, abuso, LGBTQI+, assédio, machismo, 
homofobia, “bolsominion”13, incesto, ideologia de gênero, prazer, sentimentos, 
diversão, depressão, entre outras. Em 2018, mediante as noções tradicionais 
de sexualidade trazidas pelos/as estudantes, trouxemos questões provocadoras 
para ampliar a compreensão sobre o tema.

Nossa hipótese para explicar as diferenças de posicionamento dos/as 
discentes em 2019 relaciona-se ao fato de que muitas destas questões ganharam 
força a partir do período eleitoral de 2018 (que ocorreu posteriormente ao 
desenvolvimento da SD), quando houve uma intensificação da polarização 
ideológica no país, ao passo que as questões relacionadas a gênero e sexualidade 
foram colocadas no centro do debate pelos setores ultraconservadores, que 
promoveram um deslocamento das discussões a respeito da diversidade 
13 Expressão pejorativa para designar pessoas politicamente alinhadas com os ideais de Jair 
Bolsonaro, o atual presidente do Brasil (Disponível em: <https://www.dicionarioinformal.com.
br/bolsominion/>. Acesso em: 19 mar. 2020).
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enquanto próxima às ideias de libertinagem, pornografia, promiscuidade, 
com objetivos de “destruição da família”, criando na população uma espécie de 
pânico moral, inclusive por meio de “fake news14” popularizando assim a ideia 
de “ideologia de gênero”.

Outra diferença entre as atividades que realizamos, foi que no ano de 
2018 precisamos intervir chamando a atenção para a necessidade de se fazer 
adequações de vocabulário ao tratarem dos órgãos sexuais e do ato sexual, 
incentivando-os, ao mesmo tempo, a expressar suas visões. Entendemos que 
tais diferenças podem estar associadas também ao fato de o tema ter sido 
abordado em 2019 ao final do ano letivo, em que os/as estudante já estavam 
mais maduros e familiarizados com as docentes e com os termos científicos, 
tratando o tema com mais seriedade.

Assim como aconteceu com a tempestade de ideias, no ano de 2018 
as perguntas da dinâmica da caixinha também ficaram mais restritas ao ato 
sexual, aos sistemas reprodutores e à gravidez. Algumas destas foram: “como 
faz para produzir esperma?”, “como funciona a pílula para não engravidar?”, 
“como bota a camisinha?”, “sexo oral faz mal?”, “como funciona com pessoas do 
mesmo gênero?”, “como funciona o Viagra?”. No entanto, em 2019 apareceram 
questões mais amplas, tais como “é verdade que tem pessoas que já nascem 
com outra ideia do seu gênero?”, “como não ter mais vergonha de si mesmo?”, 
“como relatar um abuso”, “por que quando estou sozinha tenho vontade de me 
matar?”, “por que é um tabu falar de sexualidade?”, entre outras. 

Desta forma, de um ano para o outro percebemos uma mudança no teor 
das perguntas, menos imbricadas aos saberes tradicionalmente valorizados 
pelo ensino de Ciências e Biologia. Tais questões reafirmam a importância de se 
trabalhar a temática de forma abrangente, revelando os conflitos, sofrimentos 
e formas de violência presentes na vida dos estudantes.

Visando aprofundar as discussões levantadas nas atividades anteriores 
e abordar a origem dos preconceitos de modo a tocar, inclusive, na questão 
do bullying e da depressão, propusemos a terceira atividade (Problematizando 
os estereótipos), que teve como ponto de partida a análise do conceito de 
estereótipo presente no livro didático adotado: “falsa generalização influenciada 
por normas, valores, experiências e ideias sobre outras pessoas” (PEREIRA; 
SANTANA; WALDHELM, 2015, p. 62). Assim, solicitamos aos/as estudantes 
que, em pequenos grupos, discutissem sobre os estereótipos mais marcantes 
na sociedade e como eles afetam suas vidas. 

14 As fakes news são notícias deliberadamente criadas a partir de informações falsas ou boatos 
para direcionar um pensamento ou discussão para atender um determinado viés de interesse.
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Cabe destacar que os grupos foram formados aleatoriamente a partir da 
distribuição de balas de diferentes sabores, de modo que os/as que recebiam balas 
do mesmo sabor faziam parte de um mesmo grupo. Tal estratégia possibilitou 
aos/às discentes diversificarem suas relações sociais, já que havíamos percebido 
uma tendência deles/as fazerem os trabalhos sempre com as mesmas pessoas. 
Além disso, esta estratégia evitou que estudantes que apresentavam dificuldades 
de interação social se sentissem excluídos, tal como relatado por uma aluna: “Eu 
gostei bastante da forma que a professora montou os grupos, ela colocou balinhas 
de variadas cores e sabores, e quem pegasse a mesma bala estava no mesmo grupo, 
eu particularmente gosto mais de trabalho coletivo, cada um tem ideias diferentes 
e discutem juntos, espero por mais trabalhos assim”.

Na sequência, ocorreu a confecção e apresentação de cartazes para a 
turma, que consideramos como a atividade mais significativa da SD, visto que 
os/as estudantes debateram e refletiram sobre diversos estereótipos presentes 
na sociedade, trazendo elementos de suas vivências e culturas que dialogam 
com tais questões, como por exemplo: videoclipes, raps, imagens, blogs e 
pessoas famosas nas redes sociais, memes, animações, histórias em quadrinhos 
(HQ), séries, filmes etc., possibilitando-nos também conhecer os elementos 
da cultura juvenil na atualidade. Além da produção de material impresso em 
cartazes, houve grupos que criaram poesias, paródias e até um videoclipe, o 
qual foi gravado na escola.

Em 2018, os assuntos mais abordados nas apresentações foram: 
machismo, homofobia, xenofobia, misoginia, cultura do estupro, padrões de 
beleza, distúrbios alimentares, bullying, preconceito e suicídio, evidenciando o 
aguçamento da percepção sobre os estereótipos presentes na sociedade e suas 
consequências. Em 2019, prevaleceram os temas: depressão, estereótipos de 
gênero, racismo, padrões de beleza e o impacto das redes sociais – em especial 
o Instagram – na saúde mental dos adolescentes.

As discussões realizadas nas aulas trouxeram à tona situações 
problemáticas vivenciadas pelos/as estudantes, como experiências de 
preconceitos relacionados à gênero e à orientação sexual, padrões de beleza, 
distúrbios alimentares, racismo e depressão, de modo que em ambos os anos 
aconteceram situações graves que nos marcaram e que demandaram ações 
imediatas, tal como um relato de abuso sexual e uma manifestação, na forma de 
carta entregue à professora, sobre o desejo de tirar a vida de colegas e depois a 
própria vida devido ao bullying sofrido pelo estudante. Nesses casos, buscamos 
apoio junto ao Núcleo de Apoio Escolar (NAE)15 do CAp João XXIII, bem 
como acionamos as famílias dos/as estudantes envolvidos.
15 O Núcleo de Apoio Escolar (NAE) foi constituído a partir da demanda do Colégio por 
atendimentos de diversas áreas profissionais, voltadas para a atenção ao desenvolvimento dos 
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Durante o debate e apresentação dos cartazes chamou-nos a atenção a 
participação de alunos que não costumavam participar das aulas, os quais não 
só apresentaram o cartaz, como também participaram ativamente dos debates 
que possibilitaram a compreensão dos estereótipos como construções sociais 
que precisam ser problematizadas, tendo em vista as consequências nocivas de 
se padronizar comportamentos, aparência e modos de pensar e de viver.

Cabe ressaltar que alguns alunos, no momento das apresentações 
dos cartazes, usaram o espaço para manifestar suas experiências negativas 
com a temática, relatando preconceitos que sofriam inclusive na própria 
família. Uma aluna, por exemplo, relatou que passara anteriormente 
por uma situação de bulimia e depressão, mas que sua família tratara o 
problema como “frescura” e “chilique”. Assim, os/as estudantes trouxeram 
para o debate exemplos de intolerância e preconceito vivenciado por eles/
as, apontando para a necessidade de se questionar as ideias preconceituosas 
que são passadas de geração em geração, o que pode ser exemplificado pelo 
trecho do texto de uma aluna: 

Nós aceitamos muitas coisas sem questionar, como o que nossos pais nos 
dizem, que foi o mesmo que os pais deles disseram, mas temos que ter em 
mente que os tempos mudaram, o que é diferente é o que deixa a vida 
mais interessante, nessas aulas ‘abrimos’ a mente ao expor o que pensamos 
sobre o machismo, homofobismo [sic], racismo e também aos padrões 
impostos pela sociedade.

Algo que também consideramos relevante foi o fato de os/as próprios/
as estudantes, preocupados com os colegas que sofrem com os mesmos 
problemas, compartilharam formas de ajuda e de superação. Como 
exemplo, podemos citar a socialização de números de telefone da Central de 
Atendimento à Mulher em Situação de Violência e do Centro de Valorização 
da Vida. Enquanto professores/as preocupados com a saúde e o bem-estar de 
nossos/as estudantes, entendemos que, por um lado, esta socialização entre 
estudantes fortalece os vínculos entre eles/as, importante para a construção 
de redes de afeto e suporte. Por outro lado, compreendemos que essa atitude 
deve também emergir dos/as docentes, o que nem sempre ocorre por falta de 
conhecimento destas redes de suporte, e de outros profissionais habilitados a 
lidar com situações de vulnerabilidade como psicólogos e assistentes sociais.  

alunos. Atualmente é composto por profissionais das áreas de Pedagogia, Psicologia, Serviço 
Social, Enfermagem e Nutrição. 



- 134 -

Ao sondarmos as percepções dos/as estudantes sobre a atividade através 
da elaboração de um texto reflexivo, pudemos constatar que a elaboração e 
apresentação dos cartazes foi a atividade considerada como a mais significativa 
por eles/as, sendo a abertura ao diálogo e o ambiente de confiança e respeito 
que foi construído os aspectos mais valorizados pelos/as estudantes, a exemplo 
do relato textual feito pela referida aluna: “tivemos a oportunidade de ter a 
liberdade de dizer o que pensamos e passamos, sem sermos julgados”. 

Após as apresentações, em ambos os anos os cartazes foram expostos no 
corredor da escola, despertando grande interesse dos/as bolsistas e professores/
as. A partir destes cartazes, trabalhamos conteúdos mais tradicionais do ensino 
de Ciências e Biologia associados às discussões levantadas – sistemas genitais e 
gravidez – a partir de aulas teóricas dialógicas com projeção de slides e seguida 
de rodas de conversa.

No ano de 2018, antes das aulas teóricas, realizamos uma atividade 
prática sobre sistemas genitais, métodos contraceptivos e discussão de 
reportagens sobre IST. Em 2019 não tivemos tempo disponível para realizar 
a prática e a discussão de reportagens, assim em substituição a estas 
atividades realizamos uma roda de conversa em que trouxemos exemplares 
dos diferentes métodos contraceptivos e discutimos sobre as IST e sobre a 
eficácia dos diferentes métodos tanto em relação à contracepção e como em 
relação à prevenção de infecções.     

Cabe ressaltar que a equipe de professores de Ciências do 6º ao 9º ano 
do EF do CAp João XXIII está desde 2018 desenvolvendo um projeto piloto na 
escola que visa a realização de aulas práticas com as turmas divididas, de forma 
que enquanto a professora da turma realiza a prática com a metade dos/as 
estudantes no laboratório, outra professora da equipe trabalha uma atividade 
referente ao tema da aula para a outra metade da turma. Esta estratégia tem 
possibilitado não só maior segurança na realização das atividades laboratoriais, 
bem como tem contribuído para o processo de ensino e aprendizagem, uma 
vez que temos conseguido trabalhar de forma mais próxima aos/às estudantes, 
melhorando a qualidade da mediação didática (BASSOLI et al., 2019).

Nesse contexto, em 2018 planejamos a aula prática sobre sistemas 
genitais e métodos contraceptivos que desenvolvemos com a metade da turma 
enquanto a outra metade fazia em sala a outra atividade que elaboramos (“Saiu 
na mídia: Discussão de reportagens sobre DST”) e, na aula seguinte, invertemos 
as atividades. Na aula prática, organizamos os/as estudantes em três grupos de 
cinco e colocamos nas bancadas três conjuntos de materiais: modelos do sistema 
genital masculino e feminino e também exemplares de métodos contraceptivos. 
Para cada aluno foi entregue um roteiro de atividades, contendo questões de 
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completar, que exigiam a análise dos modelos dos sistemas reprodutores, 
e também os “estudos de caso” transcritos abaixo, que exigiam reflexões e 
discussões no grupo. Ao terminar cada etapa, os grupos trocavam de bancada. 

Ao elaborar os estudos de caso, pretendemos chamar a atenção para a 
importância do uso de preservativos masculino e feminino enquanto única 
forma de evitar as IST e a gravidez simultaneamente, visto que, em geral, 
os jovens se preocupam mais com a prevenção da gravidez do que com a 
prevenção de doenças, inclusive com muitas meninas começando a tomar 
anticoncepcionais precocemente e sem acompanhamento médico, deixando 
de usar preservativos. Desta forma, a falta de hábito de uso dos preservativos 
por ambos os sexos tem repercutido no aumento da incidência de HIV/aids 
e demais IST na população jovem, o que foi debatido em sala (atividade “Saiu 
na Mídia”) a partir de reportagens atuais, publicadas em meio eletrônico por 
jornais nacionais e locais de ampla circulação e também no site da UFJF. Na 
aula prática, aproveitamos para retomar e esclarecer questões colocadas na 
caixinha de perguntas. Assim, demonstramos como colocar as camisinhas 
feminina e masculina utilizando um pênis de borracha e um modelo em 
acrílico do canal vaginal, abordando também o mecanismo de ação de 
vários métodos contraceptivos (DIU, diafragma, pílulas anticoncepcionais e 
contraceptivos de emergência). 

Na atividade “Saiu na mídia”, que ocorreu simultaneamente à realização 
da prática, os/as estudantes foram divididos em cinco trios, os quais receberam 
uma das cinco reportagens citadas anteriormente. Cada trio teve como tarefa ler 
as reportagens e discutir, de modo a responder as seguintes questões que deveriam 
ser registradas para a socialização para a turma: i) Sobre o que trata a reportagem?; 
ii) Quais os principais dados trazidos pela reportagem?; iii) Qual a importância 
de se discutir o assunto? e iv) Quais os pontos de vista dos integrantes do grupo 
sobre as questões abordadas? O grupo que ficou com a reportagem intitulada 
“Dissertação investiga como é descobrir e viver com HIV”, teve ainda que elaborar 
perguntas para a autora da pesquisa e enviá-las por correio eletrônico, uma vez que 
seu endereço de e-mail foi disponibilizado na matéria. 

Neste dia, como tarefa de casa, foi ainda solicitado que os/as estudantes 
escrevessem individualmente um texto sobre os aspectos que consideraram 
mais relevantes nas discussões sobre estereótipos e preconceito realizadas nas 
aulas anteriores. Estes textos, entregues pela quase totalidade dos/as estudantes, 
foram muito importantes para a avaliação da sequência didática, de forma que 
muitas menções a eles são feitas ao longo deste relato. 

Na sequência, realizamos a Roda de conversa sobre IST e pudemos 
integrar nesse debate as questões sociais e biológicas da sequência didática ao 
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discutir sobre o estigma e preconceito sofrido pelas pessoas com HIV/aids, 
bem como as formas de se prevenir contra as IST, que tem afetado inclusive os 
bebês, como é o caso da sífilis congênita que tem aumentado drasticamente em 
nosso país. Finalizamos a sequência a partir de aulas expositivas desenvolvidas 
com o apoio de slides projetados na sala de aula retomando e ampliando os 
conceitos, sempre procurando nos esclarecer as perguntas da caixinha, o que 
deixou as aulas dinâmicas e participativas.

Em 2019, apesar de não termos realizado a aula prática, consideramos 
que conseguimos aprofundar as discussões na roda de conversa, possibilitando 
momentos ricos de interação com os estudantes em que eles tiveram liberdade 
para esclarecer suas dúvidas e também ter contato direto com os diferentes 
métodos contraceptivos.

Assim, em ambos os anos conseguimos criar nas turmas que 
participaram das atividades um ambiente de diálogo aberto e respeitoso com 
os/as estudantes e, estabelecido o tom deste diálogo, fomos nos sentindo mais 
confiantes para conduzir as discussões, bem como os/as estudantes foram 
ficando também mais a vontade para se expressar.

Avaliando e refletindo sobre as ações

Conforme antecipamos no texto, a avaliação permeou todas as atividades 
da SD, do diagnóstico inicial às intervenções realizadas, de maneira que a 
avaliação de uma atividade repercutiu sobre o desenvolvimento e condução da 
seguinte. Cabe destacar que o planejamento de todas as atividades foi realizado 
levando-se em conta a observação das demandas e reações/respostas dos/
as estudantes e também os objetivos de aprendizagem definidos a partir do 
entrecruzamento entre os interesses dos estudantes, as diretrizes curriculares e 
a realidade da escola. A avaliação assumiu, portanto, um papel central, não só 
na análise dos resultados das intervenções, mas também no planejamento e na 
condução das próprias atividades.

Cabe destacar que as nossas vivências e participação em um grupo de 
estudos com caráter colaborativo, cujas discussões têm se voltado para o ensino-
aprendizagem de ciências centrado nos estudantes, têm nos possibilitado olhar 
para os estudantes individualmente, de modo a tentar captar suas experiências, 
interesses, formas de ver, pensar e sentir, enxergando-os como seres humanos 
singulares e não como um indivíduo “genérico” ao qual temos que ensinar as 
ciências da natureza.

Em consonância com esta perspectiva, as estratégias de avaliação utilizadas 
foram: observação do comportamento dos/as estudantes, das interações que 
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estabelecem conosco e com os colegas e também do seu estado emocional 
(alegria, tristeza, motivação, apatia, sonolência, disposição, agressividade etc.) 
e análise do conteúdo das produções textuais (textos, cartazes e atividades). 
Assim, a partir da triangulação dos dados obtidos nestas três estratégias foi 
possível avaliar o desenvolvimento dos estudantes de diferentes modos; por 
exemplo, um sorriso, uma pergunta ou a exposição de uma opinião durante a 
aula tiveram significados diferentes na avaliação de cada estudante, constituindo 
dados importantes sobre seu desenvolvimento, aprendizagem e interesse.

Ao retomarmos os objetivos anteriormente elencados, é possível afirmar 
que os resultados obtidos com os/as estudantes se aproximaram das metas 
estabelecidas. É possível afirmar que os/as estudantes, em geral, apresentaram 
indícios de terem compreendido as bases biológicas e socioculturais da 
diversidade humana e terem refletido sobre os estereótipos, sobre os valores 
hegemônicos na sociedade atual e seus impactos na construção da identidade. 
Para além dos objetivos explicitados, deram pistas de que tiveram seu senso 
crítico ampliado, bem como a capacidade de problematizar a realidade, 
conforme podemos identificar nas produções textuais transcritas a seguir:

Aprender sobre estereótipos foi e é importante pra mim porque assim 
percebo com mais maturidade que cada pessoa tem seu próprio estilo de 
vida (...). Outra coisa que vimos e que eu gostei foi que não é só porque a 
mulher é mulher que ela tem que ficar o dia inteiro servindo ordens do seu 
marido (...) enquanto ele se diverte vendo TV, se a casa é dos dois os dois 
tem que fazer as tarefas de casa. Nunca fui muito ‘antenada’ sobre esse 
assunto mas quando descobri do que realmente se tratava passei a ver o 
mundo e as pessoas de outra forma. (Estudante 1)

A sociedade impõe muitos ideais de beleza que devemos ser magros, rosto 
‘perfeito’, usar determinadas roupas e ter objetos de luxo ou de marca, mas 
isso é impossível pois todos nós nascemos diferentes, cada um de nós temos 
nossas características. (...) Meninas antes mesmo de nascer tem o quarto, 
roupas, objetos e brinquedos rosa, já os meninos, azul. Mas isso não deveria 
existir, temos que acabar com o preconceito de, por exemplo, se um menino 
brincar de boneca uns vão chamá-lo de gay, mas e daí? Qual o problema de 
ser gay? Nossa sociedade precisa mudar. (Estudante 2)

Quando começamos a falar sobre estereótipos, devo admitir [sic], não os 
entendia muito bem, nem a influência que ele possui na sociedade, mas 
agora entendo. (...) Depois de um tempo percebi como isso é uma loucura, 
pois como podemos (mídia/pessoas) impor padrões a pessoas diferentes, 
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pois todos somos únicos, então como podemos entrar em padrões que nos 
pedem para sermos outras pessoas que não somos. (Estudante 3)

Nos textos e falas dos/as estudantes foi possível encontrar pistas 
de que eles conseguiram identificar na sociedade e no meio em que vivem 
uma grande variedade de estereótipos, encobertos por diferentes roupagens 
e atitudes classificadas por eles como machistas, homofóbicas, gordofóbicas, 
xenofóbicas, racistas, dentre outras, que exprimem preconceitos e geram 
sofrimento e exclusão, estando na ‘raiz’ dos principais problemas enfrentados 
pelos adolescentes, como a depressão, o bullying e o suicídio. Cabe ressaltar 
que diversos/as estudantes estabeleceram relações em seus textos e entre 
os estereótipos e suicídio e alguns grupos abordaram esta relação em seus 
cartazes. Sobre isso um estudante comentou:

Eu achei bem interessante discutirmos sobre os estereótipos pois eles 
não fazem nenhum bem para a sociedade (...). Para mim a parte mais 
importante a se abordar é o suicídio, especialmente na adolescência, pois 
é nessa idade que as pessoas se sentem mais cobradas pelos estereótipos, 
principalmente os padrões de beleza, o que torna as pessoas depressivas, 
e quando elas não se curam (com a ajuda de outros ou não), cometem 
suicídio. No meu ponto de vista ninguém é perfeito (e não deve ser). E 
também as pessoas estão associando ser feliz com ter dinheiro e ser bonito, 
mas não é preciso nada disso (...). (Estudante 4)

Além de abordar com clareza a relação entre os padrões estabelecidos 
e seus impactos na saúde dos adolescentes, o/a estudante também faz uma 
reflexão importante sobre os valores hegemônicos na sociedade e a felicidade 
e conclui o seu texto com uma reflexão que sintetiza uma das aprendizagens 
construídas pelo grupo: “É preciso ter uma boa saúde, estar satisfeito consigo 
mesmo e conhecer pessoas que não valorizam o que você tem, mas sim o que você 
é” (Estudante 4).

Vale destacar que em ambos os anos tivemos ao todo três alunas com 
necessidades educacionais especiais16 e que elas corresponderam muito bem 
às expectativas de aprendizagem. Uma delas, que estava em situação de maior 
vulnerabilidade, pois estava sofrendo bullying e exclusão social na turma, 
trabalhou de forma colaborativa com seu grupo ao longo de todas as atividades e 
trouxe para turma reflexões importantes durante a apresentação dos cartazes. Suas 
16 Uma das alunas tem laudo de Distúrbio de Aprendizagem (dificuldade de abstração) e 
defasagem do processamento auditivo; outra tem laudo de Deficiência no Processamento 
Auditivo Central e a terceira tema laudo de Hipotiroidismo/TDAH-secundário, Déficit 
Cognitivo Secundário e Transtorno de Ansiedade.
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reflexões foram dirigidas justamente ao preconceito com os/as estudantes que têm 
baixo rendimento escolar e são assim chamados de “burros”, o que abriu espaço 
para uma produtiva discussão sobre a relação entre a diversidade humana e as 
inteligências múltiplas, baseadas nas noções de que os estudantes têm aptidões, 
interesses, habilidades e tempos de aprendizagem diferentes uns dos outros.

A análise das interações dos/as estudantes nas aulas práticas e teóricas, 
nas rodas de conversa e no debate sobre as reportagens que abordavam as IST 
e também a correção dos roteiros de atividades distribuídos na aula prática 
forneceram indícios sobre o alcance dos objetivos de aprendizagem relacionados 
ao desenvolvimento dos conteúdos biológicos, como: compreender as 
transformações que acontecem na puberdade e conhecer os diferentes métodos 
contraceptivos, seus mecanismos de ação e eficácia em relação à prevenção da 
gravidez e das doenças sexualmente transmissíveis. Sobre este último objetivo, 
vale destacar que, nas discussões sobre o uso da camisinha masculina durante 
a aula prática ou roda de conversa, perguntamos ao grupo se alguém sabia 
colocá-la e os meninos geralmente afirmavam que sabiam. Entretanto, quando 
eles fizeram a demonstração no pênis de borracha, a maioria colocava de forma 
errada, não segurando a extremidade para evitar a entrada de ar, evidenciando a 
importância da demonstração e das discussões que foram realizadas nesta aula.

A despeito dos indícios de sucesso presentes nas transcrições dos textos 
dos/as estudantes e dos cartazes por eles produzidos, é preciso ressaltar que 
entre a compreensão da importância de se respeitar as diferenças e as atitudes 
condizentes com esse princípio há uma longa jornada a ser percorrida, 
conforme relatado por uma aluna, sobre a falta de coerência entre os discursos 
e as ações de alguns dos seus colegas: “Eu achei muita hipocrisia de alguns 
alunos que chegou [sic] lá na frente e deu a maior palestra sobre esse assunto e 
no lado de fora da sala começa a fazer o que eles tanto defendeu [sic]: o bullying, 
preconceito e o machismo” (Estudante 5). A questão trazida pela aluna retoma, 
portanto, a questão da limitação dos métodos de ensino e de avaliação.

É importante destacar que conseguimos construir um clima de respeito, 
confiança e acolhimento, onde todos se sentiram à vontade para se expressar. 
Dessa forma, o maior ganho foi poder ouvir as opiniões e sentimentos de 
estudantes que não costumavam participar das aulas, o que possivelmente 
contribuiu para o aumento da sua autoestima como também para o sentimento 
de pertencimento ao grupo. Nesse sentido, o trecho transcrito a seguir nos 
marcou de forma especial por ter sido escrito por uma aluna muito tímida 
e introspectiva, mas que participou das discussões: “a parte do trabalho que 
eu mais gostei foi a hora da apresentação, que em minha opinião foi um ótimo 
momento para qualquer um se expressar sobre o assunto”.
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Ao fazermos uma reflexão geral sobre o desenvolvimento da sequência 
didática, considerando tanto o desenvolvimento dos estudantes como o nosso 
próprio processo de desenvolvimento profissional, avaliamos que esta foi uma 
experiência muito significativa para todos nós, conforme pudemos verificar 
nos textos e comentários dos/as estudantes:

Eu gostei bastante das discussões sobre estereótipos e preconceitos que 
a turma teve em aula e achei interessante, pois foi a primeira vez que 
abordamos esse tema na escola.

Os professores também merecem os parabéns por abordar esse tema 
suavimente[sic] e conseguir total sucesso. Quero mais aulas assim. 

Eu que sou bem sensata me deixei influenciar, dá pra perceber porque 
tantos jovens sofrem tentando se ‘encaixar’ nos padrões e isso meche [sic] 
com qualquer altoestima[sic].

Tendo em vista os conhecimentos profissionais que desenvolvemos com 
esta experiência e, principalmente, a partir das reflexões sobre ela, consideramos 
que a mesma se constituiu em um “divisor de águas” em nossa carreira devido 
ao movimento que conseguimos fazer (juntamente com outros colegas do 
grupo de estudo) de dirigir o olhar para os/as estudantes individualmente, 
buscando compreendê-los em seu processo de ensino-aprendizagem e de 
desenvolvimento humano. Ao desenvolver esse trabalho nos demos conta 
que nós, professores, também construímos estereótipos sobre os nossos/as 
estudantes (os inteligentes, os bagunceiros etc.), criando uma barreira que nos 
impede de desenvolver empatia por eles e, consequentemente, de ensiná-los, 
visto que o afeto e a empatia são condições fundamentais para o processo de 
ensino-aprendizagem. Nessa direção, outro grande aprendizado diz respeito 
à importância de zelarmos para a criação e manutenção de um ambiente 
harmonioso, respeitoso e favorável à aprendizagem visto que, para muitos/as 
estudantes, a sala de aula é um ambiente extremamente hostil o qual eles têm 
que enfrentar durante um longo tempo de suas vidas. 

Findo o momento de introspecção, iniciamos agora um movimento de 
prospecção acerca dos trabalhos vindouros. Assim, pensamos em repetir e 
ampliar esta sequência didática nos anos seguintes, mas vemos a necessidade 
de fazer, no entanto, algumas adequações, tais como: alocação de mais tempo 
para as aulas práticas, pois uma aula foi insuficiente para os/as estudantes 
fazerem todas as atividades do roteiro; estabelecimento de parcerias férteis 
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com professores de outras disciplinas, visto que os/as estudantes trouxeram 
elementos discutidos em outros momentos, como a xenofobia (História) e o 
preconceito regional (Geografia).

Ademais, pensamos que será fundamental buscar maior envolvimento 
das famílias neste trabalho, tornando a proposta e os objetivos de aprendizagem 
mais claros para os familiares, o que poderá ser feito convidando-os para uma 
roda de conversa ou palestra e também para visitar a mostra de trabalhos dos/
as estudantes. Sabemos a partir de nossas experiências na escola que o estigma e 
o preconceito muitas vezes emergem nos/as estudantes porque estão presentes 
no seio familiar. A participação das famílias é, portanto, muito importante para 
que o trabalho realizado no interior dos muros da escola possa alcançar o lar 
desses jovens e para que eles se sintam também apoiados e estimulados dentro 
de casa. Sobre este aspecto é relevante destacar que durante as atividades de 
discussão e confecção de cartazes sobre os estereótipos, uma aluna comentou 
sobre o preconceito ainda presente em muitas famílias e exemplificou dizendo 
que o seu pai não queria deixá-la trazer o cartaz para a escola por conter uma 
bandeira LGBTTQI+. Além desse episódio, outras duas alunas nos procuraram 
para conversar em particular sobre as conversas que estavam ocorrendo no 
grupo de pais, no Whatsapp. Segundo elas, muitos pais teceram críticas ao 
trabalho que estava sendo realizado e estavam organizando-se para ir à escola 
formalizar tais reclamações. Os argumentos utilizados por esses pais eram 
que a escola estava querendo tomar o lugar da família e que a professora de 
ciências deveria estar preocupada em trabalhar os “conteúdos de ciências” e 
não questões de gênero e sexualidade.

No entanto, segundo as referidas alunas, as suas mães manifestaram-
se de forma favorável ao trabalho. Uma delas, que é estudante de pedagogia, 
argumentou que o trabalho realizado era voltado para os direitos humanos, 
que fazem parte dos conteúdos a serem trabalhadas na escola e estão previstos 
nas leis educacionais e documentos oficiais. Já a outra mãe argumentou que 
a formação humanista que sua filha estava vivenciando era justamente o 
diferencial desta escola, que se preocupa em formar pessoas críticas.

Ao tomar ciência dos rumores, expusemos para a direção e para a 
coordenação o que estava ocorrendo e conversamos sobre a necessidade de 
estreitamento do diálogo com as famílias e também de reelaborarmos o Projeto 
Político Pedagógico da escola, dando destaque às questões relacionadas aos 
direitos humanos e diversidade. Embora as reclamações dos pais não tenham 
sido oficializadas, os rumores gerados reforçam a importância do trabalho 
coletivo entre família e escola.  
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CONCLUINDO O RELATO

Os resultados obtidos com os/as estudantes foram muito expressivos, 
ao passo que conseguimos construir ao longo da SD um ambiente de respeito 
e acolhimento na sala de aula e, principalmente, aprendizagens significativas 
sobre o tema. Os/as estudantes sentiram-se à vontade para manifestar seus 
sentimentos, opiniões e dúvidas e, com isso, questões relacionadas à depressão, 
bullying, suicídio, desigualdades de gênero e abuso sexual emergiram. A 
partir das análises empreendidas, é possível afirmar que os/as estudantes 
demonstraram a ampliação do senso crítico e da capacidade de análise e 
problematização da realidade ao identificar e desnaturalizar situações de 
preconceito e discriminação, presentes tanto na escola como também nas suas 
famílias reafirmando a importância de se abordar esse tema, a despeito do seu 
apagamento na BNCC.

Não podemos sucumbir ao medo mediante o sofrimento e violência 
causados pela desinformação e preconceito que cercam as questões de 
adolescência e sexualidade. É preciso ouvir, problematizar e dialogar para 
desvelar problemas que afetam a juventude como um todo. Desta forma, 
os/as adolescentes percebem que não estão sozinhos. Daí a importância de 
estabelecer canais de diálogo com respeito e amorosidade. Nesse desafio, nós 
professores precisamos mostrar aos/às estudantes possíveis caminhos para 
enfrentar as situações que os afligem.

Para concluir, apesar dos desafios e dificuldades relatados, ressaltamos 
que desenvolver um trabalho desta natureza vale muito a pena e traz novos 
significados e importância para a docência. Foi muito gratificante ver os/
as estudantes questionando os estereótipos, o preconceito e os valores 
hegemônicos em nossa sociedade. Isso nos dá esperança de que é possível 
construir uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto precisamos 
igualmente respeitar e dar esperança aos jovens. Não podemos mais deixar 
que eles continuem aumentando as estatísticas de depressão e suicídio. Essas 
questões precisam ser discutidas de forma emergencial.
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CAPÍTULO 7

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO ENSINO FUNDAMENTAL: 
resultados da aplicação de 

uma sequência didática

Elôany Lázara de Oliveira1

Mayara Lustosa de Oliveira Barbosa2

Tendo em vista o contexto atual, marcado pela degradação constante 
do meio ambiente, é imprescindível pensar em ações que promovam a 
conservação de recursos naturais. Iniciativas articuladas com o universo 
educativo podem potencializar o engajamento de sujeitos em formação 
e promover a sensibilização também de familiares sobre as questões de 
preservação ambiental, tornando-os conhecedores e críticos sobre impactos 
ambientais decorrentes das ações humanas (JACOBI, 2003).

Esse é o objetivo precípuo da educação ambiental (EA), a qual surge 
como iniciativa da educação para a cidadania, com o intento de formar sujeitos 
críticos e atuantes frente aos problemas socioambientais. Em concordância 
com o exposto, para Jacobi (2005) as práticas educativas articuladas com a 
problemática ambiental, devem ser percebidas como componente essencial de 
um processo educativo comprometido com educação orientada para ação no 
contexto de crise ambiental produzido pela sociedade. 

E foi nesse contexto que, segundo Bussolotti e Ortiz (2015), deu-se o 
surgimento da EA: a partir das catástrofes oriundas das guerras do século XX, e 
junto a movimentos socioambientais que também se iniciaram em resposta aos 
efeitos trazidos tanto pelos conflitos, quanto pela industrialização. No Brasil o 
tema surgiu com mais intensidade na década de 90, com o aumento de ocorrências 
de problemas ambientais e uma cobrança mais ativa por providências por parte 
da sociedade   civil (ABREU; MIRANDA; CARVALHO, 2019). 
1 Graduada em Licenciatura Ciências Biológicas pelo Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí. 
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino para a Educação Básica - Instituto Fede-
ral Goiano - Campus Urutaí. Professora de Ciências e Biologia.
2 Doutora em Biologia Celular e Estrutural pela Unicamp (2017), Mestra na mesma área e ins-
tituição (2013). Graduada em Ciências Biológicas, pela Universidade Federal de Goiás (2010). 
Atualmente é Professora no Instituto Federal de Brasília.
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Com relação a aspectos legislativos no Brasil, somente em 1999, durante 
o governo de Fernando Henrique, foi criada a Lei nº 9795/99, que trata da EA 
(Política Nacional da Educação Ambiental) (BRASIL, 1999). Pesquisadores 
apontam que os profissionais da educação devem ter como base a lei e trazer 
temas ambientais ao cotidiano escolar, apresentando questões contemporâneas 
expostas pelas mídias de comunicação ou do contexto local dos estudantes, 
de modo a proporcionar uma discussão real e necessária para o aprendizado 
(OLIVEIRA et al., 2019). 

Apesar de emergir de um histórico bastante recente, a EA tem se 
estabelecido com um amplo conjunto de práticas educativas e sociais, tendo 
o compromisso com o desenvolvimento humano (LOUREIRO et al., 2012; 
OLIVEIRA et al., 2019). E este compromisso é, em grande medida, estabelecido 
pelos aprendizados e vivências da infância. Tais experiências podem despertar 
no sujeito a percepção ambientalista, a disposição para uma mudança de 
valores, ações, pensamentos e consciência nos hábitos, orientados numa ética 
ambientalista que beneficiará a todos nós a médio e longo prazo. 

Mas não são somente os pesquisadores que apontam a relevância da 
temática. Documentos oficiais, norteadores da Educação Básica, tais como 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs) e a recente Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
também contemplam a importância da abordagem da EA. 

Branco, Royer e Godoi Branco (2018) destacam que os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) lançados pelo MEC entre 1997 e 1999, 
apresentam a EA como tema de caráter transversal e interdisciplinar, de forma 
a não se restringir a uma única disciplina no currículo escolar, devido sua 
relevância e amplitude. Dessa forma, os PCNs compreendem a EA nas escolas, 
como uma diligência da implantação dos temas transversais, não como um 
tema isolado e descontextualizado.

Ainda nessa perspectiva as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 
para a Educação Básica estabelecem a orientação e o delineamento do trabalho 
da EA por meio da transversalidade assim como os PCNs, embora não em 
caráter de obrigatoriedade. No que se diz respeito à Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) considerações são feitas sobre a temática da preservação 
do meio ambiente em suas diferentes versões. Além disso o documento traz 
diferentes abordagens reforçando o significado de se tratar a preservação 
ambiental no contexto escolar e em suas diversas áreas. 

De forma geral, os documentos oficiais se referem à EA como uma 
proposta de trabalho eminente nas escolas, que deve ter propósito de promover 
a reflexão sobre questões de consumo e a relação geral do homem com a 
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natureza, em especial considerando a sustentabilidade (BRANCO; ROYER; 
GODOI BRANCO, 2018).

A relevância dada ao tema nos documentos oficiais da Educação Básica 
nos faz refletir sobre a responsabilidade da escola em trabalhar na perspectiva 
da formação de cidadãos conscientes, capazes de atuar na realidade com o 
compromisso socioambiental nos diversos níveis de ensino. Nesse sentido, 
é importante ponderar sobre a abordagem da EA, em especial no ensino 
fundamental, etapa em que os indivíduos estão em processo formativo e são, em 
geral, mais propensos à mudança de hábitos. Nesse momento, se houver uma 
maior dedicação às questões ambientais, relacionadas à construção e formação 
de valores e consciência para práticas ambientalmente responsáveis, é possível 
que tais ações marquem o indivíduo a ponto de transformar comportamentos 
até então nocivos, em bons hábitos de cuidado com o meio ambiente.

Para desenvolver metodologias relacionadas à EA com crianças, é 
importante ter o compromisso com os conteúdos e conceitos, a fim de revelar 
a importância da mudança de comportamento, mas sem perder de vista a 
ludicidade e a adaptação da linguagem adequada ao público-alvo. Assim é 
possível incutir nas crianças a importância do tema, e a longo prazo contribuir 
para a formação de sujeitos com mentalidade voltada para a sustentabilidade 
e capazes de desenvolver atitudes a favor da preservação do meio ambiente. 

Ainda nessa linha, segundo Silva e Mota (2017) trabalhar com esse 
público demanda dos mediadores flexibilidade e habilidade para promover 
o conhecimento de maneira significativa e contextualizada na linguagem 
infantil, além do comprometimento com a formação crítica dos alunos 
enquanto futuros cidadãos responsáveis. 

Nesse aspecto, a inserção de metodologias lúdicas, sociais, críticas 
e interativas, apresentam-se como coerentes e adequadas ao que se deseja 
ensinar na EA. Isso porque, tais métodos podem auxiliar o estudante a 
aprender com base em experiências reais e atividades sociais reflexivas, as 
quais já possuem diversas evidências positivas de que podem promover o 
avanço do conhecimento (BERBEL, 2011; SANTOS; SOUZA; COSTA, 2017).

Vale ressaltar também, que no trabalho com EA, as atividades não 
podem ser somente pontuais e restritas a uma aula ou uma única proposta. Elas 
devem ser contínuas e adentrarem vários momentos e temas durante o ano. Por 
esse motivo, com a presente pesquisa pretendeu-se desenvolver e avaliar uma 
sequência didática, bem como um recurso lúdico e interativo, que pudesse 
ser manuseado e respondido pelo aluno e por algum de seus responsáveis, de 
modo a permitir reflexão para ações mais conscientes e saudáveis com relação 
ao meio ambiente. 
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O recurso trata-se de um folder com atividades lúdicas, tais como 
cruzadinhas e desafios, bem como com um texto informativo curto e um 
questionário para ser respondido pelos responsáveis junto aos estudantes. Com 
relação aos objetivos específicos da proposta, as pesquisadoras almejaram; i) 
abordar questões relacionadas aos problemas ambientais, bem como possíveis 
soluções alternativas para estes, com alunos e familiares ii) identificar as 
percepções de estudantes e responsáveis a respeito de suas atitudes com relação 
à preservação ambiental iii) avaliar a aplicação da proposta bem como folder 
de atividades.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E DESENHO DA 
PESQUISA

1. Caracterização da pesquisa:

O trabalho se configura em uma pesquisa de natureza descritiva-
exploratória, com abordagem quali-quantitativa, a qual segundo Dal-Farra e 
Lopes (2017) compreende a dupla potencialidade dos métodos. Foi realizada 
a integração dos dados quantitativos e qualitativos, presentes no processo 
investigativo, por meio de um design convergente. O design convergente 
envolve a coleta de dados qualitativos e quantitativos em paralelo - em 
nosso caso por meio de questionários e do diário de campo – com análise 
realizada separadamente, ocorrendo então uma integração para desenvolver 
um entendimento matizado do fenômeno ou produto em análise de modo a 
comparar e validar os resultados a partir dos diferentes conjuntos de dados. 
(YOUNAS; PEDERSEN; DURANTE, 2019).

2. Público-alvo e delineamento da proposta:

A pesquisa foi realizada na Escola Francelino Nunes de Paula, situada em 
Orizona-Go, a qual foi contactada inicialmente e foram prestados os devidos 
esclarecimentos sobre a pesquisa, referindo-se aos objetivos e à relevância do 
estudo. Ressalta-se que todas as questões éticas foram seguidas para aplicação 
e avaliação da proposta.

O público alvo do trabalho foram alunos (n=25) que cursavam 4º ano 
do Ensino Fundamental do turno matutino, da escola campo, com 32 alunos 
devidamente matriculados. Em relação à faixa etária dos alunos respondentes, 
estes possuem idade variando entre 8 e 9 anos.
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Junto à docente regente da disciplina foi então apresentada a sequência 
didática a ser trabalhada com os estudantes em 3 aulas progressivas, bem 
como o folder interativo (Figura 1) que seria o material de divulgação do tema 
para familiares. O folder foi desenvolvido pelas pesquisadoras utilizando o 
Microsoft PowerPoint (Office 365) com adição de imagens, textos, ícones, bem 
como jogos desenvolvidos pelas mesmas para compor o conteúdo lúdico e 
interativo do material. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 1. Capa à extrema esquerda e estrutura interna do folder, voltada para as 
atividades interativas. No verso continha o questionário a ser respondido pelo aluno 
em companhia com os pais.

A sequência didática foi escolhida, de modo a estruturar uma proposta 
progressiva que culminasse no compartilhamento das informações adquiridas 
em sala com os familiares, gerando uma extensão da proposta e um maior 
alcance da iniciativa. 

Oliveira (2013, p.39) define a sequência didática como “um procedimento 
simples que compreende um conjunto de atividades conectadas entre si, e 
prescinde de um planejamento para delimitação de cada etapa e/ou atividade 
para trabalhar os conteúdos disciplinares de forma integrada”. Assim, definiu-
se como objeto de aplicação de nossa proposta, uma sequência didática com 
atividades progressivas e interligadas pelo tema central: a EA. 

A elaboração da Sequência Didática fundamentou-se nas indicações 
oferecidas por Zabala (1998), a fim de identificar se as atividades contemplam 
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, respondendo aos 
seguintes questionamentos:
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Na sequência didática existem atividades:
a) que nos permitam determinar os conhecimentos prévios que cada 
aluno tem em relação aos novos conteúdos de aprendizagem?
b) cujos conteúdos são propostos de forma que sejam significativos e 
funcionais para os meninos e meninas?
c) que possamos inferir que são adequados ao nível de desenvolvimento 
de cada aluno?
d) que representam um desafio alcançável para o aluno, quer dizer, que 
levam em conta suas competências atuais e as façam avançar com a ajuda 
necessária; portanto, que permitam criar zonas de desenvolvimento 
proximal e intervir?
e) que provoquem um conflito cognitivo e promovam a atividade 
mental do aluno, necessária para que estabeleça relações entre os novos 
conteúdos e os conhecimentos prévios?
f) que promovam uma atitude favorável, quer dizer, que sejam 
motivadoras em relação à aprendizagem dos novos conteúdos?
g) que estimulem a autoestima e o autoconceito em relação às 
aprendizagens que se propõem, quer dizer, que o aluno possa sentir que 
em certo grau aprendeu, que seu esforço valeu a pena?
h) que ajudem o aluno a adquirir habilidades relacionadas com o 
aprender a aprender, que lhe permitam ser cada vez mais autônomo em 
suas aprendizagens? (ZABALA, 1998, p. 63-64).

Os grifos na citação foram adicionados de modo a destacar como as 
ações da sequência foram pensadas a fim de atender cada indicação dada pela 
autora. Assim, a partir das diretrizes, foi proposta uma sequência com três 
aulas e seis momentos, conforme a tabela a seguir:

Tabela 1. Descrição das atividades propostas para cada momento da sequência 
didática.

Tempo Conteúdo Descrição das atividades propostas
20 min. Apresentação 

da proposta
Foram realizados questionamentos para verificar os 
conhecimentos prévios sobre o tema. Os alunos foram 
motivados ao debate por meio de questões que envolviam 
o cotidiano e o bioma local, e no quadro foram registradas 
as impressões sobre a proposta. A finalização do primeiro 
momento foi conceituando a EA e a importância de estudar 
a temática e ter bons hábitos.
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30 min. Associando 
o tema às 
imagens

Por meio de um projetor de slides problemas ambientais 
foram apresentados, imagens vívidas que demonstravam 
a real condição ambiental de espaços por eles conhecidos 
também foram utilizadas. Os principais tópicos abordados 
foram: lixo, poluição do solo e água e desmatamento.

20 min. Alternativas 
sustentáveis 

aplicáveis

Após a apresentação dos impactos, foram expostas alternativas 
para diminuição e tratamento do lixo, medidas para economia 
de água, energia, e a importância de atitudes conscientes para 
a preservação do meio ambiente a partir de pequenos hábitos 
que visem sustentabilidade e uma nova consciência de danos 
ambientais. Novamente foi utilizado o projetor de slides. Entre 
as imagens eram apresentados questionamentos de modo a 
estimular a reflexão e tornar palpáveis as atitudes que cada um 
poderia adotar em suas realidades.

30 min. Questionário 
e Folder 

interativo.

Aplicação de um questionário com sete perguntas fechadas 
e uma aberta. As questões visavam verificar as atitudes 
diárias relacionadas aos temas expostos nos momentos 
anteriores (lixo, poluição, desperdício de água e energia) 
bem como solicitando considerações dos estudantes a 
respeito da proposta e da importância da EA. Entrega 
e explicação da proposta do folder com realização das 
atividades interativas. A intenção era explicar o material, de 
modo que em casa eles pudessem compartilhar com os pais 
suas respostas às questões. 

50 min. Encerramento 
da proposta: 

Folder 
Interativo

Além de atividades lúdicas, o folder continha também 
um questionário com as mesmas perguntas feitas antes 
aos alunos, mas agora para ser respondido junto aos 
responsáveis. Assim, a aplicação do folder tinha como 
intento sua realização também fora do ambiente escolar. No 
retorno dos estudantes, as respostas foram compartilhadas 
e comparadas com suas respostas anteriores, de modo a 
enriquecer a discussão e propor uma análise mais honesta 
das respostas, bem como novas formas de lidar com o 
ambiente a começar pelos lares de cada um deles.

Ressalta-se que a intenção da entrega do folder se baseou na premissa de 
difundirem o que foi abordado na escola. Ainda sobre esse aspecto, conforme 
exposto na tabela acima, no próprio folder entregue, uma de suas partes foi 
destinada a questionamentos para que fosse possível identificar as percepções 
dos responsáveis a respeito também das suas atitudes diárias, relacionadas a 
práticas conscientes ou não sobre o meio ambiente. As perguntas direcionadas 
aos responsáveis eram as mesmas do questionário dos discentes (Tabela 2), 
entretanto, além das questões relacionadas às suas práticas cotidianas, junto 
aos estudantes eles também deveriam avaliar a proposta desenvolvida na 
escola sobre a preservação do meio ambiente.
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Durante todo o desenvolvimento da proposta, a mediadora que aplicou 
a sequência junto à docente regente, manteve um diário de campo para relatar 
aspectos que não poderiam ser levantados por meio do questionário ou da 
resposta ao folder. Opiniões, reações e impressões nem sempre são manifestas 
em palavras, nessa modalidade de pesquisa é importante estar atento a modos 
mais sutis de comportamentos, de forma a possibilitar um alcance maior na 
análise e avaliação qualitativa. Nesse contexto, Demo (2012) afirma que: 

O analista qualitativo observa tudo, o que é ou não dito: os gestos, o 
olhar, o balanço, o meneio do corpo, o vaivém das mãos, a cara de 
quem fala ou deixe de falar, porque tudo pode estar imbuído de sentido 
e expressar mais do que a própria fala, pois a comunicação humana 
é feita de sutilezas, não de grosserias. Por isso, é impossível reduzir o 
entrevistado a objeto (DEMO, 2012, p. 33).

O diário de campo, também foi utilizado para retratar os procedimentos 
de análise, as reflexões das pesquisadoras e as decisões na condução da 
pesquisa; evidenciando os acontecimentos pontuais e todo o delineamento do 
estudo até sua fase final, utilizando todo o detalhamento possível conforme 
sugerido pela literatura (ARAÚJO et al., 2013).

Reforça-se que, sendo o diário de campo um instrumento para 
levantamento de dados qualitativos, ele se caracteriza como o principal 
recurso utilizado pelas pesquisadoras para descrever ações, reações e 
impressões captadas ao longo do desenvolvimento da proposta. Reforça-se 
que o diário tem sido comumente empregado como modo de apresentação, 
descrição e ordenação das vivências dos sujeitos do estudo em um esforço 
para compreendê-las, evidenciando os principais acontecimentos do início ao 
término da atividade (ARAÚJO et al., 2013).

Para análise do conteúdo do diário de campo seguiu-se a abordagem de 
Freitas e Pereira (2018), em seu trabalho intitulado “O diário de campo e suas 
possibilidades”. Na proposta dos autores, a análise documental foi combinada à 
estruturação de três núcleos de significação. Em concordância com o exposto, 
as pesquisadoras definiram dois núcleos similares: 1) impressões e sentimentos 
sobre a experiência nos momentos de execução; e 2) reflexões sobre a formação 
do estudante e o reflexo para a comunidade. A escolha do método deu-se, 
pois, a proposta é atual, também descreve a avaliação de um procedimento de 
ensino por meio do diário de campo e, levando em consideração os resultados 
obtidos, é possível afirmar que permite abarcar a riqueza de registros e a análise 
das significações das experiências (FREITAS; PEREIRA, 2018).
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Reforça-se que, após a classificação dos trechos, estes foram combinados 
e descritos, em sua maioria, em associação com os dados quantitativos a 
eles relacionados, de modo a concluir a abordagem do design convergente 
caracterizada em nossa pesquisa (YOUNAS; PEDERSEN; DURANTE, 2019). 
Assim, para que fique clara a seleção realizada nos resultados, os trechos 
do diário de campo que se referirem ao primeiro núcleo de significação 
serão identificados por “NSI” e os trechos referentes ao segundo núcleo de 
significação, serão definidos como “NSII”.

Dessa forma, os principais instrumentos utilizados para o levantamento 
de dados foram o diário de campo, o questionário e o folder interativo. Ressalta-
se que o questionário aos alunos continha as mesmas questões que estavam 
presentes no folder e seriam direcionadas aos pais. Estas seriam respondidas 
pelos responsáveis quando os estudantes levassem o folder para casa e, junto 
aos seus responsáveis, respondessem a atividade indicada. Ao retornarem com 
o folder respondido em conjunto com os familiares, seria possível avaliar se a 
resposta dos estudantes condizia com a dos pais ou responsáveis, além de gerar 
uma reflexão para a família no momento da resposta ao folder. 

Um fator importante considerado no momento da elaboração e 
diferenciação na aplicação dos questionários para os responsáveis e para os 
estudantes, diz respeito ao comportamento parental diante da prole. Isso 
porque algumas pesquisas apontam que, em geral, na presença de crianças, 
pais tendem a agir de modo mais correto e honesto (HOUSER, 2015; BEN-
NER et al., 2017). Assim, ao colocá-los frente a frente no momento das 
respostas, dando espaço para que eles registrassem seu real comportamento 
junto com os estudantes, era esperado gerar um momento formativo, e caso os 
alunos houvessem sido inconsistentes, encontrassem na honestidade dos pais 
um caminho para reflexão e ação coletiva.

Outro detalhe interessante é o fato de que as questões do folder também 
adquiriram um caráter lúdico, visto que as proponentes ao desenvolverem 
caracterizaram as respostas como um jogo, assim para cada alternativa escolhida, 
os respondentes ganhariam pontos específicos. Ao somarem os pontos das 
alternativas marcadas eles comparavam com dois resultados possíveis descritos 
à seguir: 1) Se você fez entre 35 e 45 pontos então está no caminho certo e pode 
melhorar a cada dia, se implementar novos comportamentos e o ensinar aos seus 
familiares; ou 2) Se você fez menos de 30 pontos, então está na hora de mudar 
de comportamento, reciclar, reutilizar, reduzir, diminuir o consumo de água e 
energia, são algumas das atitudes que podem fazer a diferença!

A gamificação proposta no questionário visava seguir a mesma estrutura 
oferecida aos estudantes do ensino fundamental, os quais respondiam questões 
com intenções mais lúdicas e menor formalidade.
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Tabela 2. Questões aplicadas aos pais e aos estudantes. As questões marcadas com 
asteriscos estavam disponíveis apenas no folder para que os responsáveis respondessem 
junto com os filhos.

Questões Alternativas

Q1- Você toma medidas para 
economizar água

a) Sempre, pois acredito que é uma ação de 
responsabilidade de todos.
b) Sim, mas acredito que posso economizar 
mais.
c) Não nunca pensei sobre este assunto.

Q2-Como o lixo da sua casa é 
descartado?

a) Separado, é aproveitado o lixo orgânico e o 
reciclável enviado para uma cooperativa.
b) Separado entre orgânico e reciclável, mas 
nem sempre com o destino correto.
c)Todo o lixo é descartado no mesmo recipiente.

Q3-Você costuma deixar os aparelhos 
ligados nas tomadas quando não estão 
em uso?

a) Deixo aparelhos desligados quando não 
estão em uso.
b) Desligo alguns aparelhos, mas deixo outros 
ligados por utilizá-los com frequência.
c) Sim, pois fica mais fácil para utilizar a TV e 
o forno.

Q4- Você acha que suas atitudes diárias 
têm influência no meio ambiente? (  ) Sim     (  ) Não

Q5-Como você avalia o tema 
“preservação do meio ambiente”?

a) Irrelevante, b) Pouco relevante, c) Muito 
relevante.

* Q6- Como você avalia esse tipo de 
atividade de educação ambiental 
desenvolvida na escola? 

a) Importante, b) Pouco importante, c) 
Desnecessária.

* Q7- Converse com o aluno e escreva 
o que você responsável achou das 
atividades propostas a ele?

a) Interessante, b) Pouco interessante, c) Nada 
interessante.

Justifique a resposta:

RESULTADOS E DISCUSSÃO
 

A primeira etapa da sequência consistiu na apresentação da temática e no 
levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes a respeito do tema. A 
esse respeito, em seu diário de campo a mediadora apresenta que os estudantes 
pareciam animados com a sua presença e com a proposta, que se apresentava 
como uma aula diferente do convencional (NSI). Em complemento ela afirma que, 
provavelmente, isso se deu pois eles estavam sendo convidados constantemente 
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a compartilhar opiniões, sendo estimulados a relatar casos de desrespeito ao 
meio ambiente ou mesmo bons exemplos de cuidado e preservação. 

Por se tratar de assuntos intuitivos e totalmente inclusos no cotidiano, 
os estudantes sentiam-se animados em participar e praticamente todos 
manifestavam de alguma maneira suas opiniões sobre a degradação ambiental 
(NSI). Outro ponto relatado pela mediadora foi o impacto causado pelas 
imagens nos estudantes. Isso porque as imagens selecionadas tinham a 
intenção de revelar como ambientes eram antes e depois da degradação, bem 
como os efeitos que pequenas ações, tais como jogar um papel no chão e poluir 
rios, pode ter consequências devastadoras.

A apresentação de slides e as imagens foram escolhidas para fugir da 
cultura livresca muitas vezes utilizada em sala para abordagens relacionadas 
à EA (OLIVEIRA; OBARA; RODRIGUES, 2007; MAYER, 1998). A esse 
respeito, Oliveira, Obara e Rodrigues (2007), afirmam que é importante que os 
alunos percebam que o meio ambiente e os recursos naturais não são apenas 
mais um tema ou capítulo do livro didático, precisam enxergar de modo mais 
próximo o efeito que pode resultar caso decidam-se por ignorar os cuidados 
necessários com o ambiente que os envolve. 

Por esse motivo, as imagens envolviam não somente locais distantes, 
mas realidades do contexto dos estudantes, de modo que eles fossem levados 
a se considerarem parte do problema e ao mesmo tempo parte da solução. Tal 
mentalidade é extremamente importante na aplicação de propostas voltadas 
para a EA. Isso porque, não se deve fomentar a percepção equivocada de que o 
problema ambiental não está inserido numa cadeia sistêmica de causa-efeito, 
caso isso seja feito é possível que os estudantes tenham a percepção de que sua 
solução encontra-se somente na esfera técnica e não em suas próprias ações 
diárias (LAYRARGUES, 2001).

Assim, após a apresentação dos impactos, o terceiro momento foi 
composto pela exposição de alternativas para solucionar as questões, tais 
como: diminuição e tratamento do lixo, medidas para economia de água, 
energia, e a importância de atitudes conscientes para a preservação do meio 
ambiente a partir de pequenos hábitos que visem sustentabilidade e uma nova 
consciência ambiental. Novamente foi utilizado o projetor de slides. Entre as 
imagens eram apresentados questionamentos de modo a estimular a reflexão 
e tornar palpáveis as atitudes que cada um poderia adotar em suas realidades.

Nesse momento, em seu diário de campo, a mediadora afirma que 
os “estudantes demonstravam-se interessados em participar”, e a maioria 
apresentava histórias envolvendo familiares ou conhecidos com bons e 
maus comportamentos com relação à temática apresentada (NSI). Esse 
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perfil comportamental é importante, pois os estudantes podem reconhecer-
se no tema, envolver-se nas histórias e, ao assim fazê-lo, sentem-se também 
responsáveis e parte integrante das soluções propostas, não apenas ouvintes 
passivos e indiferentes ao caso.

Contudo, a proposta não se restringiu à apresentação e discussão da 
temática. Os estudantes foram convidados a refletir sobre sua prática e de seus 
familiares por meio da resposta ao questionário e por meio do folder, de modo 
que a abordagem não ficasse apenas na teoria, mas imprimisse um senso de 
decisão e mudança coletivos. Sobre isso, Medina (2000) destaca as dificuldades 
encontradas para o desenvolvimento de um processo transformador na 
EA, ressaltando que a concepção e a aplicação das propostas nos ambientes 
de ensino são muitas vezes simplistas, e estão reduzidas a apresentação de 
conceitos teóricos ou que não buscam a ação que poderia resultar na atuação 
de um cidadão responsável e crítico. Assim, o intento com os questionários 
foi a realização de uma autoavaliação e o registro de uma tomada de decisões.

Tal ação pode parecer simples, mas é de extrema importância. Isso 
porque pesquisas demonstram que ao registrarmos uma proposta em papel, 
planejando uma ação e determinando passos a praticar, temos a tendência de 
agir conforme os passos estipulados, em detrimento de alguém que apenas 
afirma que fará a mudança sugerida.

Conforme apontado na metodologia, após a apresentação da proposta 
os estudantes foram convidados a responder um questionário. Após a resposta 
ao questionário eles receberam o folder interativo. Nesse momento, as reações 
dos estudantes foram de empolgação e alguns até solicitaram mais de um para 
levarem para amigos (NSI). O material era colorido e continha atividades 
divertidas, simulando revistas de atividades lúdicas e desafios (Figura 1). 
Cada página do folder continha uma atividade: na primeira um quadro de 
caça-palavras, com a temática lixo e reciclagem; na segunda uma cruzadinha, 
abordando desperdício e poluição da água, e na terceira um desafio em código 
convidando-os a fazerem sua parte na preservação do meio ambiente.

As análises das questões do questionário e do folder serão feitas em 
conjunto de modo a mostrar tanto a resposta dos estudantes quanto dos 
responsáveis, visto que a maioria das perguntas era igual para ambos os grupos 
(Tabela 2). 

A primeira pergunta tinha como intento saber se são tomadas medidas 
para economia de água nas atitudes diárias dos respondentes. A esse respeito 
48% dos alunos e responsáveis admitiram tomar medidas para economizar 
água sempre, por acreditar na responsabilidade que cada um tem para evitar 
a escassez de água. Entretanto, 36% dos alunos e 52% dos responsáveis 
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afirmam que tomam medidas de economia, mas reconhecem que podem 
ser mais comprometidos com sua atitude. Diante dos dados, percebe-se que 
nenhum dos responsáveis assinalou a última opção da questão, contudo, 16% 
dos estudantes assinalaram, admitindo não pensar sobre a necessidade de 
economia desse tão importante recurso natural.  

A esse respeito, a mediadora afirmou no diário de campo que é de 
extrema importância permitir o diálogo entre filhos e responsáveis no sentido 
de revelar essas inconsistências e oportunizar o diálogo formativo também 
entre os cuidadores, afinal, a educação infantil deve ser a soma de um conjunto 
de esforços tanto dos educadores quanto da sociedade (NSII).

A esse respeito Kierepka e Güllich (2016, p.56), afirmam que a reflexão 
no coletivo se constitui em possibilidade de romper com o isolamento do 
professor, possibilitando “espaços de trocas que podem gerar novas indagações 
e assim vai sendo desenvolvido um processo de constante redimensionamento 
da reflexão”. Tal oportunização é de extrema importância quando se trata 
da EA e da conservação de um recurso tão essencial à vida quanto a água 
(SANTANA; FREITAS, 2012). 

O segundo questionamento buscou saber como é feito o descarte de 
lixo nas residências dos participantes. Diante dos resultados pode se notar 
alguma discrepância entre as respostas dos alunos e responsáveis, isso porque 
36% dos alunos alegaram que o descarte de lixo é realizado de forma separada 
com destino de acordo com os respectivos tipos de lixo: orgânico e reciclável. 
Contudo, apenas 8% dos responsáveis admitiram estar de acordo com essa 
prática. Em uma aproximação de respostas 32% dos estudantes e 28% dos 
responsáveis afirmam que o descarte é separado, mas nem sempre tem o destino 
correto. A grande maioria dos responsáveis (64%) afirmou que não separa o 
lixo, número bastante discrepante com relação aos (32%) dos estudantes, que 
não percebem as práticas conduzidas em casa da mesma forma.

A resposta do questionamento permitiu uma discussão em sala, 
apresentando aos estudantes a importância de um descarte correto e de 
estimular a família a conduzir dessa forma (NSI). Afinal, um dos maiores 
problemas ambientais da sociedade é o destino do lixo, o mau direcionamento 
deste gera um impacto negativo não somente ao solo e à água, mas a todos os 
seres vivos próximos aos aterros (COSTA; RODRIGUES, 2014). Os autores 
citados afirmam ser de suma importância uma reflexão sobre o lixo como 
problemática ambiental, e sua apresentação no contexto escolar, de forma 
que se compreenda a importância do assunto, oportunizando a reflexão dessa 
realidade com o propósito de educar e conscientizar as crianças contribuindo 
para uma vida mais sustentável.
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Com relação à terceira questão, 56% dos alunos em contraste com 
36% dos responsáveis admitiram adotar a medida de economia de energia, 
desligando aparelhos quando não estão sendo utilizados. Em relação ao 
percentual dos que afirmaram deixar alguns aparelhos plugados na tomada 
sem uso, apenas por usá-los continuamente, foi de: 40% dos alunos e 56% 
dos responsáveis. Embora a atitude pareça pequena e desnecessária, se 
implementada por todos, sem dúvida geraria um impacto importante. Foi 
apresentado então aos estudantes a importância da economia de energia e 
dados que demonstram como pequenas ações, tais como desligar lâmpadas 
e não deixar os celulares conectados na tomada quando em uso, podem ser 
importantes para a economia de recursos naturais, tal como apontado na 
literatura consultada (SÁ; OLIVEIRA; NOVAES, 2015).

A mediadora da proposta destaca no diário de campo que ao identificar 
e apontar algumas inconsistências entre as respostas dos estudantes e de 
seus responsáveis, foi possível também intervir no sentido de revelar a 
importância de uma resposta honesta, “visto que a degradação da natureza 
impacta negativamente a sobrevivência do próprio homem” (NSII), por essa 
razão, é preciso fazer uma avaliação criteriosa e tomar a decisão de mudar 
conscientemente seus comportamentos, simular uma mudança não beneficiará 
ninguém (MONDINI et al., 2018).

Outro ponto interessante reforçado pela mediadora, foi o fato de 
algumas crianças não apresentarem honestamente seus posicionamentos 
e os de seus familiares, apenas responderem o que achavam ser correto no 
questionário inicial (NSII). Tal perfil comportamental é comum entre alguns 
respondentes, e apenas simulam o interesse em mudar de postura, mas se 
as ações ambientais exigem a alteração de seus próprios hábitos a adesão à 
causa é em geral bem menos intensa (YOUNG et al., 2010). Por esse motivo, 
separamos os momentos de resposta, assim, os estudantes e responsáveis 
poderiam encarar suas incoerências, e talvez assumir algumas delas no sentido 
de realizarem uma mudança coletiva.

Esse ponto foi destacado anteriormente em nossa metodologia, tendo 
em vista a tendência de comportamentos honestos dos pais e responsáveis 
quando estão diante dos filhos (HOUSER, 2015, BEN-NER et al., 2017). Assim, 
se as crianças houvessem respondido as questões apenas para simularem um 
comportamento correto, seria possível junto de seus responsáveis identificarem e 
assumirem quais os erros têm sido cometidos individualmente ou como família. 

Como verificado nos dados das questões acima expostas, algumas 
respostas não foram condizentes entre os responsáveis e as crianças. Como 
o questionário dos estudantes foi respondido em sala, acompanhado pela 
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mediadora e extensamente explicado, afasta-se a hipótese de que não tenham 
compreendido a questão. Dada a linguagem empregada e a simplicidade 
dos questionamentos, acredita-se que os responsáveis também não tenham 
tido nenhum problema para compreendê-las. Assim, ao debater-se as 
inconsistências em sala, e oportunizar esse diálogo também no círculo familiar, 
entre responsáveis e filhos, alcançamos um propósito maior da ação formativa, 
gerando uma reflexão que pode culminar em ação individual e coletiva.

Por fim buscou-se saber dos participantes da pesquisa se achavam 
que suas ações diárias tem influência no meio ambiente e foram obtidos 
os seguintes dados: 76% dos alunos e 88% dos responsáveis participantes 
responderam que sim, que reconhecem de algum modo que as suas atitudes 
podem influenciar no meio ambiente, fortalecendo ou amenizando os impactos 
ambientais. A responsabilidade sobre questões ecológicas era anteriormente 
atribuída às esferas pública e privada, contudo, atualmente tem se visto uma 
responsabilização maior com relação aos hábitos e comportamentos de 
consumo da sociedade e, em especial, dos indivíduos (MONDINI et al., 2018).

Reforçar a reflexão e, em especial a ação individual e coletiva, é sem 
dúvida um dos principais objetivos da EA. Segundo Oliveira, Obara e Rodrigues 
(2007), a prática educativa consistente com a EA visa potencializar e orientar 
para a tomada de consciência dos indivíduos frente aos problemas ambientais, 
a fim de intervir em questões relacionadas à preservação de recursos naturais, 
problemáticas do lixo, desperdício e demais que impactam o meio ambiente 
de forma exacerbada.

Após as perguntas voltadas para identificação das percepções sobre 
atitudes corriqueiras advindas da preocupação com o meio ambiente, foram 
propostas três outras questões. Uma delas questionava: “Como você avalia o tema 
‘preservação do meio ambiente’?”. À essa pergunta, mais de 90% dos respondentes, 
tanto responsáveis quanto estudantes, consideraram a temática como relevante. 
Novos olhares sobre o meio ambiente devem ser formados, e a construção de tais 
olhares parte do reconhecimento de que é importante começarmos por nós, em 
nossos lares, na educação de nossos filhos, com a mudança dos nossos hábitos 
(PORTILHO, 2005; MONDINI et al., 2018). Em reflexão sobre as respostas 
ofertadas, a mediadora afirma no diário de campo ser urgente compreender a 
preservação como alternativa a partir de práticas sustentáveis comprometidas com 
esse fim, e de extrema importância a postura de resposta coletiva obtida, a qual 
leva a crer que tanto estudantes quanto responsáveis podem ter sido sensibilizados 
ao responderem ao questionamento (NSII).

Na próxima pergunta, os participantes foram questionados sobre como 
julgaram a sequência didática realizada juntamente com o material elaborado. 
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A esse respeito, 84% dos alunos considerou que a sequência contribuiu muito 
para ampliação de seus conhecimentos, os demais (16%) consideraram que 
atividade contribuiu pouco, mas nenhum estudante assinalou que a atividade 
não contribuiu nada.

A respeito das atividades, como a projeção com imagens sobre os 
impactos ambientais e a importância de atitudes sustentáveis, assim como 
as propostas do folder, os estudantes foram unânimes, 100% dos alunos 
responderam que gostaram e acharam interessantes, mencionando aspectos 
positivos principalmente no que se diz respeitos as atividades do folder, fato 
que pode ser evidenciado nas respostas contidas no questionário: 

“Gostei por serem divertidas e ensinarem a importância do meio 
ambiente” (Estudante A).
“Porque é divertido e mexe com a mente da gente” (Estudante B). 
“Porque eu aprendi mais e eu gosto” (Estudante C).
“Porque tem mistério” (Estudante D).

Tais aspectos são corroborados pelos registros da mediadora no diário 
de campo, a qual apresenta que as reações dos estudantes após o término 
da proposta foram de solicitação de retorno e de aplicação com outros 
temas e matérias (NSI). Além disso, a mediadora também destacou que ao 
compartilharem informações sobre a proposta, durante a última aula, alguns 
estudantes manifestaram-se sobre o impacto positivo da atividade nos hábitos 
familiares, como por exemplo na melhora da economia de água e energia, 
revelando aspectos de carácter prático com relação à extensão da proposta 
para seus lares (NSII). 

Nesse sentido a EA na perspectiva da ludicidade surgiu como método 
eficiente para o desenvolvimento de uma conscientização sustentável. O uso de 
propostas envolvendo atividades diferenciadas daquelas corriqueiras desperta 
no aluno sensações favoráveis ao seu desenvolvimento. Para Baía e Nakayama 
(2016) a ludicidade pode ser o princípio norteador nas atividades de EA, pois 
valoriza a linguagem única e universal que é a brincadeira, além de permitir 
que os envolvidos expressem suas ideias de forma mais livre e confortável, 
permitindo um maior envolvimento nas discussões sobre preservação. 

Como apontado por Paulino e colaboradores (2016), a eficiência da EA 
no âmbito escolar é atenuada quando se verifica a escassez de projetos e materiais 
didáticos que busquem estabelecer a conexão entre o recurso e o público-alvo. 
Assim o intento das pesquisadoras foi justamente falar a linguagem do aluno, 
trazer um recurso interessante associado à aula informativa e rica em recursos 
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visuais. Além disso, o folder buscou também levar informação aos familiares, 
de modo a estender o alcance das propostas. 

Como destacado na metodologia, os responsáveis também responderam 
questões relacionadas à avaliação da proposta, tal como pode ser observado 
nas questões 6 e 7 da tabela 2. Desse modo, com relação às respostas dos 
pais, 92% avaliaram a proposta desenvolvida como importante e destacaram 
as atividades do folder como interessantes nas justificativas apresentadas na 
questão 7: 

“Muito boa a iniciativa, pois através da educação das crianças poderão 
ser atingidos também os pais. Elas darão o bom exemplo em casa” 
(Responsável 1).
“Muito bom, bem explicativo muito educativo e tenho certeza de que 
vai conscientizar a família” (Responsável 2).
“É interessante, pois as crianças desde novas entendem qual a 
importância de preservar o meio ambiente” (Responsável 3).
“Interessante. Todos devem ser conscientizados das suas ações, saber 
que a economia é sempre importante para todos nós” (Responsável 4).

Nessa última questão os responsáveis foram estimulados a conversar 
com os estudantes sobre a sequência de aulas, os quais deveriam relatar 
sobre as imagens, as discussões e os efeitos visualizados em sala, de modo 
a alertarem os pais com relação aos efeitos futuros de não cuidarmos do 
ambiente. Na devolutiva dos folders a mediadora registrou no diário de 
campo o contentamento dos estudantes, bem como alguns relatos positivos da 
atividade de responder os questionamentos junto aos pais, a grande maioria 
dos estudantes reforçou que as conversas foram produtivas, divertidas e 
reconheceram a importância da proposta (NSII).

O que também foi destacado por todos os estudantes é que gostariam 
de repetir atividades como estas (NSI). As justificativas dos responsáveis 
também evidenciam que reconheceram o significado e a relevância das 
atividades realizadas, o que é ideal na construção de saberes (NSII). Os 
conceitos e práticas em EA tornam-se ainda mais significativos quando 
há possibilidade de reflexão e avaliação sobre ações escolares por parte da 
comunidade, o que valoriza a construção do conhecimento local de maneira 
integrada para, assim, criar-se conhecimentos e comportamentos reais 
(SANTOS; SOUZA; COSTA, 2017).
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CONCLUSÃO

A realidade ambiental é preocupante e novas formas de pensar e agir 
precisam ser configuradas partindo do trabalho nas escolas desde as seres 
iniciais, envolvendo não somente alunos, mas comunidade como um todo. É 
preciso pensar cada vez mais na construção e reconstrução de valores ligados 
a importância das atitudes conscientes na preservação do meio ambiente, 
voltados para economia de água, energia, lixo, reciclagem e diversos assuntos 
que devem ser discutidos continuamente. 

A proposta da sequência didática permitiu um crescimento progressivo 
em termos de conhecimento, favoreceu um impacto importante no que diz 
respeito aos efeitos de nossas ações diárias no meio ambiente e permitiu uma 
auto análise por meio dos questionários. Além disso, o momento extraclasse 
propiciado pelo folder demonstrou-se enriquecedor visto que os estudantes 
puderam enxergar as incoerências e assumir um novo compromisso, junto aos 
familiares, de realinhar suas ações diárias.

Assim, a é possível inferir que a proposta alcançou o objetivo de 1) 
abordar questões relacionadas aos problemas ambientais, bem como possíveis 
soluções alternativas para estes, com alunos e familiares, 2) identificar as 
percepções de estudantes e responsáveis a respeito de suas atitudes com relação 
à preservação ambiental, e 3) avaliar a aplicação da proposta bem como folder 
de atividades.

Em todos os itens acima elencados foi possível perceber que, tanto 
alunos como responsáveis, foram cooperativos, participativos e consideraram a 
proposta relevante. Ao espelhar as ações de cada estudante com seus familiares, 
eles perceberam as inconsistências e, dado que o impacto de pequenas e 
grandes ações havia sido trabalhado durante as primeiras aulas da sequência, 
muitos estudantes demonstraram-se dispostos a alinhar comportamentos 
mais ecológicos e comprometidos com a preservação do meio ambiente. 

A conclusão da mediadora no diário de campo revela que, embora 
simples, a proposta mostrou-se útil para: 1) despertar o interesse dos 
estudantes para o tema a partir de imagens e situações reais de seu contexto 
sobre a degradação ambiental; 2) promover uma elucidação de práticas simples 
que podem ser implementadas pelas crianças diariamente em seus lares e na 
escola, 3) estimular a participação dos familiares na proposta e promover um 
diálogo no qual os estudantes pudessem compartilhar o aprendizado com os 
pais ou responsáveis, e 4) promover uma reflexão a partir da comparação das 
respostas dos responsáveis e dos próprios estudantes nas perguntas do folder 
e do questionário. 
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Assim, é importante considerar que atividades lúdicas, interativas e 
informativas como estas, devem ser fomentadas nas instituições de ensino, em 
especial com o público infantil. A EA precisa ser envolvente, esclarecedora 
e especialmente, convidar a todos para a prática. Gestores, professores e 
toda a comunidade escolar, assim como a família e a sociedade, devem estar 
envolvidos e dispostos a formarem, por preceito e exemplo, cidadãos críticos e 
conscientes de seu papel e de suas obrigações. 
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CAPÍTULO 8

ENSINO DE CIÊNCIAS, ESCOLA DO CAMPO E AS 
SAÍDAS DE ESTUDO EM CAMPO

Marina Comerlatto da Rosa1

Adalberto Penha de Paula2

Este capítulo apresenta reflexões sobre o ensino de Ciências na escola 
do campo, destaca elementos importantes para uma estratégia didático-
metodológica que contribua na superação de formas convencionais e 
depositárias de conteúdo em relação ao processo de ensino e aprendizagem. 
Evidencia o quanto este tipo de estratégia pode auxiliar na produção da 
Educação do Campo (EdoC) rompendo com práticas pedagógicas que 
reforçam os princípios da escola rural. 

Neste sentido, a questão que orienta a discussão pode ser expressa da 
seguinte forma: Como fortalecer a escola do campo a partir de um ensino de 
Ciências que rompe com o ideário e práticas da Educação Rural? Desta forma, 
objetiva-se problematizar o ensino de Ciências a partir de uma estratégia 
didático-metodológica que considere os princípios da Educação do Campo na 
construção da escola do campo.

Enquanto metodologia o texto realiza o estudo bibliográfico, buscando 
a partir da literatura referência dos temas abordados, construir um ensaio 
teórico problematizador apontando horizontes reflexivos de uma prática 
já conhecida no ensino de Ciências, isto é, as saídas de estudo em campo. 
Apresenta esta estratégia como uma possibilidade de trabalho pedagógico 
para além dos utilitarismos de técnicas e métodos de ensino, mas que seja uma 
1 Licenciada em Ciências Biológicas, Mestra em Gestão do Território ambas pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Doutoranda em Sustentabilidade Ambiental Urbana na 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Pesquisadora do grupo Conservação da 
Natureza e Educação Ambiental CONEA/UTFPR – Campus Ponta Grossa. E-mail: mcomerlat-
todarosa@gmail.com
2 Licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e licenciado 
em Filosofia pela Faculdade Bagozzi, Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG) e Doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professor 
do curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza, do Setor Litoral da 
Universidade Federal do Paraná. E-mail: adalbertoppenha@gmail.com
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metodologia de ensino vinculada com a práxis, articulada com um projeto de 
educação e de escola que fortaleça outro projeto societário para além do modo 
de produção capitalista que vivemos. 

Na primeira parte do texto discute-se a tríade escola, ensino de Ciências 
e a Educação do Campo, orientando a discussão no sentido da escola do 
campo. Reflete-se a função da escola pública enquanto reprodutora do ideário 
capitalista de educação, bem como as possibilidades da escola ser o lugar da 
formação crítica que produz formas de ruptura com este ideário. Na sequência 
apresenta elementos que constituem a saída de estudo em campo, enfatizando 
suas finalidades pedagógicas e sua relação com os conteúdos trabalhados em 
sala de aula, principalmente a partir do ensino de Ciências.

Na segunda parte prioriza-se reflexões referentes a saída de estudo em 
campo, como estratégia de ensino que auxilia significativamente o processo 
de ensino-aprendizagem, a qual busca realizar uma mediação pedagógica 
vinculada com a realidade dos(as) alunos(as) e da comunidade escolar. Destaca 
o potencial de um ensino de Ciências que tenha a prática social, o concreto 
como ponto de partida no processo de experiência com o conhecimento, de 
apropriação do objeto do conhecimento. 

Por fim, nas considerações finais defende-se um ensino de Ciências 
engajado com os princípios da Educação do Campo, considerado as saídas de 
estudo em campo estratégia didático-metodológica relevante na produção da 
escola do campo.

ESCOLA, ENSINO DE CIÊNCIAS E A EDUCAÇÃO DO CAMPO

A escola é um lugar de formação humana que se constitui a partir de 
diferentes dimensões conforme a sociedade a qual está inserida. Neste sentido, 
ao pensar a escola entende-se relevante destacar a importância da dimensão 
cultural na dinâmica e organização destas instituições. Visto que a função da 
cultura em determinados contextos é capaz de influenciar significativamente 
o ambiente escolar, que se materializa nas opções política e pedagógica no 
cotidiano das práticas educativas, produzindo uma cultura escolar bem 
específica. Conforme define Julia (2001, p. 10), “a cultura escolar como um 
conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar, [...] normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar 
segundo as épocas [...]”. Assim, conforme salienta Souza (2014) a escola 
pode ser tanto local da reprodução, quanto horizonte de rompimento de 
determinada cultura conforme contexto histórico. 
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A escola pública está envolta numa cultura local e institucional 
que marginaliza experiências e fragmenta conteúdos, numa lógica 
positivista construída historicamente. A superação dessa cultura, que 
é conservadora e excludente, requer processos de mediação pedagógica 
a serem efetivados na própria instituição, dentro dela, com ela e não 
de fora para o interior. A coisa pública, que é a escola, pode ser um 
lugar de vida, de desacomodação e de formação humana em perspectiva 
transformadora. (SOUZA, 2014, p.17).

Ao apresentar que a escola tem a potencialidade de transformar-se de 
acordo com a realidade, está implícita a mudança de todos os elementos que 
compõe o ambiente e as práticas escolares, neste sentido as formas de ensinar e 
aprender também passa por estas mutações.  No que se refere aos processos de 
ensino e aprendizagem, pesquisas que abordam a relação entre estes processos 
e as demais dimensões e finalidades da escola e do ensino estão cada vez mais 
presentes na literatura. Tais pesquisas podem identificar e apontar caminhos, 
estratégias para melhorar os processos escolares, a experiência de conhecimento 
vivenciado na vida escolar frente às mudanças que a instituição escolar vivencia, 
bem como pensar na ação discente e docente. Em relação à sala de aula e a escola 
em si, também cabe aos professores(as), refletir suas práticas pedagógicas, os 
métodos e metodologias assumidas na realização do trabalho docente, tornando-
se parte deste movimento de mudança que a escola vive no seu cotidiano.  

Assim, refletir sobre alternativas e estratégias de ensino que aprimorem 
suas aulas são essenciais para uma articulação coerente entre a teoria, a prática, 
os conteúdos de ensino, o contexto sócio histórico dos(as) alunos(as) entre outras 
dimensões do trabalho docente. Pois, uma diversidade de “estratégias podem 
garantir maiores oportunidades para a construção do conhecimento, além de 
fornecer subsídios para que mais alunos encontrem as atividades que melhor os 
ajudem a compreender o tema estudado”. (VIVEIRO; DINIZ, 2009, p. 1).

Considerando o conhecimento produzido sobre a questão metodológica 
nas escolas, evidencia-se a relevância pedagógica das saídas de estudo em 
campo para o ensino de Ciências. No entanto é sabido que o papel das saídas 
de estudo em campo nos currículos foram se modificando ao longo do tempo, 
em razão dos diferentes contextos socioeducativos. Segundo Marandino, 
Selles e Ferreira (2009, p. 142) “[...] as saídas passaram a ser não somente ricas 
estratégias didáticas como também representantes da tradição naturalista nos 
currículos de Ciências e Biologia”. 

Sabe-se que a saída de estudo em campo não é uma estratégia nova de 
ensino, visto a existência de significativas pesquisas que tratam do tema, como 
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Viveiro (2006; 2010), Fernandes (2007), Oliveira (2013) e Campos (2015), além 
de outros que apresentam experiências, possibilidades e relatos, apontando 
que esta estratégia se apresenta como uma metodologia que permite explorar 
múltiplas possibilidades de aprendizagem. Ressalta-se que são utilizadas 
outras expressões que remetem à saída de estudo em campo, tais como estudo 
do meio, aula a campo, atividade de campo, aula passeio, etc. Autores e autoras 
como Fernandes (2007), Viveiro e Diniz (2009), Libâneo (1994) dão significado 
a cada uma dessas expressões, ambos ressaltam as potencialidades das saídas 
de estudo em campo para o processo de construção do conhecimento. 

Neste texto optou-se por utilizar a expressão “saída de estudo em 
campo”, pois ao olhar da autora e do autor é a expressão que mais atende aos 
objetivos destas reflexões, visto que algumas terminologias acabam oferecendo 
um entendimento equivocado das saídas da sala de aula, da escola dando uma 
conotação de passeio sem finalidade pedagógica, atividade isolada sem relação 
com os conteúdos trabalhados em sala de aula.  

Assim, as saídas de estudo em campo são uma oportunidade de trabalhar 
conhecimentos referentes a Ciências numa abordagem menos abstrata, 
fragmentada e mais significativa aos alunos e alunas, possibilita aproximar os 
conteúdos escolares com o cotidiano, contribuindo com inúmeras vantagens 
ao processo de ensino-aprendizagem:

Uma delas diz respeito aos ganhos em sociabilidade, particularmente 
em relação à autoestima, à capacidade de trabalho em equipe e ao 
relacionamento com colegas e professores. Uma segunda linha refere-se 
a associação entre aspectos afetivos e cognitivos. A terceira linha estaria 
relacionada à afetividade, com desenvolvimento de valores e atitudes 
favoráveis à conservação ambiental. (FERNANDES, 2007, p. 28).

No que diz respeito ao ensino, a aula em diferentes ecossistemas e 
habitats específicos de diferentes seres vivos pode oferecer um contato mais 
evidente com esse conhecimento, além de possibilitar melhor entendimento 
dos procedimentos utilizados para a compreensão do ambiente natural. 
(MARANDINO; SELLES e FERREIRA, 2009).  

Diante da atual realidade educacional, a escola, através dos(as) 
professores(as) realiza muitas vezes, métodos e técnicas de ensino com 
uma concepção que se distancia do contexto vivido pelos(as) alunos(as), 
provocando em algumas ocasiões, indiferença pelos conteúdos a serem 
ensinados e aprendidos. Porém, não se busca neste texto, afirmar que os 
docentes são os principais ou únicos responsáveis das suas práticas. Pois, a 
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narrativa do(a) professor(a) enquanto vilão ou de criminalização da profissão 
docente, é verificada na posição de parte de políticos que estão à frente da gestão 
municipal, estadual e/ou federal em relação a educação pública brasileira. O 
que pretende-se é provocar reflexões mais aprofundadas sobre o tema, para 
além dos vitimismos ou criminalização da escola, dos(as) professores(as), 
enfim dos trabalhadores(as) da escola pública.  

 Tais abordagens metodológicas podem ser resultado de uma formação 
inicial e/ou continuada com limites no que ser refere às metodologias de 
ensino, a falta de motivação docente para tais atividades extraclasse em 
virtude das condições materiais ofertadas pelas instituições, pelo Estado, ou 
até mesmo por não acreditar que as saídas de estudo em campo são estratégias 
relevantes para a realização dos processos de aprendizagem. Como resultado 
das posturas que negam a pertinência pedagógica das saídas de estudo em 
campo, o processo de ensino-aprendizagem pode ficar comprometido. Com 
consequências aos próprios alunos(as) por não terem se apropriado de 
determinado conteúdo na sua totalidade, já que ficaram somente na dimensão 
abstrata de tais conhecimentos, que poderiam ser experienciados a partir da 
saída de estudo em campo. 

Considerando a escola como meio que se produzem distintas práticas 
sociais, enquanto socializadora e construtora, a partir das pessoas que a 
vivenciam, de relações entre natureza e sociedade, é preciso romper a dualidade 
teoria e prática a fim de ofertar acesso a um conhecimento que possa romper 
com esta dicotomia. Assim, o ensino de Ciência pode ser um lugar privilegiado 
para extrapolar esta relação fragmentada em relação ao conhecimento, de 
modo que articule as diferentes formas de conhecimento a partir de formas 
que reconheça os conhecimentos dos(as) alunos(as), das comunidades ondes 
as escolas estão inseridas.

[...] cabe repensarmos nossas metodologias de ensino, visando a 
estratégias de ensino-aprendizagem que levem em conta a dinâmica da 
construção do conhecimento pelo estudante. Torna-se imprescindível 
não considerar o aluno como tábula rasa, conhecer suas ideias prévias e 
entender as razões para sua resistência a mudanças em suas concepções 
cotidianas. (LOPES, 1999, p. 228).

A ação docente no ambiente escolar, que respeita e valoriza os 
conhecimentos dos(as) alunos(as) e sua realidade social, contribui em uma 
prática docente que caminha para o desenvolvimento de uma práxis pedagógica 
transformadora. Possibilitando que os conteúdos escolares tenham relevância 
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na vida dos(as) alunos(as) e da comunidade, rompendo a ideia de que o que se 
ensina na escola não se relaciona com a vida, superando uma visão imediatista 
e/ou utilitarista do conhecimento, e sim valorizando-o na sua totalidade 
enquanto experiência do conhecimento articulado com a vida.

Neste movimento de romper com a concepção utilitarista do 
conhecimento, repensar as metodologias de ensino e ressignificar as práticas já 
conhecidas, como as saídas de estudo em campo, podem tornar-se estratégias 
didáticas significativas para o ensino de Ciências. Nos quais os(as) alunos(as) 
possam experienciar a natureza, os ambientes externos à escola como espaço 
do vivido e vivo. Espaços que são expressões da realidade em si, produzida 
pela ação da natureza e humana, tais práticas certamente modificarão a relação 
e os processos de construção do conhecimento. Acredita-se que é necessário 
proporcionar vivências pedagógicas distintas no processo de ensino-
aprendizagem, para que os(as) alunos(as) tenham diferentes abordagens 
acerca do conhecimento a ser apreendido, construído.

Diante do exposto, entende-se a importância de um ensino de 
Ciências que tenha as saídas de estudo em campo como alternativa didático-
metodológica para o processo de mediação do conhecimento nas escolas do 
campo. Pensar este tipo de prática pedagógica para o ensino de Ciências, 
não deve ser somente a prática pela prática, é necessário compreender: que 
escola é esta? O que define uma escola do campo? E a Educação do Campo? 
Neste sentido Taffarel, Santos Júnior e Escobar (2010, p. 15), nos auxiliam nas 
primeiras reflexões sobre a EdoC.
 

A Educação do Campo nasceu tomando posição no confronto de 
projetos de educação contra uma visão instrumentalizadora da educação, 
colocada a serviço das demandas de um determinado modelo de 
desenvolvimento do campo (que sempre dominou a chamada “educação 
rural”), a favor da afirmação da educação como formação humana, 
omnilateral, que também pode ser chamada de integral, porque abarca 
todas as dimensões do ser humano. Também a Educação do Campo 
afirma uma educação emancipatória, vinculada a um projeto histórico, 
de longo prazo, de superação do modo de produção capitalista. Projeto 
histórico deve ser compreendido como o esforço para transformar, 
isto é, construir uma nova forma de organização das relações sociais, 
econômicas, políticas e culturais para a sociedade, que se contraponha à 
forma atual de organização e de relações, que é a capitalista.

A EdoC se constitui como resultado de um processo, ainda em 
construção, movimento constante em relação a realidade, ao contexto histórico 
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a qual está inserida. Produz-se enquanto crítica a educação e escola que ser 
quer, por parte do Estado e de grupos hegemônicos na sociedade para os 
povos do campo.  Grupos que defendem uma educação e escola como meio de 
formação e reprodução de um projeto societário capitalista, que se materializa 
nos ideários e práticas da educação e escola rural. Concebe o campo como 
território do atraso, sem importância, inferior, onde a cidade, os grandes 
centros urbanos e o projeto de campo a partir do agronegócio tornam-se 
sinônimos de progresso, de qualidade de vida.

Contra hegemonicamente a EdoC defende um projeto de educação alinhado 
a um projeto de sociedade a partir das demandas dos(as) trabalhadores(as). De 
acordo com Paraná (2006, p. 9), “Os sujeitos do campo têm direito a uma educação 
pensada, desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e 
as suas necessidades humanas e sociais”.  A escola do campo somente pode ser 
concebida mediante as singularidades dos povos do campo.

[...] A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes a sua realidade, ancorando-se na sua 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 por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. 
(BRASIL, 2002).

Assim, a Educação do Campo preconiza uma Escola no e do Campo, “No, 
porque [...] o povo tem o direito de ser educado no lugar onde vive; [Do, pois] “o povo 
tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, 
vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais”. (CALDART, 
2002, p. 26). Nesta mesma perspectiva, entende-se a necessidade de estratégias 
de ensino condizentes com os princípios da EdoC. É preciso romper com 
metodologias de ensino que nada contribuem com a formação integral 
dos sujeitos do campo, ou seja, uma formação que considere as diferentes 
dimensões da vida, do ser humano. Ao destacar neste texto as saídas de estudo 
em campo, quer-se evidenciar as possibilidades de relações e experiências com 
o conhecimento de forma que o abstrato e o concreto sejam partes de uma 
totalidade maior, isto é, o fenômeno, o objeto a ser conhecido pelo sujeito do 
conhecimento. 
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SAÍDAS DE ESTUDO EM CAMPO PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS NA ESCOLA DO CAMPO

O ensino da disciplina de Ciências por vezes teve um caráter de ensino 
sem relação com a realidade, aos(as) professores(as) cabia a transmissão de 
conhecimentos, por meio de aulas expositivas e aos(as) alunos(as) receptores 
de conteúdos, apenas reprodutores de informações, sem apropriação do 
conhecimento. Conforme Paraná (2008, p. 58), “o aprendizado do estudante 
começa muito antes do contato com a escola. Por isso aprendizado e 
desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida e 
qualquer situação de aprendizagem na escola tem sempre uma história anterior”.

Segundo Krasilchik (2000), existiu a ideia de uma sequência fixa e básica 
em que a característica do método científico era a identificação de problemas, 
elaboração de hipóteses e verificação experimental dessas hipóteses, desse modo 
permitiria que o estudante chegasse a uma conclusão e levantasse novas questões.

No entanto pensar a partir dos problemas sociais, ambientais e de saúde, 
gerados pelo modelo econômico, da industrialização acelerada, que ignorava 
os custos sociais e ambientais desse tipo de desenvolvimento, reformulou 
os currículos de Ciências Naturais contemplando os assuntos citados 
anteriormente. A partir deste momento surge uma nova tendência no ensino 
de Ciências Naturais, a chamada Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) que 
está presente até os dias de hoje. Na visão de Pernambuco (2011) e Bazzo 
(2002), o campo CTS pode ser entendido como uma área de estudos em que 
o foco principal é tratar a ciência e a tecnologia tendo em vista suas relações, 
consequências e respostas sociais.

De acordo com Krasilchik (1987), na medida em que a Ciência e 
a Tecnologia foram reconhecidas como essenciais no desenvolvimento 
econômico, cultural e social, o ensino das Ciências em todos os níveis foi também 
naturalmente crescendo de importância, sendo objeto de inúmeros movimentos 
de transformação do ensino, podendo servir de ilustração para tentativas e 
efeitos das reformas educacionais. A essas disciplinas eram atribuídas à função 
de desenvolver o espírito crítico com o exercício do método científico. Os(as) 
alunos(as) seriam preparados para pensar lógica e criticamente e assim capazes 
de tomar decisões com base em informações e dados.  

Segundo Kulcsar (2005) a escola mudou, e sua realidade exige um 
quadro teórico de reflexão mais dinâmico, que ela possa ser vista tanto como 
reprodutora das desigualdades sociais, quanto como capaz de modificar essas 
relações. Deve-se estudar essas contradições e examinar as condições que 
poderão facilitar a produção de resultados educacionais que favoreçam o 
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atendimento da população escolar. É necessária uma revisão da prática do(a) 
professor(a), do próprio saber gerado, que quase sempre se retrata em produção 
reinterpretada, refletir a formação inicial e continuada dos docentes. De 
acordo com Forquin (1992, p. 39), “a maneira pela qual a sociedade seleciona, 
classifica, distribui, transmite e avalia os saberes destinados ao ensino reflete 
a distribuição do poder em seu interior e a maneira pela qual se encontra aí 
assegurado o controle social dos componentes individuais”.

Construir uma escola não reprodutora é também conceber o papel 
do estudante como sujeito da aprendizagem, valorizando os seus saberes 
construídos mediante as suas experiências de vida, como afirma Paulo Freire:

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, 
à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 
sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente 
construídos na prática comunitária [...] discutir com os alunos a razão 
de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. 
[...] Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se 
deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina [...] Por que não 
estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 
indivíduos? (FREIRE, 1996, p. 30).

Entende-se que o(a) aluno(a) não é um receptáculo de informações, 
mas sim um sujeito capaz de superar uma visão escolar de repetidor ou 
decodificador de conteúdos escolares repassados em sala de aula. Os processos 
escolares de ensino-aprendizagem devem ter sentido, de modo a oportunizar 
a interpretação, compreensão em relação ao mundo, buscando transcender o 
mundo das ideias e intervir na realidade que se vive.

Uma possível aprendizagem significativa, afetiva e efetiva resulta no 
entendimento de que o(a) aluno(a) aprende conteúdos científicos escolares 
quando lhes atribui significados, onde os saberes escolares se relacionam com 
a realidade. Visto que o processo de construção de significados é o elemento 
central do processo de ensino-aprendizagem. (PARANÁ, 2008).

Compreender o(a) aluno(a) neste processo educativo, estabelecendo uma 
relação entre a teoria e a prática, desencadeará um conhecimento significativo 
“que corresponda as reais necessidades dos educandos e que seja relacionado com 
as suas representações mentais prévias [...]”. (VASCONCELLOS, 2005, p.41).

O(a) aluno(a) também constrói significados a partir de uma aula significativa, 
onde a mesma acrescenta um novo sentido ao seu universo de conhecimentos, e 
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estabeleça continuamente a relação entre a teoria estudada e a realidade vivida. 
(CARLINI, 2004). É buscar um conhecimento ligado às necessidades, interesses 
e problemas procedentes da realidade dos(as) alunos(as) e da realidade social 
mais ampla. (VASCONCELLOS, 2005). Assim, o ensino deixará de ser uma 
mera transmissão e repetição de conceitos, para ser concebido como processo de 
formação de conceitos científicos, possibilitando aos(as) alunos(as) ultrapassar as 
concepções e o enriquecimento da cultura científica. (LOPES, 1999).

Desta forma, buscar processos de ensino e aprendizagem com uma visão 
articuladora da relação sujeito do conhecimento, sociedade e natureza tornam-
se fundamentais. Para tal, no ensino de Ciências, a superação de concepções 
tecnicistas de educação, na produção do conhecimento, também se dá no 
trabalho pedagógico cotidiano. Buscando estabelecer relações expressivas 
entre os conhecimentos científicos, as questões conceituais, interdisciplinares 
e contextuais junto a realidade dos sujeitos que estão envolvidos em todo 
processo educativo. Não se vislumbra uma escola, conhecimento desconectado 
do contexto social e histórico, mas sim a importância e capacidade de influência 
da escola diante da realidade. Para Fazenda (1992, p.56), a transformação 
também se passa por novas formas de ensinar e aprender,

[...] não se ensina, nem se aprende, apenas vive-se, exerce-se. Todo o 
indivíduo engajado nesse processo será não o aprendiz, mas, na medida 
em que familiarizar-se com as técnicas e quesitos básicos o criador de 
novas estruturas, novos conteúdos, novos métodos, será o motor de 
transformação. 

Estabelecer vivências escolares com forma e conteúdo conectados 
com o mundo, é possibilitar aos(as) alunos(as) outros meios de acesso ao 
conhecimento, outras linguagens. De modo que, as aprendizagens tenham 
sentido nas suas vidas. Conhecer e compreender os fenômenos naturais 
e sociais, presentes na vida, a partir da práxis são caminhos para mudar a 
realidade social.

Segundo Projeto (2002), o ensino costuma ser teórico, distante da 
prática, há excesso de informação e pouca compreensão. Os objetivos de saídas 
de estudo em campo são: (1) de ensinar de forma lúdica, por meio de exemplos 
vivos; (2) de visualizar o contexto dos processos naturais, (3) interpretar o 
ambiente observado de acordo com suas características e (4) de reconhecer a 
natureza pelo seu próprio valor.

De acordo com Sampaio (1996), a prática educativa da aula da descoberta, 
deixa de ser uma ruptura das atividades realizadas em classe, tornando-se, ao 
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contrário, um aprofundamento. Na perspectiva freiriana, seria proporcionar 
estratégias didático-metodológicas que superem uma percepção ingênua da 
realidade e dos conhecimentos, que o processo de descoberta movido pela 
curiosidade seja epistemológico, com rigorosidade e método para analisar, 
interpretar e compreender os fenômenos que são objeto do ensino de Ciências.

A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o 
exercício da curiosidade epistemológica, sua capacidade crítica de 
tomar distância do objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de 
“cercar” o objeto ou fazer aproximações metódicas, sua capacidade de 
comparar, de perguntar. (FREIRE, 1996, p. 85).

Assim, as saídas de estudo em campo para o ensino de Ciências, podem 
ser uma estratégia metodológica que facilitem, auxiliem o processo de ensino-
aprendizagem, desenvolvendo uma mediação pedagógica de acordo com 
a realidade dos(as) alunos(as) e da comunidade onde a escola também está 
inserida. Para assim, realizar um ensino que tem o concreto como ponto de 
partida, ou seja, a prática social, na busca da compreensão do abstrato, isto 
é, de apropriação do objeto de conhecimento das Ciências na sua totalidade.

O processo de mediação didática realizado pela escola implica, 
portanto, a facilitação do processo de ensino-aprendizagem da ciência. 
Essa facilitação tende a ser realizada por intermédio da banalização da 
ciência, da sua aproximação fácil e corriqueira com o universo do aluno. 
Nesse quadro se incluem muitos dos procedimentos de ensino que 
partem do concreto ao abstrato, bem como várias estratégias de ensino 
centradas no cotidiano. (LOPES, 1999, p. 228).

Realizar saídas de estudo em campo em ambientes naturais, por exemplo, 
em unidades de conservação, são necessárias e importantes, pois muitas vezes 
a própria comunidade do entorno desconhece a existência e o propósito da 
sua criação. Ao realizar as saídas de estudo em campo pode ocorrer uma 
maior sensibilização dos(as) alunos(as) e consequentemente da comunidade, 
contribuindo para conservação do seu patrimônio natural, no engajamento 
ambiental e social em defesa do meio ambiente, dos bens naturais enquanto 
bens essenciais para conservação e manutenção de todo tipo de vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a intenção de avançar nas reflexões sobre o ensino de Ciências 
e das estratégias didático-metodológicas de ensino-aprendizagem na escola 
do campo, este ensaio teórico também pretendeu contribuir na produção de 
conhecimentos para este campo de pesquisa em educação. Além de tomar 
como referência o objetivo deste capítulo de problematizar o ensino de Ciências 
a partir de uma estratégia didático-metodológica que considere os princípios 
da Educação do Campo na construção da escola do campo, podemos apontar 
algumas sínteses conclusivas para este momento, mas que pretendem ser mais 
provocativas e potencializadoras de outras reflexões que fortaleçam as práticas 
pedagógicas da escola do campo. Escola que não está dada, pronta e acabada, 
mas sim, tem na sua matriz o seu caráter de inacabamento, de movimento 
dialético com a realidade a qual está inserida. 

Assim, compreende-se que o ensino de Ciências engajado com os 
princípios da Educação do Campo pode contribuir na produção da Escola do 
Campo (e por que não, reconhecendo as particularidades dos demais povos do 
campo, para as escolas das Águas e das Florestas?), rompendo com as formas 
e conteúdos balizados nos princípios da Educação Rural. As saídas de estudo 
em campo, são estratégias importantes de aproximação afetiva e significativa 
dos(as) alunos(as) com o conhecimento, proporciona-se uma experiência mais 
aprofundada diante do conteúdo abstrato e concreto do fenômeno, objeto do 
conhecimento a ser conhecido. 

Entende-se que os resultados deste estudo podem colaborar na produção 
acadêmica sobre o ensino de Ciências, com as práticas dos(as) professores(as), 
principalmente no que ser refere a questões metodológicas de ensino, na 
formação inicial e continuada de professores(as), além das contribuições com 
a produção da escola do campo. 
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CAPÍTULO 9

INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE 
DOENÇAS PARASITÁRIAS TROPICAIS 

NO INTERIOR DO AMAZONAS

Eloá Arévalo Gomes Fraga1

Fernanda Regis Leone 2

Silvia Regina Sampaio Freitas3

As doenças parasitárias tropicais são enfermidades causadas por 
protozoários ou helmintos com elevada prevalência em populações 
de baixa renda da África, Ásia e América Latina (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2011). Estão inseridas neste grupo a esquistossomose, 
doença de Chagas, leishmanioses, filariose linfática, teniose, oncocercose, 
fasciolose equinococose humana, bem como as helmintoses transmitidas 
pelo solo, que incluem a ascaridose, tricurose e ancilostomose (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2010). Estas parasitoses interferem diretamente na saúde do 
infectado causando deformações que limitam a produtividade econômica e 
destroem oportunidades de vida social normal nos casos de filariose linfática 
e leishmaniose e problemas cardíacos, determinando hospitalização e perda 
de mãos de obra produtiva em indivíduos com doença de Chagas (DIB et 
al., 2019; ALMEIDA; ALMEIDA; RAMALHO, 2017). A esquistossomose, 
por sua vez, determina absenteísmo escolar, contribui para a desnutrição 
e prejudica o desenvolvimento cognitivo das crianças (DIB et al., 2019; 
SANTOS; MEIRELES, 2013). As consequências decorrentes da infecção por 

1Professora adjunta do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Estado 
do Amazonas – campus Tefé. Possui graduação em Ciências Biológicas e Mestrado em Compor-
tamento Animal pela UFJF e Doutorado pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia. E-mail: elo.
arevalo@gmail.com
2 Graduada em Ciências Biológicas, UFV (2008); com Mestrado em Botânica, UFV (2011). Des-
de 2012, é professora assistente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Centro de 
Estudos Superiores de Tefé da Universidade do Estado do Amazonas. E-mail:fernandaleone@
gmail.com 
3 Graduada em Ciências Biológicas, UFRJ (1999); com Mestrado (2002) e Doutorado (2006) em 
Genética Humana, IOC/FIOCRUZ; e Pós-doutorado em Genética (2010), INCOR/FMUSP. É 
professora do Curso de Ciências Biológicas do Centro de Estudos Superiores de Tefé/Universi-
dade do Estado do Amazonas. E-mail: silvia.sampaio.freitas@hotmail.com 



- 180 -

essas doenças parasitárias têm alto custo para a sociedade e para os sistemas 
de cuidados de saúde refletindo em internações hospitalares, reabilitação e 
tratamentos de longo prazo (DIB et al., 2019).

No Brasil, as infecções por protozoários e helmintos apresentam 
considerável variação no número de pessoas infectadas. As maiores prevalências 
encontram-se justamente em áreas onde há maior deficiência de saneamento; 
nestes ambientes, as crianças e os jovens são os mais afetados (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2010). A adoção de medidas educativas, com ênfase na prevenção 
das parasitoses tropicais, pode contribuir para a erradicação destas infecções. 
Segundo Cruz e colaboradores (2014), a educação é um meio de atingir 
a promoção do bem estar da comunidade e, quando incluída de um modo 
sistemático e criativo no currículo escolar, pode conscientizar crianças/jovens 
em relação aos cuidados com a saúde, e a responsabilidade na condução de sua 
própria vida, valorizando os cuidados profiláticos.

Em consonância com a realidade socioambiental, as diretrizes 
educacionais apresentadas na Base Nacional Comum Curricular para a área de 
Ciências da Natureza preconizam a inclusão de temas relevantes para promoção 
da saúde individual e coletiva (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 
2015). Neste contexto, o ensino das diversas doenças parasitárias que acometem 
o ser humano deve contemplar não só os aspectos ecológicos e as formas de 
contágio, como também orientar sobre métodos de prevenção (PATTON et al., 
2016). Em paralelo, educadores e profissionais da educação básica destacam a 
importância de iniciar o processo de conscientização da criança na fase escolar, 
pois, desta forma a informação será levada às suas residências e poderá auxiliar 
na criação de uma rede básica de atenção primária (PALMEIRIM et al., 2018).

A relevância do ensino das doenças parasitária para promoção 
de mudanças comportamentais dos estudantes, e consequentemente na 
comunidade, é um estímulo para o planejamento de atividades educacionais 
direcionadas a esta temática (CRUZ et al., 2014). Diante do exposto, o presente 
estudo propôs um jogo didático, intitulado “Memorizando o Ciclo de Vida das 
Parasitoses Tropicais”, para abordar os aspectos ecológicos, as vias de contágio 
e os métodos de profilaxia das doenças parasitárias prevalentes no Brasil.

APRESENTANDO O QUADRO TEÓRICO 

Tefé é o município no interior do estado do Amazonas que integra 
a região do Médio Solimões e a microrregião geográfica de Tefé e Juruá, 
chamada Região do Triangulo Jutaí-Solimões-Juruá. A cidade é uma das 
maiores do Estado do Amazonas/AM, distante 523 km de percurso fluvial 
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ou aéreo da capital Manaus (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2010). O perfil socioeconômico que predomina na população 
de Tefé/AM é a agricultura familiar, com destaque para a produção de farinha 
de mandioca (CABRAL; CELLA; FREITAS, 2019). A pesca profissional 
também possui grande expressão na economia municipal. Além disso, são 
expressivas as atividades de pesca artesanal e extrativismo; principalmente 
seringa, castanha, açaí e óleo de copaíba (SCELZA et al., 2014).

Neste município, o saneamento ambiental inadequado confere risco à 
saúde da população, uma vez que o esgotamento sanitário, coleta e tratamento de 
lixo e indisponibilidade de água potável são elementos essenciais à sobrevivência 
humana. Como consequência, a precariedade na disponibilização desses serviços 
contribui para a disseminação de inúmeras doenças, dentre elas as infecções por 
protozoários e helmintos. Dados epidemiológicos do município de Tefé/AM, 
para os anos de 2006 a 2011, registraram que as doenças parasitárias tropicais 
responderam por 40% dos casos de internação hospitalar (MONTEIRO, 2017). 
A considerável prevalência das doenças parasitárias tropicais confirma a urgência 
de ações educativas associadas a políticas públicas para a melhoria da qualidade 
de vida dos moradores de Tefé/AM.

PERCURSO METODOLÓGICO E O PROCESSO AVALIATIVO

Este estudo foi realizado no ano de 2019, em uma unidade escolar da 
rede municipal de ensino localizada na área urbana da cidade. Tal escola é uma 
instituição parceira do Centro de Estudos Superiores de Tefé - Universidade 
do Estado do Amazonas (CEST-UEA). Os projetos de ensino, de pesquisa e 
de extensão vinculados ao curso de licenciatura em Ciências Biológicas do 
CEST-UEA são executados em consonância com as demandas pedagógicas da 
escola parceira.

Participantes do Estudo
O público-alvo foram cinquenta alunos da turma de 7º ano do Ensino 

Fundamental. Estes participantes tinham entre 12 e 14 anos no momento 
em que a atividade foi desenvolvida. Os critérios para o enquadramento dos 
participantes no estudo incluíram: ser aluno do 7º ano do Ensino Fundamental, 
e ter interesse em participar das atividades pedagógicas desenvolvidas pela 
equipe de professoras-pesquisadoras de Ciências Biológicas do CEST-UEA. 
Foram excluídos da pesquisa os alunos ausentes no dia da execução das 
atividades pedagógicas. Todas as atividades conduzidas na sala de aula foram 
acompanhadas professor-regente da disciplina “Ciências”.
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Construção do Jogo “Memorizando o Ciclo de Vida das Parasitoses 
Tropicais”

O jogo didático trata-se de uma adaptação a tradicional brincadeira de 
adivinhação das cartas. Sua concepção inicial equivale aos jogos de memória, 
isto é, parear as cartas que contenham informações e imagens complementares. 
No entanto, os assuntos abordados nesta atividade incluíram as principais 
parasitoses tropicais de importância médica, ciclo de vida dos parasitos, 
formas de contágio, profilaxia e, também, temas de higiene pessoal. O jogo 
possui uma linguagem simples e direta visando facilitar o aprendizado através 
da diversão (SILVA; FREITAS, 2018).

Para a elaboração do jogo da memória privilegiou-se o uso de recursos 
duráveis, de baixo custo e de fácil obtenção, tais como: folhas de papel cartão; 
tubos de cola branca; régua de 15cm; tesoura sem ponta; e textos curtos e fotos 
relacionados ao tema. A fonte dos textos e das imagens foi o livro didático de 
Ciências adotado pela escola.

Cinco kits do jogo da memória foram confeccionados pela equipe 
das professoras-pesquisadoras do CEST-UEA. Os kits continham dez pares 
de cartas, nas dimensões de 10cm de altura x 5cm de largura, cada. Os pares 
de cartas apresentavam informações complementares, como por exemplo: 
imagem do parasito e o tipo de doença (Figura 1a).

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 1: Jogo didático “Memorizando o Ciclo de Vida das Parasitoses 
Tropicais” elaborado pela equipe de professoras-pesquisadoras de Ciências 
Biológicas do CEST-UEA. (a) Kit do jogo da memória. (b) Alunos participando 
da dinâmica com o jogo didático.
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Etapas da Sequência Didática

A sequência didática sobre as doenças parasitárias tropicais foi 
organizada em três fases pedagógicas, definidas como: Conhecimento Prévio; 
Problematização do Tema; e Aplicação do Conhecimento. Essa atividade foi 
desenvolvida em uma aula, com duração de 50 minutos.

A sequência didática iniciou com um bate-papo com os alunos para 
verificar o conhecimento prévio destes sobre os tipos de parasitos tropicais, 
quais as possíveis doenças que podem causar, medidas de combate e profilaxias, 
hábitat dos parasitos, entre outros questionamentos. Em seguida, foi realizada 
uma breve exposição teórica a respeito das parasitoses tropicais. Neste momento, 
deu-se destaque as parasitoses frequentemente observadas em crianças e jovens, 
e também aquelas com prevalência elevada na população residente do município 
de Tefé/AM. Essa estratégia de problematização do tema visou despertar a 
consciência a respeitos das doenças transmitidas por parasitos tropicais, bem 
como estimular a atuação ativa dos alunos no processo de construção do 
conhecimento. Por fim, os estudantes participaram de uma dinâmica na qual o 
jogo didático serviu para complementar os conceitos teóricos. As referências que 
embasaram toda a composição das ações educativas contemplaram o conteúdo 
de livros de Ciências do sétimo ano do ensino fundamental indicados pelo 
plano nacional do livro didático, tendo, portanto, uma linguagem adequada e 
condizente com a faixa etária do público-alvo.

Antes de iniciar a dinâmica, os alunos foram organizados em grupos 
com até quatro integrantes. Cada grupo recebeu um kit do jogo da memória 
contendo dez pares de cartas e as regras da atividade. A dinâmica do jogo ocorreu 
da seguinte forma: o estudante escolhia uma carta; depois tentava encontrar 
a carta com as informações complementares. O estudante foi estimulado a 
opinar se as cartas escolhidas continham informações complementares. No 
caso de as informações de uma carta não serem complementares com a da 
outra, as cartas então, voltavam à mesa do jogo (Figura 1b).

Validação do Jogo Didático 

A validação do jogo ocorreu com base no desempenho dos estudantes 
nas avaliações escolares. Uma semana após a realização da atividade 
“Memorizando o Ciclo de Vida das Parasitoses Tropicais”, os estudantes foram 
submetidos à avaliação bimestral. Esta avaliação deu-se de forma escrita e 
foi elaborada pelo professor-regente da disciplina “Ciências”. A avaliação 
bimestral continha questões que contemplavam todo o conteúdo programático 
do bimestre, inclusive as parasitoses. O desempenho dos alunos nas questões 



- 184 -

referentes à sequência didática foi categorizado em insuficiente, bom e 
excelente. Essa classificação foi realizada pelo professor-regente e repassada à 
equipe da pesquisa após a liberação das notas da avaliação bimestral.

Ética na Pesquisa Com Humanos

Todas as atividades executadas em sala de aula pelas professoras-
pesquisadoras do CEST-UEA foram planejadas, sendo o protocolo da pesquisa 
previamente apresentado aos responsáveis legais na reunião de pais. Na 
ocasião, as pesquisadoras apresentaram os detalhes da pesquisa, enfatizando 
suas metas, público-alvo, metodologia, e o cronograma de execução. Todos 
que concordaram com a participação dos filhos deram o consentimento verbal.

Os alunos envolvidos no estudo foram informados previamente, pelo 
professor-regente, da atividade que seria realizada pelas professoras-pesquisadoras 
do CEST-UEA. Os alunos foram convidados, e aqueles que concordaram 
em participar do estudo deram o assentimento verbal. Não foram coletadas 
informações que pudesse identificar ou constranger o aluno participante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Reflexões sobre a Experiência Didática

O bate-papo revelou que os estudantes possuíam domínio superficial 
sobre os tipos de parasitos tropicais, as possíveis doenças que podem causar, 
medidas de combate as doenças parasitárias ou hábitat dos parasitos. É válido 
ressaltar que parasitologia já havia sido trabalhada em sala de aula pelo professor-
regente da disciplina. Sendo assim, esperava-se que os estudantes possuíssem 
algum conhecimento sobre este tema. No entanto, o baixo rendimento evidencia 
a dificuldade dos estudantes em compreender conceitos complexos, como o ciclo 
de vida dos parasitos. Diversos fatores podem contribuir para o ensino eficiente 
e, consequentemente, para a aprendizagem efetiva (COSTA RAMOS; SILVA 
ROSA, 2016). Destacam-se a infraestrutura escolar, corpo docente formado na 
área de atuação, turmas monosseriadas, e práticas didáticas variadas associadas 
ao método de ensino tradicional (CAMPOS; SCARPA, 2018; URSI et al., 2018). 
De todos esses fatores facilitadores da aprendizagem, apenas o item “práticas 
didáticas variadas” não foi observado nas aulas de Ciências. Logo, sugerimos 
que baixo rendimento dos estudantes, quanto ao assunto parasitos tropicais, 
é um reflexo da ineficiência do método de ensino exclusivamente tradicional, 
centrado apenas na explicação exposta pelo educador.
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Tomando como base o conhecimento prévio dos estudantes, iniciou-
se a aula expositiva para explicar e exemplificar os conceitos pertinentes ao 
assunto parasitos tropicais. Durante a breve exposição teórica, os estudantes 
mostraram-se desinteressados e não fizeram qualquer questionamento à equipe 
das professoras-pesquisadoras do CEST-UEA. O comportamento apático 
sinaliza que a abordagem expositiva não foi capaz de despertar a curiosidade 
sobre os parasitos. O fato é que a educação brasileira ainda está pautada numa 
abordagem pedagógica tradicional, a qual contribuiu para que o ensino das 
Ciências da Natureza seja visto como um processo de transmissão de conceitos 
científicos, sem a possibilidade de discussões (GONZAGA et al., 2017). 
Educadores sugerem que os avanços tecnológicos e as novas possibilidades 
de acesso à informação geraram mudanças profundas no comportamento dos 
jovens das gerações Y e Z (SILVA; OLIVEIRA SILVA; SALES, 2018). De forma 
que o modelo tradicional de ensino já não é capaz de atender as demandas 
dos estudantes contemporâneos, caracterizados por serem imediatistas, 
curiosos, com habilidades de alfabetização visual, em um mundo cujo fluxo 
informacional é intenso (SILVA; OLIVEIRA SILVA; SALES, 2018). Sendo 
assim, a adoção de aulas exclusivamente tradicionais pode comprometer o 
rendimento escolar dos estudantes (AGUIAR JR, 2016).

Em contraste a abordagem teórica, a execução do jogo “Memorizando o 
Ciclo de Vida das Parasitoses Tropicais” apresentou excelente receptividade. Tal 
afirmação fundamentou-se na percepção da equipe da pesquisa ao constatar que 
todos os estudantes participaram ativamente do jogo, inclusive os mais tímidos e 
aqueles que se mostravam indiferentes durante a exposição teórica. Também foi 
possível observar a integração e boa comunicação entre os participantes. E mais, 
o jogo não só gerou competição, como também a cooperação entre eles. Quando 
o estudante errava a questão, ou mesmo apresentava alguma dúvida, os colegas 
auxiliavam com dicas ou sugestões. As professoras-pesquisadoras também 
participavam da explicação, visando reforçar os conceitos em debate. Nestas 
ocasiões, os estudantes mostraram atentos, e alguns até comentaram que as provas 
deveriam ser iguais às perguntas do jogo. Percebeu-se que a aplicação do jogo 
didático contribuiu para inovar as aulas de Ciências, trazendo entretenimento 
e diversão para a sala de aula. O professor-regente demonstrou interesse pela 
implementação da atividade lúdica, e por esse motivo, os kits do jogo didático 
foram doados à escola. Assim, o jogo didático “Memorizando o Ciclo de Vida 
das Parasitoses Tropicais” poderá ser inserido nas futuras atividades pedagógicas 
implementadas aos estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental.

A motivação dos estudantes, quando sujeitos a diferentes estratégias 
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de ensino, sugere que o uso de atividades lúdicas torna a aprendizagem mais 
interessante e desafiadora. De fato, a multiplicidade de atividades práticas 
deve ser incorporada à prática pedagógica, uma vez que estas estratégias de 
ensino facilitam a compreensão de assuntos complexos e abstratos (BISSOLI; 
SANTOS; CONDE, 2018). De acordo com Gonzaga e colaboradores (2017), 
aprender por meio do lúdico deve estar integrada à educação tradicional como 
forma de atrair a atenção do educando para a contextualização do objeto 
epistêmico em consideração, fugindo da abordagem meramente instrucionista. 
As atividades lúdicas são elementos muito úteis no processo de construção e 
fixação do conhecimento, pois permitem desenvolver competências de contexto 
formativo em vários quesitos, como comunicação, relação interpessoal, 
liderança e trabalho em equipe, equilibrando cooperação e competição, além 
do desenvolvimento psicocognitivo (COSTA et al., 2017). Segundo Menezes 
(2018), o jogo é uma atividade lúdica importante no processo de ensino, pois, 
além do desenvolvimento das competências listadas anteriormente, também 
atua no desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, social e moral, além, é claro, 
da aquisição de conhecimento. Portanto, as atividades pedagógicas, como os 
jogos didáticos, contribuem significativamente para o processo de construção 
e consolidação do conhecimento. Por isso, se apresentam como uma alternativa 
relevante para as áreas das Ciências da Natureza (AGUIAR JR, 2016).

Validação da Sequência Didática

O rendimento dos estudantes na avaliação bimestral foi positivo, isto 
é, todos apresentaram aproveitamento considerado excelente nas questões 
sobre os parasitas tropicais. Esse desempenho acadêmico pode ser indício da 
apropriação dos conceitos abordados pelos estudantes. No entanto, a realização 
de avaliações complementares, e de longo prazo, são essenciais para ratificar os 
resultados apresentados.

Inúmeros estudos acerca do processo ensino-aprendizagem já 
evidenciaram o impacto positivo das atividades interativas e lúdicas para 
aprendizagem efetiva (MORI; CABUS; FREITAS, 2016; SILVA; SILVA 
FONTES, 2017; SILVA; FREITAS, 2018; DIB et al., 2019). Em sintonia com esta 
vertente teórica, planejamos uma intervenção pedagógica fundamentada no 
uso de jogo didático que pudesse ser capaz de aguçar a curiosidade e o interesse 
dos estudantes pelo assunto Parasitoses Tropicais, um conteúdo ministrado 
previamente de forma tradicional. Os resultados obtidos mostraram que a 
utilização do jogo didático foi relevante para a construção e consolidação do 
conhecimento sobre o objeto de estudo. Adicionalmente, a diversidade de 
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métodos de ensino facilita o aprendizado, tornando as aulas de Ciências mais 
dinâmicas e produtivas (DIB et al., 2019).

Para a consolidação do conhecimento é essencial o enlace entre aulas 
expositivas e monológicas com atividades práticas, lúdicas e/ou experimentais 
(ROMEIRO; LIMA PAULA; ROSA, 2019). A partir dessa abordagem 
multifocal os alunos passam a exibir maior comprometimento e empenho com 
a disciplina, favorecendo assim a construção da autonomia e a aprendizagem 
significativa (RIBEIRO, 2018). No entanto, nem sempre a unidade escolar 
dispõe de recurso didático para realização de atividades complementares. 
Nesta situação, o jogo didático mostrou ser uma estratégia metodológica 
factível, de baixo custo e divertida capaz de suplantar tal carência.

O percurso didático foi trilhado de forma a priorizar entendimento 
sobre os ciclos de vida dos principais parasitos tropicais, as possíveis doenças 
que podem causar e as principais medidas profiláticas de combate as doenças 
parasitárias. A importância deste tipo de atividade ampara-se no fato de 
que a educação em saúde ultrapassa a simples transmissão de informações, 
necessitando de experiências de aprendizagens diversas com o intuito de 
facilitar ações voluntárias concernentes à saúde (CRUZ et al., 2014). Neste 
trabalho, as ações educativas implementadas no ambiente escolar colaboraram 
para a capacitação de crianças e adolescentes, que podem atuar como 
multiplicadores de um saber profilático sobre os principais enteroparasitos 
tropicais, para a família e a comunidade de Tefé/AM.

CONCLUINDO A PESQUISA

Este estudo propôs uma atividade diferenciada e baseada na utilização de 
jogo didático como metodologia complementar ao ensino das parasitoses tropicais. 
Os resultados dessa intervenção pedagógica evidenciaram o sucesso da integração 
entre práticas de ensino lúdicas, contexto socioambiental e fundamentos teóricos 
para a formação crítica e humanizada dos nossos estudantes.
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CAPÍTULO 10

O USO DA REDE SOCIAL INSTAGRAM PARA 
ENSINO DE BOTÂNICA

Natália Aparecida Campos1

Juliana Rocha de Faria Silva2

Mayara Lustosa de Oliveira Barbosa3

A criação dos primeiros computadores, para fins militares, disseminou 
na sociedade o interesse pela informática. No fim do século XX, a criação da 
Internet permitiu o estabelecimento de uma rede que possibilita a troca de 
dados e mensagens on-line em todo o planeta.  No início dos anos 2000, a 
informação que antes era disponibilizada por jornais, rádios e televisão, se 
tornou acessível por meio da rede, de forma que, segundo Lucena (2016, p. 283) 
“grandes agências disponibilizaram, em seus portais informações ‘organizadas’ 
para que os receptores pudessem acessá-las.” Esse alcance permitiu que a ação 
se tornasse coletiva e assim, colaborativa.

Em tempos atuais, o alcance propiciado pelo avanço das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC’s), ofertou aos jovens a tomada das 
rédeas digitais, oportunizando ao receptor não apenas o acesso e interação 
com a informação, como a colaboração e a expressão de suas próprias ideias. 
Formou-se então o que o grupo O’REILLY Media denominou como “WEB 
2.0”, afirmando que Internet se tornou mais importante do que nunca, 
principalmente com a inclusão de novos aplicativos e sites que se tornavam 
regulares em acessos mundiais (RABELLO, 2015).  Tal era digital ocasionou 
um enorme fluxo de comunicação instantânea entre pessoas, numa total 
convergência de tempo e espaço (SOUZA; SCHNEIDER, 2014).
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2 Doutora em Ciência da Informação pela UnB (2017). Mestra em Educação Musical pela UnB 
(2010). Graduação em Educação Artística Habilitação - Licenciatura em Música pela Universidade 
Federal de Uberlândia (2001). Professora do Instituto Federal de Brasília (IFB) - Campus Planaltina.
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A inegável presença das TIC’s na juventude, induziu o seu uso em ambientes 
educacionais, proporcionando uma busca constante de métodos que aliem dois 
ambientes. Segundo Presnki (2001), os chamados “nativos digitais” são jovens 
discentes que já nasceram imersos no mundo digital com grande capacidade 
de adaptação a propostas que envolvam tecnologia e educação. Araújo (2010, 
p.6) reforça que desenvolver as variadas formas de inteligência dos estudantes, 
incluindo o pensamento crítico-analítico, pode ser potencializado por meio do 
uso de recursos diferenciados no processo de ensino-aprendizagem, em especial 
quando tais recursos estão “mais ‘conectados’ com a realidade desse público, do 
qual a escola não pode se manter distante.”

Nesse contexto, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação 
(MEC), oportunizou projetos e programas, a fim de transformar a tecnologia 
em Produto Educacional, tais como o Mídias na Educação em 2001, Banda 
Larga nas Escolas em 2008, Programa Nacional de Tecnologia Educacional 
(ProInfo) e TV Escola em 2015 (OLIVEIRA, 2017). Porém, tais ferramentas 
ficaram obsoletas em contato com as interfaces mais atraentes e que permitem 
mais liberdade de uso pelos discentes nativos digitais, formadas por um 
conjunto de ferramentas de publicação e de comunicação com as quais é 
possível de uma forma fácil e agradável publicar fotos, enviar mensagens, fazer 
comentários, editar o perfil do utilizador, comunicar de diferentes modos em 
diferentes tempos e criar uma rede de contatos que cresce de forma exponencial 
(ALENCAR; MOURA; BITENCOURT, 2013; ESPINOSA et al., 2015) 

Entre as redes mais utilizadas atualmente está o Instagram. Essa rede 
foi desenvolvida pelo americano Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger 
em 2010. O nome Instagram é fruto da combinação de duas palavras: o 
“insta” (instant) remetendo às câmeras de impressão instantânea; e o “gram” 
(telegram) compara o compartilhamento das imagens a um telegrama, dessa 
forma, ambos os termos garantem o conceito vintage que seus projetistas 
tiveram o intento de construir desde o princípio (VILICIC, 2015).

Comprada em 2012 pelo dono do Facebook, Mark Zuckerberg, o 
Instagram é uma das mídias sociais mais promissoras, alcançando recentemente 
a marca de 1 bilhão de usuários mundiais (DINO, 2018). Alguns dados 
envolvendo a rede são exorbitantes como: 1,5 bilhões de curtidas por dia, 4 
horas por mês gastas pelos usuários na rede e 60 milhões de fotos postadas por 
dia (DINO, 2018). 

No Brasil, trata-se da rede social mais acessada entre jovens e 
adolescentes, e por esse e outros motivos, tende a ser uma excelente ferramenta 
a ser utilizada nos ambientes de ensino. Cabe, portanto ao professor saber 
utilizá-las e associá-las a teorias educacionais, de modo a extrair o interesse 
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dos alunos no uso das redes sociais e direcioná-lo à sua própria aprendizagem 
(MINHOTO; MEIRINHOS, 2011, RABELLO, 2015). 

Segundo Montardo (2019), sem dúvida, a mudança mais significativa e 
popular do Instagram foi o acréscimo do recurso Stories (histórias) em 2016, 
ferramenta que popularizou compartilhamento de vídeos curtos instantâneos 
(disponíveis apenas por 24h) com filtros aplicáveis. Tal recurso mantém a 
atenção e o engajamento do usuário devido ao tempo limitado, além de exigir 
daquele que produz o conteúdo algo interessante e que retenha o público-alvo, 
caso contrário, eles passam com um toque para a próxima história e para o 
próximo usuário. 

A atualização do aplicativo que trouxe a inserção dos stories, além de 
garantir um crescimento ainda maior no número de usuários da rede, com 
consequente diminuição de público em outras mídias sociais, forneceu insights 
relevantes para a educação. Afinal, se um recurso mantém o engajamento, 
estimula a curiosidade e pode proporcionar momentos de atenção fixa por 
algum tempo, tal ferramenta pode ser uma importante aliada em propostas 
atuais de ensino.

Além dos aspectos já pontuados, o uso de aplicativos no ensino está 
associado a duas propostas educacionais recentes e consistentes com o novo 
alunado a integrar as salas de aula: a aprendizagem móvel (Mobile Learning) e 
o ensino híbrido (Blended Learning). 

A aprendizagem móvel surge como um novo paradigma educacional 
(DUARTE-FILHO; BARBOSA, 2015; RYU; PARSONS, 2009). Uma definição 
popular utilizada para o termo abrange qualquer tipo de aquisição de conhecimento 
que ocorre quando o aluno aproveita oportunidades oferecidas pelas tecnologias 
móveis, não necessitando estar especificamente numa instituição de ensino 
(O'MALLEY et al., 2005). Ou seja, uma excelente possibilidade de aprendizado e 
atualização de conhecimentos, visto que alia a mobilidade e a disponibilidade de 
conteúdo, em qualquer hora e em qualquer local. 

Vale ressaltar que a aprendizagem móvel traz consigo a versatilidade 
dos aplicativos, cada vez mais inseridos no cenário educacional. E esse 
perfil não é atual, pesquisas realizadas há mais de 10 anos revelam que a 
aprendizagem móvel é mais frequentemente utilizada por meio de aplicativos 
(WU; KRAJCIK; SOLOWAY, 2001; COBCROFT et al., 2006). A conveniência, 
flexibilidade, engajamento e interatividade são apontados como fatores que 
tornam a aprendizagem por meio de aplicativos mais atraente para estudantes 
(SEILHAMER; CHEN; SUGAR, 2013).

O ensino híbrido, por sua vez, une a realização de atividades 
tradicionalmente conduzidas no ambiente escolar, com a interação com recursos 
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tecnológicos, comuns aos contextos diários dos estudantes. Assim, a metodologia 
não tem o propósito de substituir ou extinguir o ensino tradicional, mas reunir 
em um ambiente o melhor de ambos (SCHIEHL; GASPARINI, 2016).

A literatura apresenta variações para a proposta de aplicação da 
modalidade de ensino híbrido, entretanto, alguns pesquisadores buscam 
simplificar em dois modos: um mais flexível, chamado de sustentado, e outro 
mais radical definido como disruptivo (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 
2013; MORAN, 2015). Nas escolas que buscam desenvolver o ensino 
sustentado, os aspectos do modelo tradicional são mantidos, a estrutura passa 
apenas por uma adaptação para que assim possa melhorar o envolvimento e o 
rendimento dos estudantes, propondo atividades diversificadas, com o uso de 
tecnologias e modelos mais flexíveis com a estrutura e as condições da escola 
(MORAN, 2015). 

O potencial do ensino híbrido tem sido explorado por meio de diversos 
modelos de aplicação, alguns mais usuais para o modo sustentado e outros 
para o disruptivo, contudo, independentemente do modo, as evidências 
de aplicação reforçam que a associação entre os ambientes educacionais e a 
tecnologia é promissora para o desenvolvimento de uma aprendizagem ativa, 
colaborativa, estimulante e adaptada ao contexto atual (BACICH; TANZI-
NETO; TREVISANI, 2015).

Assim, ao oferecer tão grande potencial pedagógico, o Instagram, aliado 
às propostas de aprendizagem móvel e do ensino híbrido, pode diminuir a 
chamada “cegueira Botânica” que segundo Wandersee e Schussler (2002) se 
trata da falta da percepção das plantas ao ambiente natural, diminuindo o 
conhecimento e reconhecimento dos seres desse grupo para um todo. Ursi 
e colaboradores (2018, p. 10) complementam o exposto ao afirmarem que “a 
abordagem da Botânica na Educação Básica, em muitos casos, ainda está distante 
de alcançar os objetivos esperados em um processo de ensino-aprendizagem 
realmente significativo e transformador”. Os autores ainda reforçam que tanto 
estudantes quanto docentes não se interessam pela temática, que é considerada 
difícil, enfadonha e distante de sua realidade.

Outros pesquisadores corroboram com o argumento afirmando que a 
aquisição do conhecimento em Botânica é prejudicada não somente pela falta 
de estímulos para o estudo, como também pela precariedade de métodos e 
tecnologias que possam ajudar ambos, docentes e discentes, nos processos de 
ensino e aprendizagem (CECCANTINI, 2006; STANSKI et al., 2016).

Mas, para além da importância no desenvolvimento de recursos 
didáticos para facilitar o ensino, segue-se a relevância da temática para o 
contexto ambiental. A esse respeito, Ursi e colaboradores (2018) destacam que 
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deve haver uma superação da visão estritamente propedêutica de ensino da 
Botânica; isso porque o aprendizado desse conteúdo pode ampliar o repertório 
conceitual e cultural dos estudantes, auxiliando na análise crítica de situações 
reais, tais como os impactos do desmatamento, e na tomada de decisões mais 
conscientes com relação ao meio ambiente, formando, consequentemente, 
cidadãos mais críticos, reflexivos e capazes de modificar sua realidade.

Dado o exposto, acredita-se que ao combinar atividades presenciais e à 
distância com auxílio do Instagram, é possível favorecer um ensino autônomo 
e cooperativo, principalmente relacionado à conteúdos de pouco interesse dos 
discentes, como a Botânica, possibilitando então um impacto no aprendizado 
dos estudantes envolvidos (STANSKI et al., 2016).

Por tais pressupostos, o presente trabalho propôs uma pesquisa acerca 
da rede social Instagram como produto educacional, utilizando-o como 
ferramenta de revisão dos conteúdos para discentes do 2º ano do Ensino Médio 
no âmbito da disciplina de Biologia. Conforme ressaltado anteriormente, a 
proposta está centrada nos conteúdos de Botânica. A principal ferramenta 
utilizada na pesquisa são os Stories, por meio dos quais foram construídas telas 
explicativas e interativas para a realização da revisão. O principal objetivo das 
pesquisadoras foi identificar seu impacto no aprendizado, estabelecendo uma 
comparação entre a revisão de conteúdos com o Instagram e uma revisão por 
meio de uma aula convencional e presencial.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E DESENHO DA 
PESQUISA

2.1 Caracterização da pesquisa e abordagem 

Para o alcance dos objetivos expostos optou-se pela realização de uma 
pesquisa de natureza aplicada, visto que seu intento é gerar conhecimentos de 
aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos, a qual também 
se caracterizará como uma pesquisa descritiva-exploratória, pois seu objetivo é 
descrever e analisar a fundo um determinado recurso ou método, assim como 
alguns dos fatos a eles associados (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Com relação ao levantamento e análise dos dados, eles serão baseados 
na utilização de métodos mistos, ou seja, será aplicada uma integração 
sistemática de métodos qualitativos e quantitativos, de modo a obter uma 
visão mais abrangente e uma compreensão mais profunda do fenômeno em 
estudo (CASTRO et al., 2010).
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2.3. Delineamento da proposta

Para a realização da coleta de dados, a pesquisa foi dividida nas etapas 
abaixo descritas:

1. Seleção do conteúdo a ser abordado e público-alvo: o conteúdo da área 
de Botânica selecionado foi “Briófitas, Pteridófitas e Gminospermas” seguindo 
o Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, estado em 
que a pesquisa foi aplicada. O Currículo aborda o assunto no eixo temático 
“Diversidade da vida” e enquadra o conteúdo nas turmas do 2º ano do Ensino 
Médio no decorrer do 2º Bimestre letivo (Abril / Junho). Assim, essas foram 
as turmas selecionadas para aplicação da pesquisa e a instituição contemplada 
com a ação foi o Colégio Estadual Senador Antônio de Ramos Caiado, 
localizado em Santa Cruz de Goiás-GO.

2. Divisão das turmas e descrição da ação:  A escola selecionada conta 
com duas turmas de 2º ano do Ensino Médio, uma no período matutino “2º A” 
(n = 22) e a outra no período vespertino “2º B” (n = 18). Como o propósito das 
pesquisadoras estava centrado em avaliar o uso do Instagram como recurso 
facilitador do ensino de Botânica, dividiu-se as turmas por turno, de modo 
que uma turma seria o grupo controle (2ºA) e receberia aulas convencionais 
durante a revisão, e a outra seria o grupo experimental (2º B), para a qual 
seriam ministradas atividades associadas ao Instagram. 

Após a caracterização, ambos os grupos controle e experimental, a partir 
de agora denominados “GC” e “GE”, tiveram 4 semanas de aulas convencionais 
sobre o conteúdo em maio e junho de 2019, com o uso dos mesmos recursos 
já comumente aplicados (livro, exercícios, quadro e giz). Todo o cuidado 
foi tomado no planejamento de modo que ambas as turmas tivessem aulas 
idênticas, com as mesmas propostas de materiais, objetivos de aprendizagem, 
conteúdos, imagens e métodos.

Na rotina cotidiana da Docente regente, antes de cada prova bimestral 
da disciplina, é comum a aplicação de uma revisão de modo a esclarecer 
dúvidas dos estudantes. Nesse momento, o GE recebeu a revisão via Instagram 
pela ferramenta stories que permite a publicação de vídeos, imagens e outros 
recursos, com a visualização e interação com as atividades por apenas 24 
horas, contando com ferramentas tais como: questionários interativos, Gifs, 
emojis de humor, termômetro de temperamento/sentimento, filtros, figuras 
para estruturar esquemas, entre outros, como será descrito à seguir. 

Como exposto anteriormente, as aulas sobre o conteúdo foram aplicadas 
em três semanas de maio e na primeira semana de junho. Já a atividade de 
revisão foi desenvolvida dia 14 de junho de 2019 às 17 horas (horário oficial 
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de Brasília) no perfil da docente responsável pela disciplina de Biologia. Para 
que somente os estudantes da turma tivessem acesso ao material, a Professora 
criou um grupo de “Melhores Amigos”, ferramenta também disponibilizada 
pela rede social, a qual permite que apenas um grupo selecionado de pessoas 
interaja e veja os stories publicados. Tal iniciativa visava impedir que os 
estudantes do GC tivessem acesso ao recurso. Além disso, todos os alunos do 
GE receberam um aviso de início da revisão por meio da rede social.

Para uma melhor fixação do conteúdo, durante a revisão, a professora 
enviou vídeos ao vivo descrevendo pessoalmente aspectos do conteúdo e 
posteriormente os alunos foram estimulados a responder um questionário 
formado por 10 questões (7 objetivas e 3 discursivas) projetadas pelas 
ferramentas disponibilizadas no Instagram stories. 

Por meio da rede é possível identificar quem respondeu, obter uma prévia 
do percentual de acertos e erros e o acesso restrito as respostas discursivas, que 
são enviadas para a caixa particular do administrador, ou como é comumente 
chamado na rede social: via “Direct”. O planejamento da revisão incluiu tais 
ferramentas por serem extremamente úteis no sentido de personalizar a 
aprendizagem e oferecer aos estudantes um feedback instantâneo sobre seus 
possíveis erros ou acertos.

Ressalta-se que, para a confecção dos stories, basta acessar o aplicativo 
Instagram pelo dispositivo móvel e deslizar o dedo para a direita. A câmera do 
aparelho irá se abrir de imediato para que seja feita uma foto ou vídeo. Para 
gravação dos vídeos, a Docente pressionou o botão branco centralizado na parte 
inferior da tela e o manteve pressionado até a finalização destes. Logo após a 
finalização, um botão branco no canto inferior direito escrito “enviar para”, 
permitiu à Docente encaminhar o vídeo para o grupo de melhores amigos.

Posteriormente, para a estruturação das atividades interativas, um 
layout de fundo com folhas de plantas foi estruturado e salvo na galeria do 
dispositivo móvel (Figura 1). Para acessá-lo e adicioná-lo, a Docente abriu 
novamente o aplicativo, e na página inicial deslizou o dedo para a direita, 
depois pressionou o símbolo no canto inferior esquerdo da tela, que dá acesso 
à galeria, e selecionou a imagem de fundo.

Após escolhida e selecionada a imagem, ela adicionou textos (ícone no 
canto superior direito com as letras “Aa”) e fez desenhos (ícone em linha). 
Além disso, ao deslizar o dedo da porção inferior da tela para cima, abre-se um 
leque de opções de atividades interativas. Destas opções a Docente utilizou os 
seguintes: perguntas, teste, hashtag, enquete, termômetro de humor, além de 
Gifs (sigla em inglês de Graphics Interchange Format) e memes humorísticos.
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Figura 1. Exemplos dos stories compartilhados com os estudantes durante a 
realização da revisão.

Com relação ao GC, as aulas sobre o conteúdo foram aplicadas nas mesmas 
semanas que ao GE, em turno diferente, enquanto a aula de revisão foi aplicada 
no dia 13 de junho de 2019. A Docente responsável pela disciplina ministrou 
uma aula expositiva e dialogada, buscando a participação dos estudantes, com 
questões idênticas às expostas na atividade de revisão pelo Instagram. A docente 
também lançou mão de esquemas no quadro a fim de facilitar a visualização 
das estruturas e dos ciclos de vida de cada grupo vegetal estudado. Reforça-
se que, para ambos grupos ficou estruturada a revisão com os mesmos eixos 
centrais para todos os grupos vegetais, a saber: 1) características gerais; 2) ciclo 
reprodutivo; 3) estruturas anatômicas e suas funções; 4) importância ecológica.

3. Levantamento e análise dos dados:  

Antes do levantamento dos dados, reforça-se que todos os parâmetros 
éticos foram seguidos para a aplicação dos instrumentos e avaliação da 
metodologia e que o projeto segue a mesma linha da proposta aprovada no CEP 
na Universidade Federal de Catalão, pelo Parecer no 2.611.472, no ano de 2017. 

O primeiro instrumento para o levantamento de informações foi a 
entrevista semiestruturada inicial com os estudantes, de modo a verificar os 
conhecimentos prévios sobre o assunto. O perfil de respostas já seria um sinal 
para a divisão das turmas, visto que o intento das pesquisadoras era que a turma 
experimental fosse aquela que tivesse maior dificuldade com o conteúdo. 
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A entrevista semiestruturada foi selecionada pois privilegia a obtenção 
de informações através da fala individual, assim como representações de 
determinados grupos. Além disso, nela o informante tem a possibilidade de 
revelar respostas espontâneas e discorrer sobre suas experiências, a partir do 
foco exposto pela pesquisadora (MYNAIO, 2001). Ressalta-se que as questões 
elaboradas para a entrevista levaram em conta o embasamento teórico da 
investigação e as informações relacionadas ao conteúdo específico.

Todos os dados relacionados à entrevista foram registrados pela Docente 
regente em um diário de campo. No que diz respeito à interpretação destes, 
utilizou-se a análise temática apontada por Duarte (2004), a qual recomenda 
que o conjunto de informações recolhidas nas entrevistas semiestruturadas 
sejam organizadas em grandes eixos temáticos, articulados aos objetivos 
centrais da pesquisa, em nosso caso os eixos foram: 1) conhecimentos gerais 
relacionados à botânica; 2) conhecimentos específicos relacionados a algum 
dos grupos (briófitas, pteridófitas ou gimnospermas); 3) opinião sobre a 
temática, sua utilidade e aplicação práticas. Assim, a turma que apresentasse 
maior quantidade de conceitos corretos nos eixos 1 e 2, e maior volume de 
informações pertinentes ao tema no eixo 3, seria selecionada como controle, 
sendo a outra, por conseguinte, a turma experimental.

Outra evidência somada à essa, foi a entrevista, também semiestruturada, 
com a Docente responsável pela disciplina. As questões direcionadas a ela 
buscavam verificar os seguintes eixos: 1) se o rendimento de ambas as turmas 
era igual, tendo como base provas, exercícios avaliativos, seminários e notas 
bimestrais anteriores; e 2) se o interesse em assuntos relacionados a plantas era 
manifesto por um grupo de estudantes em específico em alguma das turmas.

Reforça-se que a escolha das turmas foi realizada levando-se em 
consideração o fato de que, caso a turma tenha mais afinidade pelo tema, 
ou tenha comumente um melhor rendimento, independentemente da 
metodologia aplicada, é provável que ela continue tendo um rendimento 
superior às demais. Por isso era preciso eliminar essas variáveis por meio das 
entrevistas, a fim de obter resultados mais acurados na comparação das turmas 
com relação à metodologia com e sem o uso do Instagram. 

Após a realização das revisões para ambos GE e GC, com a mesma 
duração de tempo, os mesmos conteúdos e exercícios, os alunos ingressaram na 
semana de avaliações. O resultado destas foi comparado de modo a identificar 
qual turma havia tido um melhor rendimento. Todas as comparações 
estabelecidas entre as turmas foram realizadas por meio do teste estatístico t 
de student, considerando o nível de significância de 5% (α = 0,05).
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A fim de avaliar qualitativamente a proposta, a Docente regente manteve 
um diário de campo durante toda a aplicação da proposta, este permitia o 
registro de comportamentos, reações e falas com o maior detalhamento possível, 
conforme apontado pela literatura utilizada como referencial (ARAÚJO et al., 
2013). Além disso, os estudantes foram convidados a responder um questionário 
de opinião sobre os métodos utilizados nas revisões, avaliando assim, se o 
método com a rede social Instagram foi bem aceito ou não pelos estudantes. Os 
grupos foram então questionados 1) se tem o hábito de revisar ou estudar todo 
o conteúdo individualmente antes das provas; 2) como foi a aula de revisão, 3) 
se aprenderam com ela e se teriam uma nova revisão com essa mesma proposta. 

Por ser uma questão dicotômica, o item 1 foi avaliado em termos 
percentuais. Por serem questões discursivas, os itens 2 e 3 foram analisados 
separando os conteúdos das respostas em duas categorias: aspectos positivos e 
negativos com relação à revisão. Tendo em vista o fato de que os estudantes são 
extremamente diretos nas respostas, manifestando apenas frases curtas, sem 
muitos aspectos descritivos, nenhuma análise de conteúdo mais aprofundada 
foi aplicada para avaliação das respostas. Apenas foram elencados, em termos 
percentuais, quais comentários foram mais recorrentes: positivos ou negativos, 
citando exemplos destes de modo a reforçar o resultado apresentado.

Vale ressaltar que, os estudantes do GC também foram questionados 
se assistiriam a uma revisão disponibilizada nas redes sociais. O esquema da 
figura a seguir ilustra todas as etapas desenvolvidas durante a metodologia.

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 2. Etapas da pesquisa. Primeiro os estudantes foram questionados 
sobre seus conhecimentos prévios. A docente regente, com dados de provas 
anteriores e de sua observação, relatou qual das turmas possuía menor 
rendimento. Depois da divisão de turmas, ocorreram as aulas, revisões, a 
avaliação e o questionário de opinião.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
 

Conforme exposto na metodologia, o primeiro instrumento para 
o levantamento de dados foi a entrevista semiestruturada inicial com os 
estudantes, na qual eles foram questionados se sabiam informações sobre 
cada um dos grupos de plantas e se lembravam desse conteúdo estudado no 
ensino fundamental. 

As respostas do GE foram escassas com relação aos conhecimentos 
gerais de botânica, permanecendo no campo do senso comum, tais como 
na afirmação registrada pela Docente regente: “seres vivos que realizam 
fotossíntese e possuem clorofila”. Os estudantes também não demonstraram 
domínio de conhecimentos específicos relacionados a algum dos grupos, visto 
que as informações eram desconexas, por exemplo: não sabiam diferenciar 
qual dos grupos era composto por seres que não possuíam vasos condutores, 
usavam exemplos errados para caracterizar os grupos e não demonstraram 
segurança nos argumentos com relação à utilidade e aplicação prática do 
conhecimento na área. 

Já no GC, embora nem todos os alunos tenham demonstrado algum 
conhecimento sobre a temática, conceitos corretos foram mencionados a respeito 
de todos os grupos de plantas, classificando-as com mais propriedade do que o 
GE, ao mencionarem, por exemplo, que nenhum dos grupos citados possuem 
frutos e darem exemplos de plantas conhecidas pertencentes aos mesmos. No 
eixo utilidade prática do conteúdo, estes estudantes também argumentaram com 
maior profundidade a respeito da aplicação na medicina e na alimentação. 

Tal perfil de respostas já foi um sinal inicial para a divisão das turmas 
conforme a definição acima empregada. Além disso, outra evidência somada 
à essa, foi a entrevista com a Docente responsável pela disciplina. Em sua 
convivência com as duas, ela notou que o rendimento era desigual e buscava 
novos métodos para diminuir essa diferença. Notas de provas e outras atividades 
avaliativas foram utilizadas para dar suporte ao argumento, revelando que, em 
geral, a turma definida como experimental possuía um rendimento mais baixo 
do que o da turma controle.

Outro detalhe interessante apontado pela Docente, é que os estudantes 
do GE não apresentavam interesse algum em assuntos relacionados a 
plantas, julgando não ser importante para sua formação. Já no GC grande 
parte dos alunos tem contato diário com fazendas e plantações. Na visão da 
Docente, eles apresentavam um maior desenvolvimento e interesse em sala, 
principalmente por participarem de atividades rotineiras em suas residências 
relacionadas ao tema.
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Após esse momento inicial, e de modo a demonstrar a variação do 
rendimento de ambas as turmas nas provas bimestrais, a Docente também 
compartilhou dados de rendimento anteriores, revelando que, em geral, o 
comportamento se repete, em especial quando os conteúdos são mais densos 
ou considerados desinteressantes pelos estudantes.

Como apresentado anteriormente, o conteúdo de Botânica enquadra-
se muitas vezes nessa classificação tanto por discentes, quanto por docentes. 
A esse respeito, Ursi e colaboradores (2018), afirmam que as abordagens e 
estratégias didáticas utilizadas para o ensino de Botânica são em sua maioria 
descontextualizadas, sendo esse um dos fatores que causam maior desinteresse 
e dificuldade de aprendizagem. Também mencionam que o uso limitado 
de tecnologias, especialmente as digitais, tão familiares aos estudantes, 
representam obstáculos na apreensão de conceitos na disciplina.

Após o levantamento dos dados iniciais, e a divisão dos grupos, 
desenvolveu-se então a ministração das aulas da forma tradicionalmente 
aplicada. A Docente utilizou as mesmas estratégias de ensino em ambas as 
turmas, com igual número de aulas e a utilização dos mesmo recursos. 

Uma semana antes da revisão a Docente explicou aos estudantes do 
GE a proposta envolvendo o Instagram, informando que todos deveriam 
começar a segui-la no perfil indicado e aguardar no horário correto o envio 
dos stories. Em registro no diário de campo, a Docente regente ressaltou que, já 
no momento da explicação da ideia da proposta, a turma pareceu motivada e 
envolvida, foram feitos vários questionamentos para compreensão da dinâmica 
e a professora esclareceu todos eles. 

Dentre os argumentos que reforçam a impressão manifesta pela 
Docente no diário de campo, está o fato de que os alunos foram unânimes 
em apontar que nunca haviam participado de nenhuma proposta semelhante, 
que estavam ansiosos pela revisão e que gostariam que outros professores 
conduzissem propostas similares. Por ser regente da disciplina e ter convívio 
direto com os estudantes a análise da manifestação dos discentes por parte da 
professora e seu registro em diário de campo, pode ser encarado como um 
dado acurado, pois um pesquisador externo ao observar a classe não teria um 
parâmetro adequado para definir se de fato estes estavam ou não motivados 
para a proposta, visto que não os conhece no cotidiano.

Outro aspecto notável é o fato de que o comportamento dos estudantes 
relevou sua insatisfação com o modelo de ensino-aprendizagem no qual 
estão imersos, visto que tal modelo é caracterizado por atividades com tempo 
cronometrado, conteúdo normalizado e pouca interação, totalmente oposto 
à realidade cotidiana por eles vivenciada fora dos muros escolares, onde há 
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informação livre e de fácil acesso, além de recursos, tais como as redes sociais, 
disponíveis a um clique. Bhon (2009), já afirmava há dez anos, a enorme 
possibilidade alternativa que as redes sociais apresentavam, ao permitir que o 
aluno construa uma aprendizagem colaborativa e significativa, sem exigir dele 
muito esforço ou pressão.

Em concordância com o exposto, Lorenzo (2013), afirma que a rede social 
é uma das formas de representação dos relacionamentos afetivos manifestos 
em comunidade, sendo um importante meio para o compartilhamento de 
ideias, informações e interesses, de forma leve e confortável. Moran (2013) vai 
além e complementa que as características positivas das redes sociais deveriam 
ser mais exploradas na escola e que ambientes de ensino não conectados são 
incompletos, mesmo quando didaticamente avançados. 

Durante a realização da revisão via rede social para o GE foi possível 
observar que todos os estudantes da turma acessaram e interagiram com os 
questionamentos presentes nos stories publicados. Além da interação solicitada, 
muitos deles, voluntariamente, comentavam sobre a proposta, afirmando ter 
gostado da iniciativa e solicitando que mais conteúdos fossem apresentados 
dessa forma. Mesmo estudantes mais tímidos sentiam-se à vontade para 
interagir, questionar e manifestar suas reações por meio de emojis e likes nas 
postagens compartilhadas.

Sobre esse aspecto, Lorenzo (2013) afirma que em um espaço de 
colaboração, como as redes sociais, o professor tem a oportunidade de 
verificar aspectos muitas vezes difíceis de serem identificados em uma sala de 
aula. Em concordância, Minhoto e Meirinhos (2011) destacam que a escola 
pode tirar partido do interesse dos estudantes pelas redes sociais e canalizá-lo 
para a aprendizagem utilizando as ferramentas das redes, de modo a estimular 
a interação dos alunos com o docente, com o conteúdo e com os pares, 
desenvolvendo as competências esperadas. 

As afirmações dos autores supracitados corroboram os resultados obtidos 
por meio das interações dos estudantes com os conteúdos compartilhados 
via stories. Além de ter sido possível à Docente identificar dúvidas, erros nas 
respostas e estatísticas de acompanhamento e engajamento, a participação 
foi muito mais eficaz do que na sala de aula. Para todos os questionários 
adicionados aos stories houve 100% de resposta e 100% de interação, além 
de manifestações dos alunos via Direct, tais como: “adorei”, “você podia virar 
youtuber”, “faça mais vezes”, entre outros.

Como pontos negativos da proposta, a Docente apontou em diário de 
campo questões como a dificuldade em conceder um feedback instantâneo 
para todos os estudantes, já que eles interagiam todos ao mesmo tempo. Um 



- 204 -

sugestão para facilitar o processo, foi manter um arquivo em outro aplicativo 
com respostas padrão que podem ser copiadas e coladas em resposta aos 
alunos. Outra proposta para administrar o fluxo de informações e permitir 
um atendimento mais personalizado, é dividir os estudantes em grupos de 10, 
permitindo que cada um participasse da atividade em momentos separados, 
visto que os stories são mantidos por 24 horas.

Outra questão desfavorável que pode surgir de um experimento como 
este, é o fato de o Professor já possuir uma sobrecarga de trabalho intensa, 
tendo que monitorar mais uma atividade além das presenciais. A esse respeito, 
é importante considerar que a sugestão é o uso pontual dessa metodologia, 
com conteúdos específicos. Ademais, essa proposta vem ao encontro de 
documentos que já sugerem atividades à distância para a educação básica, tal 
como a resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2016 (BRASIL, 2016). 

Embora não haja consenso, a proposta de um percentual de aulas à distância 
para a educação básica já alcançou a educação profissionalizante, e compõe o 
currículo de disciplinas do núcleo comum e técnicas no ensino dos Institutos 
Federais em todo o Brasil. Como exemplo, podemos citar o Curso Técnico em 
Agropecuária do Instituto Federal Goiano – Campus Hidrolândia, que normatizou 
o percentual de 20% para aulas na modalidade EaD em seu Projeto Pedagógico 
do Curso (IFGOIANO, 2018). Além disso, o ensino fundamental e médio da 
educação de jovens e adultos na modalidade EaD também foi normatizado pela 
resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2016 (BRASIL, 2016). 

Outro aspecto que vale ser destacado é o fato de que, recentemente 
enfrentamos uma pandemia de proporções globais, ela obrigou centenas de 
alunos e professores a atuarem no contexto EaD às pressas. Embora não tenha 
sido proposta com vistas a atender tal demanda, a atividade descrita no presente 
artigo também pode ser aplicada em casos extremos como o enfrentado 
recentemente na pandemia da Covid-19, visto que atende à obrigatoriedade do 
confinamento, a proposta de ensino à distância, bem como permite a interação 
professor-aluno em tempo real e por meio de uma ferramenta largamente 
utilizada tanto por docentes quanto por estudantes (CAMACHO et al., 2019; 
CASTAMAN; RODRIGUES, 2020). Assim, propostas que se encaixem nessa 
tendência podem ser cada vez mais relevantes para facilitar os processos de 
ensino e aprendizagem em contextos como este.

Em contraste com a motivação apresentada pelos estudantes participantes 
do GE, em registro no diário de campo foi possível identificar que a participação 
dos estudantes do GC na aula presencial de revisão foi bastante restrita. Alguns 
estudantes que possuíam mais afinidade com a disciplina fizeram comentários 
e tiraram dúvidas. Mas, em geral, não houve muitos questionamentos, mesmo 
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com a insistência da Professora, que os estimulava a fazerem perguntas sobre 
o conteúdo ou responderem se haviam compreendido o conteúdo revisado. 
Na visão da Docente os estudantes estavam em sua maioria apáticos, enquanto 
outros demonstravam sinais de ansiedade e preocupação com a prova.

Após a revisão os estudantes realizaram na semana seguinte a prova 
bimestral. Ao comparar pelo teste t de student as notas dos estudantes de ambas 
as turmas, foi possível perceber que há diferença estatisticamente significativa 
(p > 0,001) entre ambas, sendo o rendimento dos estudantes do GE (média 
= 7,3) maior do que o dos estudantes de GC (média = 5,0), como pode ser 
verificado pelo gráfico da figura 3.
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Figura 3. O gráfico revela as notas dos estudantes, assim como a média do 
Grupo Controle (GC) na linha tracejada azul. Pela observação é possível notar 
um rendimento melhor no Grupo Experimental (GE), em que apenas três 
estudantes tiveram resultado menor do que a média (6,0), enquanto o caso do 
GC foram 10 alunos.

Ao estimular o discente a estudar de forma mais próxima às atividades 
cotidianas, como nas redes sociais, permite-se remover rótulos que tornam o 
aprender algo normatizado e engessado. Nesta, a utilização pedagógica das 
redes sociais como apoio ao ensino presencial mostrou-se extremamente 
vantajosa, corroborando com o exposto por autores nacionais e internacionais, 
pois apresentam uma multiplicidade de ferramentas de comunicação e 
trabalho, características interativas e condições de suporte para a dinâmica 
necessária aos processos de ensino e aprendizagem (MINHOTO; MEIRINHO, 
2011; MORAN, 2013; TANDALE; RAMAN, 2016)

Sem dúvida, o ensino presencial na educação básica é necessário e 
essencial. Entretanto, a aplicação de atividades pontuais na modalidade 
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EaD que promovam o envolvimento, engajamento e a participação ativa dos 
estudantes também pode ter resultados positivos, tais como os expressos nessa 
proposta, e podem ser cada vez mais necessária em contextos futuros. 

Entretanto, apesar dos resultados positivos na avaliação quantitativa, 
questionários de opinião foram aplicados para identificar os níveis de satisfação 
e a validade da proposta como meio de ensino-aprendizagem, assim como a 
opinião dos estudantes do GC de sua aula de revisão e o que achariam de uma 
proposta por meio de redes sociais.

Pela análise desses questionários foi possível verificar que, cerca de 
70% dos alunos respondentes afirmam não ter o hábito de revisar ou estudar 
todo o conteúdo antes das provas. Em outras palavras, eles apenas assistem às 
aulas e realizam as provas sem antes revisarem individualmente o conteúdo 
ministrado pelo professor. Por esse motivo, a interação permitida pela proposta 
aplicada ao GE promoveu não somente o estudo do conteúdo, mas a interação 
e a reflexão dos conteúdos vistos na sala de aula. 

Por meio da proposta com o Instagram, os alunos identificaram e 
associaram conceitos com as imagens, verificaram pontos que estavam 
errando através do feedback imediato dos questionários, interagiram com 
outros colegas no momento da atividade e com a professora, além de obter em 
tempo real o rendimento global do grupo. Evidências da pesquisa educacional 
demonstram de forma convincente que o feedback imediato e frequente 
melhora o aprendizado e permite ao estudante identificar pontos em que ele 
está cometendo erros e corrigi-los de modo mais eficaz e definitivo (DUBNER; 
LEVITT, 2006; HATTIE; TIMPERLEY, 2007; KING; SEM, 2013).

Ainda em referência ao questionário de opinião acima mencionado, 
quando os estudantes foram questionados sobre a experiência vivenciada 
na revisão, apenas um deles afirmou que não repetiria a revisão online e não 
deixou nenhuma justificativa para o caso, ou seja, mais de 90% dos alunos 
afirmaram que a atividade foi positiva e que repetiriam a proposta. Dentre as 
justificativas apontadas na questão, os estudantes afirmaram que consideraram 
a proposta “um estímulo para o estudo” e que o fato de “estar no celular facilita 
o acesso e a retomada dos conceitos”, aspecto apresentado pela conveniência 
da aprendizagem móvel. 

Apesar de um estudante ter afirmado que não repetiria a revisão online, 
mesmo ele reconheceu que aprendeu com a atividade, visto que 100% dos 
alunos afirmaram que, a revisão via Stories facilitou a fixação do conteúdo e 
o aprendizado da matéria. Tais respostas, além de corroborarem o resultado 
quantitativo, atestam os relatos obtidos durante a aplicação da revisão, tendo 
em vista que espontaneamente os alunos classificaram a experiência como 
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um método eficaz, estimulando inclusive a professora a propor um canal 
específico para apresentação de conteúdos da disciplina. Tais informações 
foram registradas tanto em diário de campo, quanto no próprio aplicativo nas 
mensagens enviadas pelos estudantes via Direct.

O GC também foi questionado a respeito da aula de revisão. Os estudantes 
não se manifestaram negativamente a respeito da aula, apenas afirmaram que 
foi igual a todas as outras. Quando questionados se visualizariam a página de 
uma rede social em que houvesse uma revisão do conteúdo feita por algum de 
seus docentes, cerca de 90% dos alunos afirmaram que acessariam a revisão 
disponibilizada.  E desses, 64% afirmaram que, provavelmente essa nova proposta 
de revisão, facilitaria o aprendizado do conteúdo ministrado na aula presencial.

CONCLUINDO A PESQUISA

A presente pesquisa se propôs a investigar o uso da ferramenta stories do 
Instagram como estratégia didática para facilitar a aprendizagem de Botânica 
no Ensino Médio. Os resultados das análises qualitativas e quantitativas nos 
permitem afirmar que a ferramenta apresenta contribuições relevantes para o 
público definido.

Quanto maior o interesse do aluno, tanto nos conteúdos quanto nos 
recursos utilizados para mediar o ensino dele, maior será a aprendizagem e 
a retenção do que foi aprendido, especialmente quando é possível estabelecer 
uma relação com o seu dia a dia, construindo desta forma construindo novos 
significados, com base em algo já alicerçado. Tal descritivo está relacionado ao 
conceito de aprendizagem significativa, um alvo almejado pelos Docentes para 
a consolidação daquilo que é ensinado em sala de aula (STANSKI et al. 2016).

Verificamos que os alunos participantes da pesquisa possuíam poucos 
conhecimentos prévios a respeito do assunto, e que os estudantes do GE tiveram 
maior índice de aprendizado e sentiram-se mais estimulados do que os alunos 
do GC. Como limitações, a Docente regente apontou que é necessário que a 
internet tenha uma boa velocidade, caso contrário o aplicativo pode travar e 
dificultar a interação. Além disso, ela mencionou que o feedback aos estudantes 
precisa ser rápido, visto que a interação tem um tempo limitado. 

Contudo, mesmo com os desafios a Docente e os estudantes apontam que 
a prática foi agradável, estimulante e gerou resultados no aprendizado. Inclusive, 
a Docente afirmou que aplicará novamente a proposta para outras turmas.

As autoras acreditam que as evidências são suficientes para sugerir 
que propostas assim sejam implementadas em outras instituições, pois além 
dos resultados positivos, o uso da rede social está associado ao contexto do 
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estudante é gratuito, permite feedback instantâneo e correção de erros pontuais, 
não demanda recursos institucionais para sua aplicação, e permite também 
interação com o docente em tempo real. Ademais, a proposta é consistente com 
a aprendizagem móvel e pode ser aplicada em associação com o ensino híbrido.

Inclusive, como perspectivas futuras, pretende-se aplicar a atividade 
antes das aulas sobre o conteúdo, de acordo com o modelo flipped classroom 
(sala de aula invertida), o qual permite que o estudante entre em contato e 
estude o conteúdo antes da aula, possibilitando uma participação mais eficaz 
e possibilitando o esclarecimento de dúvidas mais específicas em sala de aula 
(BACICH, TANZI-NETO; TREVISANI, 2015).
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CAPÍTULO 11

OS INSETOS COMO MODELOS DIDÁTICOS 
VERSÁTEIS PARA ABORDAR CIÊNCIAS NO 

ENSINO FUNDAMENTAL

Bruno de Sousa-Lopes1

Nayane Alves-da-Silva2

A zoologia, isto é, o estudo dos animais, é uma das áreas das Ciências 
Naturais que possibilita ao docente construir com seus estudantes conexões entre 
os conceitos zoológicos e outros temas cotidianos, como a clonagem, organismos 
geneticamente modificados, tráfico de animais, bioética, o uso de tecnologias, 
doenças, processos ecológicos e exploração econômica e sustentada dos recursos 
naturais, entre outros. Sendo assim, há diversificadas possibilidades de trabalhar 
atitudes (e.g. respeito à vida), procedimentos (e.g. construção de modelos, 
confecção de ilustrações) e conceitos biológicos (e.g. adaptação), inclusive de 
modo interdisciplinar (SOUSA-LOPES; ALVES-DA-SILVA, 2020). Entretanto, 
também é na área de zoologia em que boa parte das aulas da Educação Básica 
é baseada quase que exclusivamente na memorização de nomes, o que acaba 
reforçando um caráter descrito e pouco atrativo para os estudantes (AMORIM, 
2001; KRASILCHICK, 2008). Portanto, mais reflexões acerca dos métodos de 
ensino utilizados em zoologia ainda são necessárias para que seja oferecido um 
ensino atrativo e significativo na vida dos estudantes brasileiros. 

Entre os diferentes grupos de animais estudados em zoologia há elevado 
destaque para os insetos, afinal, eles são os animais mais diversos e abundantes 
do nosso planeta (GRIMALDI; ENGEL, 2005). Além disso, eles representam 
importantes "peças" no entendimento da evolução biológica e participam dos 
mais variados processos ecológicos importantes para a manutenção da vida, 
como polinização, ciclagem de nutrientes, herbivoria e também por servirem 
como alimento para diferentes grupos de animais nas teias tróficas (GULLAN; 
CRANSTON, 2010; PRICE et al., 2011). 
1 Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, Mestre e Douto-
rando em Entomologia pela Universidade de São Paulo (FFCLRP). Professor efetivo da SEE do 
Estado de Minas Gerais. E-mail: brunolopesprof@gmail.com
2 Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: nayane-
alvesbio@gmail.com
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Mas, por que utilizar os insetos como modelos didáticos na Educação 
Básica? Simplesmente porque eles são facilmente encontrados, o que 
possibilita seu uso durante aulas em um pátio/jardim de qualquer escola, 
por exemplo, desde que com a ética necessária para com esses seres vivos 
(SOUSA-LOPES; ALVES-DA-SILVA, 2020). Ainda, muitos processos como 
crescimento, reprodução e metamorfose são possíveis de serem observados em 
insetos, pois seu ciclo de vida geralmente é curto e o espaço demandado para 
realizar tal atividade é reduzido, tendo em vista os seus diminutos tamanhos 
(MACÊDO et al., 2009). De modo análogo, a observação desses mesmos 
processos (e a aquisição dos conceitos a eles inerentes) seria impraticável com 
a maior parte dos animais vertebrados, pois o tempo e o espaço necessários 
seriam extremamente dispendiosos. Finalmente, os insetos também são bons 
modelos para o ensino de zoologia, tanto em Ciências (Ensino Fundamental) 
quanto em Biologia (Ensino Médio), pois eles estão presentes na saúde, cultura 
e arte humanas (COSTA-NETO, 2002; DICKE, 2004; RABAAN et al., 2017). 
Mais detalhes sobre a importância dos insetos nos temas citados e como eles 
podem representar importantes ferramentas didáticas no processo de ensino/
aprendizagem podem ser vistos em Sousa-Lopes e Alves-da-Silva (2020) e nas 
próximas seções deste capítulo.

Contudo, para que o docente consiga utilizar os insetos como modelos, e o 
mais importante, definir quando eles são úteis para abordar diferentes conceitos 
biológicos é necessário que ele: (i) conheça as principais características dos 
insetos, (ii) diferencie, pelo menos, os seus principais grupos, (iii) saiba observá-
los, (iv) conheça a importância deles na natureza, (v) saiba encontrar diferentes 
tipos deles no campo, e (vi) seja capaz de criá-los em laboratório (MACÊDO 
et al., 2009). Além disso, para atender às habilidades mínimas necessárias para 
que os estudantes se tornem cidadãos conscientes, o docente deve se pautar na 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual prevê que a área Ciências 
da Natureza deve assegurar o acesso à diversidade de conhecimentos científicos 
levando em conta procedimentos de investigação científica (BRASIL, 2017). 
Abordando tais perspectivas, o ensino de zoologia se tornaria mais atrativo e 
formaria cidadãos mais críticos e reflexivos quanto à sua responsabilidade 
ética para com os diferentes seres vivos, além de incorporarem naturalmente 
vários conceitos. O grande problema é que há relativamente poucos relatos na 
literatura de práticas que envolvam métodos não convencionais no ensino de 
zoologia (SILVA; SILVA, 2016), em especial sobre os insetos (MATOS et al., 2009; 
SANTOS; SOUTO, 2011; MACHADO; MIQUELIN, 2016; SOUSA-LOPES, 
2017; SOUSA-LOPES; ALVES-DA-SILVA, 2020). Sendo assim, descrições e 
avaliações de novos métodos de ensino contribuirão para um aumento no 
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repertório de práticas em Ciências, o que poderá aprimorar as aulas oferecidas na 
Educação Básica, especialmente no Ensino Fundamental (EF), onde a atividades 
lúdicas e investigativas podem fazer mais sentido para os sujeitos (MATTHEWS; 
FLAGE; MATTHEWS, 1997).

Adicionalmente, o livro didático também pode ser fundamental no 
ensino de Ciências (incluindo a zoologia com o uso dos insetos como modelos), 
pois em muitas escolas ele representa o único material de apoio didático 
disponível tanto para professores quanto para estudantes (VASCONCELOS; 
SOUTO, 2003). A qualidade dos livros didáticos de Ciências tem sido discutida 
há décadas, sendo percebido que, principalmente no passado (décadas 1980 
e 1990), muitas vezes eram perpetuadas informações pouco aplicáveis à 
realidade dos educandos, os dados eram desatualizados, os artifícios didáticos, 
como imagens, eram incapazes de estimular a leitura e, ainda, alguns livros 
disseminavam aspectos discriminatórios e preconceituosos (BIZZO, 2000). A 
partir da implementação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
pelo Ministério da Educação em 1985, houve melhoria na qualidade dos livros 
didáticos, pois foram definidos critérios de avaliação, os quais minimamente 
aproximaram as editoras da comunidade acadêmica e professores da 
Educação Básica, finalmente gerando discussões iniciais acerca dos conteúdos 
abordados (BIZZO, 2000; VASCONCELOS; SOUTO, 2003). Hoje, boa parte 
dos livros aprovados no PNLD dispõe de ilustrações contextualizadas, leituras 
complementares, adequação de linguagem à realidade dos estudantes, propõe 
problematizações e aborda conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 
(ver análise dos livros didáticos nas seções posteriores). 

Contudo, a decisão docente quanto ao livro didático a ser selecionado 
para suas turmas ainda é um desafio, pois existe uma grande variedade de livros, 
dos quais apenas um é escolhido como material de apoio a cada quatro anos. 
Assim, percebe-se a grande responsabilidade do professor em fazer escolhas que 
consigam ser atrativas para os estudantes e completas teoricamente, com o intuito 
de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, é necessário que 
o docente tenha critérios objetivos de avaliação dos livros didáticos disponíveis 
(VASCONCELOS; SOUTO, 2003). Por exemplo, em uma análise crítica em 
relação ao tema "insetos" em dezenas de livros didáticos de Ciências utilizados 
de 1980 a 2000 foram definidos os seguintes critérios quali-quantitativos 
de avaliação: área de texto e de figuras sobre o tema, número de páginas, 
quantidade de textos complementares e exercícios, e coerência e atualização 
das informações no texto principal, figuras, textos complementares e exercícios 
(ALMEIDA; SILVA; BRITO, 2008). Foi observado que muitos dos livros avaliados 
negligenciaram aspectos ecológicos e benéficos dos insetos, bem como os textos 
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foram reduzidos, com erros conceituais e com imagens descontextualizadas 
(ALMEIDA; SILVA; BRITO, 2008). Tais livros representariam satisfatoriamente 
um guia de estudo para estudantes cujo seu professor utiliza os insetos como 
modelos para trabalhar conceitos, procedimentos e atitudes a fim de formar 
cidadãos plenos para o exercício da cidadania?

Neste contexto, os principais objetivos do presente manuscrito foram: 
(i) descrever as características básicas dos insetos, bem como sua importância 
na vida humana; (ii) avaliar como o tema "insetos" é abordado em alguns livros 
didáticos aprovados para atender ao PNLD de 2020 e que atenderão às habilidades 
propostas na BNCC; (iii) elucidar metodologias do ensino de zoologia que 
utilizam os insetos como modelos didáticos para trabalhar conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais; e (iv) abordar as perspectivas futuras sobre o uso 
dos insetos na Educação Básica, especialmente no EF. O primeiro e o segundo 
objetivos foram propostos com o intuito de dar subsídios teóricos (e.g. morfológico, 
fisiológico, evolutivo, ecológico, histórico, etc.) do estado da arte de conhecimento 
sobre os insetos, assim como avaliar as potencialidades e fragilidades dos livros 
didáticos para a apreciação e análises de professores do EF. Os demais objetivos 
são relacionados a práticas já realizadas em escolas de EF, as quais poderão ser 
incorporadas ao repertório de docentes que tenham interesse em trabalhar o tema 
"insetos" de modo integrado com a perspectiva de formação para a cidadania. Vale 
ressaltar que o intuito deste manuscrito não é esgotar as características dos insetos e 
nem o tema "insetos na educação básica", mas trazer contribuições para a melhoria 
da qualidade das aulas ofertadas e, principalmente, estimular a reflexão docente 
acerca dos métodos de ensino. Sendo assim, as sugestões aqui apresentadas não 
devem ser tomadas como um manual engessado a ser seguido, mas sim como um 
norte que deve levar em conta a autonomia intelectual docente, o currículo e o 
contexto da escola e seus alunos.

UMA VISÃO GERAL SOBRE OS INSETOS E COMO ELES SÃO 
PRESENTES NA VIDA HUMANA

Os insetos são animais pertencentes ao filo Arthropoda (artrópodes), 
ou seja, animais cujas principais características são o esqueleto externo 
(exoesqueleto) e rígido formado por quitina e com a presença de apêndices 
articulados (e.g. pernas, antenas; BRUSCA; MOORE; SHUSTER, 2016). Dentro 
do filo Arthropoda, os insetos estão incluídos em um agrupamento denominado 
Hexapoda, devido à presença de seis pernas. São animais com simetria bilateral, 
protostômios (i.e. no desenvolvimento embrionário o blastóporo dá origem à 
boca), com o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, com um par de antenas, 
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e, em sua maior parte, alados [alguns com um par de asas (e.g. moscas, Diptera) 
e outros com dois pares de asas (e.g. borboletas, Lepidoptera)]. Quanto às asas, 
vale pontuar que elas representam uma das características mais vantajosas aos 
insetos, pois os possibilita escapar de predadores, maior capacidade de busca de 
alimentos, dispersão, encontro de parceiros e, devido aos seus padrões coloridos, 
permitem a comunicação (e.g. para defender territórios e/ou atrair parceiros; 
GRIMALDI; ENGEL, 2005). Portanto, a presença de asas representa um grande 
avanço evolutivo para os insetos, os únicos invertebrados que conseguiram 
dominar o ambiente aéreo a partir do voo ativo.

Os insetos são animais com sistema circulatório aberto, em que a 
hemolinfa (o "sangue") fica disposta na cavidade do corpo. Eles possuem 
um sistema nervoso desenvolvido com olhos, cerdas táteis, antenas e outras 
estruturas sensoriais. Eles sofrem mudas, ou seja, os imaturos passam por 
processos de produção de novas cutículas e eliminação do exoesqueleto 
antigo, o que os possibilita crescer, até atingirem a fase adulta (alguns, como 
as traças de livros, continuam sofrendo mudas após se tornarem adultos). 
Os insetos também são animais cuja temperatura corporal é determinada 
ambientalmente, onde em momentos mais quentes do dia eles conseguem 
reter mais calor e se tornarem mais ativos, embora alguns insetos consigam 
voluntariamente aumentar a temperatura corporal a partir da contração da 
musculatura de voo (GULLAN; CRANSTON, 2010).

Quanto à reprodução, a maioria dos insetos se reproduz de modo 
sexuado, com indivíduos cujos sexos masculino e feminino são separados 
(i.e. dioicos). Mas, há casos de reprodução assexuada, como aquele que ocorre 
com abelhas e formigas (Hymenoptera), onde a rainha não fecundada pode 
dar origem a ovos dos quais se desenvolverão machos haploides, os zangões 
(partenogênese). Muitas espécies de insetos são ovíparas (i.e. botam seus ovos e 
o embrião se nutre de substâncias que existem no próprio ovo; e.g. maior parte 
dos besouros, Coleoptera), mas há também aquelas ovovivíparas (i.e. fêmeas 
retêm os ovos dentro do corpo até eclodirem, e embriões se desenvolvem com 
a nutrição do próprio ovo; e.g. alguns Hemiptera) e vivíparas (i.e. os imaturos 
se desenvolvem na cavidade abdominal da fêmea, com nutrição provida pela 
mesma; e.g. moscas tsé-tsé; GULLAN; CRANSTON, 2010). 

Em relação ao desenvolvimento, existem insetos ametábolos, ou seja, 
que não sofrem mudanças na forma do corpo ao longo do desenvolvimento de 
imaturo para adulto, com exceção ao tamanho e amadurecimento dos órgãos 
sexuais na fase adulta. Este é o caso das traças dos livros (Archaeognatha). 
Os insetos cujos imaturos (ninfas) são semelhantes aos adultos, mas há o 
surgimento das asas, além do aumento de tamanho e desenvolvimento sistema 
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reprodutor na fase adulta, são chamados hemimetábolos. Este é o caso das 
maria-fedidas (Hemiptera). Já os insetos holometábolos são aqueles em que 
os imaturos (larvas) são totalmente diferentes dos adultos e, entre a fase larval 
e adulta ocorre a pupa, na qual há uma reestruturação das partes internas 
do corpo, assim como o desenvolvimento das asas. Esse é o extremo da 
metamorfose, sendo o exemplo mais marcante aquele que ocorre na mudança 
de lagartas para borboletas.  

Hoje, apesar de divergências nas correntes de pensamento defendidas 
por diferentes grupos de taxonomistas, os insetos podem ser descritos como 
parentes mais próximos dos crustáceos (caranguejos, lagostas, camarões), 
os quais compartilham semelhanças moleculares e em estruturas cerebrais. 
Por compartilharem tais semelhanças, provavelmente insetos e crustáceos 
se originaram de um ancestral comum. Mas, o auge da evolução dos insetos 
ocorreu quando houve o surgimento e diversificação das plantas com flores, no 
período Cretáceo. Com isso, houve o surgimento de nichos alimentares vagos, 
os quais favoreceram a diversificação de diferentes grupos de insetos herbívoros 
cujas ordens estão entre as mais diversas dos insetos (e.g. Coleoptera, Diptera, 
Lepidoptera, Hymenoptera e Hemiptera). 

Quanto à ecologia, os insetos são extremamente diversificados, a começar 
pelas dietas (PRICE et al., 2011). Há aqueles com aparelho bucal do tipo 
mastigador, os quais são utilizados para predar (e.g. louva-a-deus, Mantodea) 
ou para se alimentar de diferentes tecidos vegetais (e.g. lagartas de mariposas, 
Lepidoptera; gafanhotos, grilos e esperanças, Orthoptera). Há aparelhos bucais 
sugadores adaptados a sugar a seiva de plantas (e.g. percevejos, Hemiptera) ou 
sangue de seus hospedeiros (e.g. mosquitos, Diptera). Outros têm aparelho bucal 
lambedor, os quais sugam alimentos no estado líquido (e.g. moscas, Diptera). 

As características das pernas também são variáveis, mais uma vez 
adaptadas ao estilo de vida. Por exemplo, gafanhotos têm as pernas do tipo 
saltatorial, as quais possibilitam a eles darem saltos. Enquanto grilos podem ter 
pernas fossoriais, as quais os permitem escavar a terra, para se abrigar ou enterrar 
seus ovos, por exemplo. Alguns insetos vivem no ambiente aquático em um de 
seus estágios de vida (e.g. libélulas e efeméridas, Odonata e Ephemeroptera, 
respectivamente), mas a maior parte vive no ambiente terrestre, em troncos 
de árvores (e.g. cupins, Isoptera), no dossel (e.g. besouros, Coleoptera), na 
serapilheira (e.g. colêmbolos, Collêmbola), no corpo de vertebrados (e.g. 
pulgas e piolhos, Siphonaptera e Phthiraptera, respectivamente), etc.

São descritas cerca de 1.000.000 de espécies de insetos, as quais estão 
distribuídas em 33 ordens, das quais 30 estão presentes no Brasil (RAFAEL et 
al., 2012). A ordem com maior número de espécies é a dos besouros, a qual 
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tem aproximadamente 350 mil espécies descritas no mundo, sendo que 28 mil 
delas têm ocorrência no Brasil (RAFAEL et al., 2012). Finalmente, nosso país 
tem aproximadamente 91 mil espécies de insetos descritas, mas as estimativas 
sugerem haver 400 mil, o que indica que muitas delas ainda serão descritas nos 
próximos anos. Nesta perspectiva, e no sentido de mostrar aos estudantes do 
EF que espécies novas podem estar muito próximas a eles (o que poderia aguçar 
a sua curiosidade), podem ser mostrados vídeos com a descrição de novas 
espécies no Brasil. Sousa-Lopes e Alves-da-Silva (2012) disponibilizaram um 
vídeo ilustrando uma nova espécie de vespa que foi descoberta no cerrado de 
Minas Gerais, em Uberlândia, e o conceito de parasitoide (ver o link para o vídeo 
nas referências). Para os professores, textos com relatos sobre a descoberta de 
espécies novas de insetos podem virar repertório para a contação de histórias. 
Pinho (2018) ilustra uma história interessante de como as crianças podem 
participar do processo de nomeação de uma espécie e Sousa-Lopes e Alves-
da-Silva (2020) analisam esse processo à luz da BNCC.

Há registros de que os insetos fazem parte da vida humana desde 
o período antes de Cristo (a.C.). Esculturas encontradas na Caverna da 
Aranha na Espanha, datadas em 6000 a.C, ilustram uma pessoa coletando 
mel em um ninho de abelhas selvagens (Hymenoptera; GOULD; GOULD, 
1988). O hábito de explorar as abelhas, seja com a retirada de mel ou no 
serviço de polinização em nossas lavouras, não é recente. Hoje, sabemos 
que 80% das plantas cultivadas são polinizadas por abelhas, as quais 
são responsáveis pelo lucro de 10 a 20 bilhões de dólares anualmente na 
produção de alimentos (CARRECK; WILLIAMS, 1998; BRUSCA; MOORE; 
SHUSTER, 2016). Por outro lado, algumas poucas espécies causam enormes 
prejuízos à humanidade, também há muito tempo. Por exemplo, no sangue 
de múmias egípcias datadas em 3000 anos foram encontrados antígenos da 
Malária, uma doença cujos vetores são mosquitos. Anualmente, cerca de 
500 milhões de pessoas entram em contato com a malária, das quais até três 
milhões morrem (BRUSCA; MOORE; SHUSTER, 2016). Principalmente em 
regiões tropicais, como é o caso do Brasil, os mosquitos Aedes aegypti são 
conhecidos pela transmissão de doenças como a dengue, chikungunya, febre 
amarela e zika, as quais causam enormes prejuízos econômicos e a morte 
de dezenas de milhares de pessoas (BRAGA; VALLE, 2007; PATTERSON; 
SAMMON; GARG, 2016; RABAAN et al., 2017). Contudo, as espécies que 
trazem prejuízos à humanidade representam uma minoria. 

Culturalmente, os insetos podem ser encontrados em simbolismos 
históricos, nas pinturas, estampas de roupas, adesivos, músicas, etc. (WEISS, 
1927; DICKE, 2000; COSTA-NETO, 2002). Um exemplo desses é o caso dos 
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besouros escaravelhos conhecidos popularmente como "rola-bosta". Esses 
besouros possuem o hábito de procurar fezes de outros animais, construir bolas 
com essas fezes, procurarem parceiros para se reproduzir e depois colocarem 
seus ovos dentro das bolas, onde as larvas têm abrigo, alimento e se desenvolvem. 
Vendo partes deste ciclo, os egípcios antigos concluíram que depois da morte os 
besouros ressurgiam de dentro das bolas de fezes (reencarnação) e o movimento 
de rolar as bolas de fezes, quando procurando parceiros ou abrigo, representaria 
rolar o sol no horizonte (a determinação do dia). Assim, para eles esses besouros 
eram considerados o deus da imortalidade, Khepera (WEISS, 1927). Basta 
observar os hieróglifos do Egito antigo para ver as representações dos besouros 
escaravelhos. Ainda culturalmente, há evidências da crença de que a presença de 
moscas representava a brevidade da vida e a presença de libélulas e borboletas 
representava a vida eterna. Essa simbologia pode ser vista em pinturas feitas na 
Europa e datadas a partir do século XIII (DICKE, 2004). Na música, há diversos 
casos do uso dos insetos como inspiração, por exemplo, em "Borboleta" de Zélia 
Duncan, "Insetos" do Mundo Bita e no clipe "Festa" de Ivete Sangalo, que podem 
até contribuir para diferentes discussões em sala de aula.

Muitos dos comportamentos humanos são aparentemente mais antigos 
em insetos, como por exemplo, a organização social. Comportamentos 
como esses possibilitam aos humanos implantarem e manterem ideologias 
de organização social as quais são passadas de geração em geração. Insetos 
como formigas, são conhecidos por serem eussociais, ou seja, suas colônias 
têm sobreposição de gerações, o que possibilita troca de experiências entre os 
indivíduos mais velhos e os mais jovens; há cuidado aos imaturos, com alguns 
indivíduos do formigueiro ficando por conta de cuidar dos ovos e larvas; e 
divisão de tarefas, em que a rainha é responsável por produzir ovos, as soldadas 
por defenderem o ninho e as forrageiras por encontrarem recursos. De geração 
em geração, nós humanos passamos para os mais novos que para a sociedade 
se desenvolver, cada um dá sua contribuição, assim como as formigas, o que 
muitas vezes justifica inclusive o nosso mercado de trabalho. Exemplo disso é a 
clássica fábula "A cigarra e a formiga", a qual ilustra para as crianças que quem 
não trabalha como formiga pode ter sérios problemas no futuro (SOUSA, 
2014). Por outro lado, a humanidade sempre se orgulhou de sua inteligência, 
por exemplo, no caso de explorar a luz do sol e das estrelas para se orientar 
(norte, sul, leste e oeste), especialmente durante as grandes navegações. 
Mas, besouros rola-bosta também são conhecidos por assim o fazer. Esses 
insetos rolam suas bolas de fezes em linha reta tendo como orientação a luz 
das estrelas. O objetivo deles é encontrar pelotas de fezes (alimento para 
sua prole) e se orientar pelas estrelas até lugares onde outros besouros não 
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consigam encontrá-los e roubar suas pelotas (evitando a competição; DACKE 
et al., 2013). Além de humanos e esses besouros, aves, tartarugas e focas são 
conhecidos por se orientarem a partir de corpos celestes.

Os insetos também são utilizados como fonte de alimento. No Brasil, há 
relatos de pessoas se alimentado de formigas tanajuras, as quais são consideradas 
uma alternativa alimentar proteica e de alta qualidade (MACEDO et al., 2017). 
O hábito de se alimentar de insetos, a Entomofagia, não é incomum. Em 
diversas partes do planeta, como na Ásia e Europa, os insetos fazem parte do 
cardápio das pessoas. Van Huis, Van Gurp e Dicke (2014), em seu livro sobre o 
uso dos insetos no cardápio humano, defendem que a população humana está 
crescendo muito e para alimentar todas essas pessoas seria necessário desmatar 
muito o ambiente para criação de gado e a respectiva produção de carne. 
Assim, os autores propõem que os insetos representam um recurso alimentar 
com qualidade nutricional (quantidade de proteínas e lipídeos) semelhante à 
de bovinos, que o espaço necessário para criá-los seria bem menor e, portanto, 
com o seu consumo haveria uma diminuição na pegada ecológica humana, 
amenizando os efeitos das mudanças climáticas.

A indústria também utiliza os insetos. Por exemplo, há o clássico uso das 
lagartas do bicho-da-seda para produção têxtil e as atuais biofábricas, as quais 
criam insetos em massa, como é o caso das vespas utilizadas como agentes de 
controle biológico de pragas nas lavouras (e.g. cana-de-açúcar). Além disso, 
as características dos insetos estão sendo utilizadas como fonte de inspiração 
para construção de biomiméticos (máquinas que imitam os modos de vida 
de algum organismo), os quais já solucionam diferentes problemas através da 
construção de robôs, sensores, aparelhos ópticos, entre outros (GORB, 2011). 
A partir do estudo da morfologia e fisiologia das pernas dos insetos foram 
construídos robôs que têm melhor locomoção em terrenos acidentados e 
conseguem escalar superfícies lisas, como aquelas de vidros (GORB, 2011). 
Esses tipos de robôs estão sendo utilizados para resolver tarefas domésticas 
básicas e podem ser úteis até para explorarem locais onde ocorreram acidentes 
a fim de encontrar pessoas em escombros e facilitar o seu salvamento. 

OS INSETOS NOS LIVROS DIDÁTICOS

Nesta seção são analisadas três coleções de livros didáticos de Ciências 
para o EF II, aprovados no PNLD 2020, quanto à sua abordagem ao tema insetos. 
As duas primeiras obras foram selecionadas por terem sido as mais escolhidas 
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entre as escolas estaduais de Minas Gerais, segundo informações da Secretaria 
de Estado de Educação. A terceira obra foi escolhida aleatoriamente (Tabela 1). 
Foi feita uma análise qualitativa e levantadas em quais habilidades propostas 
pela BNCC os insetos foram utilizados para trabalhar conceitos, procedimentos 
e atitudes (Tabelas 1 e 2). Por questões de espaço, serão apresentados apenas os 
códigos das habilidades, as quais podem ser vistas em Brasil (2017). 

As perguntas da Tabela 1, de caráter qualitativo, são respondidas com 
"Sim" quando foram abordadas; "Às vezes", quando foram abordadas em apenas 
algumas habilidades; ou "Não" quando não foram abordadas em nenhuma das 
habilidades da coleção de livros didáticos em questão. As perguntas foram 
adaptadas de critérios elencados por Vasconcelos e Souto (2003), sendo assim, 
mais detalhes de o porquê delas podem ser vistos na obra citada.

Tabela 1. Análise qualitativa de livros de Ciências do Ensino Fundamental II 
quanto ao uso dos insetos como modelos para ensinar conceitos, procedimentos 
e atitudes. As cores verde, cinza e vermelho representam as respostas "Sim", "Às 
vezes" e "Não", respectivamente.

Perguntas CANTO; 
CANTO, 2018

GEWANDSZNAJDER; 
PACCA, 2018

LOPES; 
AUDINO, 2018

A linguagem é adequada à 
série?

É atualizado?

As definições são claras?

As imagens são nítidas e 
autoexplicativas?
As imagens são 
relacionadas às 
informações do texto?
As imagens têm chamadas 
no texto, possibilitado 
associação com a 
informação?
Propõe questões 
problematizadoras?
As questões têm enfoque 
multidisciplinar?
Indica fontes 
complementares?
Estimula o uso de 
tecnologias?
Aborda conteúdos 
atitudinais?
Aborda conteúdos 
procedimentais?
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Tabela 2. Habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em que 
os insetos foram utilizados como modelos nos livros didáticos analisados. Para 
detalhes das habilidades, consultar Brasil (2017).

Livros Habilidades da BNCC (2017)

CANTO; CANTO, 2018 EF07CI08, EF08CI07, EF09CI08, EF09CI09, 
EF09CI10 e EF09CI11

GEWANDSZNAJDER; PACCA, 2018

EF06CI04, EF06CI07, EF06CI08, EF06CI09, 
EF06CI11, EF06CI12, EF07CI06, EF07CI04, 
EF07CI07, EF07CI08, EF07CI09, EF08CI07, 
EF08CI10, EF09CI08, EF09CI09, EF09CI10 e 
EF09CI11

LOPES; AUDINO, 2018 EF07CI07, EF07CI08, EF07CI09, EF08CI07, 
EF09CI01, EF09CI10 e EF09CI11

Sugere-se que todos os livros analisados dispõem de ilustrações, 
leituras complementares, adequação de linguagem à realidade dos estudantes, 
propõem problematizações e abordam conteúdos conceituais, procedimentais 
e atitudinais. Contudo, Canto e Canto (2018) e Lopes e Audino (2018) não 
indicaram, no corpo do texto, onde as figuras estavam sendo utilizadas como 
ilustração, o que foi nesta análise considerada uma falha de diagramação (Tabela 
1). Tal falha possivelmente dificultará aos estudantes lerem e, ao mesmo tempo 
e de modo rápido, fazerem a associação entre os conceitos escritos e as imagens. 

Além disso, todas as coleções indicaram fontes de pesquisa complementar, 
uso de tecnologias e enfoque multidisciplinar, mas nem sempre envolvendo 
os insetos, como proposto em nossa análise. Esse fato foi o motivo pelo qual 
todas as obras foram respondidas com "Às vezes" nas perguntas relacionadas. 
Sobre as fontes de pesquisa complementar, Lopes e Audino (2018; 8º ano, p.35) 
disponibilizam um interessante texto sobre a polinização e o desaparecimento 
das abelhas; e sugeriram uma pesquisa sobre esses insetos, bem como a criação 
de slogans, dando um exemplo: "Sem abelhas, sem alimento" (Habilidade: 
EF08CI07). Essa atividade envolve tanto conceitos (e.g. polinização) quanto 
procedimentos (e.g. pesquisa e apresentação dela) e atitude (e.g. reconhecimento 
e conservação das abelhas; empatia para com esses insetos). Em um dos 
exemplos de uso de tecnologias em que os insetos são citados, Gewandsznajder e 
Pacca (2018; 7º ano, p. 147) sugeriram um site onde os estudantes poderiam ver 
estratégias de combate ao mosquito causador da dengue, A. aegypti (Habilidade: 
EF07CI09). O fato das pesquisas serem estimuladas a partir de sites já indica o 
uso de tecnologias, mas não o enfoque multidisciplinar. Quanto a este último, 
Gewandsznajder e Pacca (2018; 6º ano, p. 150) deram um exemplo versátil 
ao compararem as diferenças evolutivas entre a visão de insetos e humanos 
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(Habilidades: EF06CI07/EF06CI08). Notou-se também que Gewandsznajder e 
Pacca (2018) foram os autores que mais utilizaram os insetos para desenvolver 
diferentes habilidades, enquanto que Lopes e Audino (2018) foram os que 
utilizaram os insetos em menor quantidade de habilidades (Tabela 2).

Percebeu-se, portanto, que os insetos são utilizados nos livros didáticos 
de EF II como modelos para trabalhar diferentes conteúdos (e.g. morfologia, 
evolução, ecologia e genética), procedimentos e atitudes. Entretanto, a maior 
parte das vezes em que eles foram citados foi relacionada ao seu dano, sendo 
vetores de doenças a mais recorrente, especialmente em Canto e Canto 
(2018) e Gewandsznajder e Pacca (2018). Outros aspectos sobre os insetos, 
como alternativa alimentar, cultura humana e aplicação humana (e.g. novas 
tecnologias; Ver seção anterior) são geralmente negligenciados. Mas, a 
comparação da visão de insetos e humanos (GEWANDSZNAJDER; PACCA, 
2018; 6º ano, p. 150), associação do voo das abelhas à eletrização de seus corpos 
e à atração de pólen (CANTO; CANTO, 2018, 9º ano, p. 37) e a associação 
da visão das abelhas com a radiação ultravioleta (LOPES; AUDINO, 2018, 9º 
ano, p. 233) ilustram estratégias relevantes para tornar as aulas mais atrativas. 
Sendo assim, os livros aqui analisados representam boas ferramentas didáticas, 
mas que apresentam lacunas ao abordarem os diferentes usos dos insetos 
como modelos didáticos. Assim, os livros per se são ineficientes em abordar as 
potencialidades dos insetos. Por exemplo, nenhum dos livros abordou, quando 
falando na parte de astronomia sobre os fatos históricos acerca da orientação 
a partir das estrelas, que além dos humanos, insetos e outros animais podem 
utilizá-la para se guiarem. Compreende-se que o espaço dos livros didáticos é 
limitado, mas alguns pontos sobre os insetos podem ser aprimorados dentro 
do espaço disponível.

MÉTODOS DE ENSINO QUE ENVOLVEM OS INSETOS E 
CONCEITOS, PROCEDIMENTOS E ATITUDES

Nesta seção são apresentados dois métodos de ensino utilizando os 
insetos como modelos para ensinar conceitos biológicos, procedimentos e 
atitudes a estudantes do EF II. Ambas as atividade foram desenvolvidas em 
uma escola pública estadual de Minas Gerais, em Uberlândia. A primeira 
atividade foi realizada de modo interdisciplinar, envolvendo a disciplina de 
Língua Inglesa, além de Ciências. Esta atividade foi apresentada na XXIV 
Feira Ciência Viva da Universidade Federal de Uberlândia e, portanto, mais 
detalhes podem ser vistos no trabalho completo publicado nos anais do evento 
(INÁCIO et al., 2019). Já a segunda atividade, não teve a participação de outras 
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áreas do conhecimento que não Ciências, mas envolveu habilidades artísticas, 
como a confecção de desenhos. Esta atividade também pode ser vista com 
mais detalhes em Sousa-Lopes e Alves-da-Silva (2020).

Atividade I: uma experiência bilíngue para conscientizar quanto à dengue
Segundo os noticiários do ano de 2019, houve grande aumento de casos 

de dengue no país. Em Uberlândia, por exemplo, houve o aumento de mais 
de 100% em uma única semana no início do ano letivo (TV PARANAÍBA, 
2019). Sendo assim, o objetivo desta atividade foi conscientizar os estudantes 
dos sextos anos quanto à dengue. Para tanto, os estudantes analisaram o ciclo 
de vida dos mosquitos (conceitos), montaram uma armadilha para capturá-los 
e conhecer os seus estágios de vida (conceito e procedimento) e, finalmente, 
prepararam cartazes bilíngues para conscientizar os demais alunos da escola 
quanto à experiência vivida (procedimento e atitudes). Os estudantes também 
discutiram a questão de o inglês ser a língua universal da Ciência, tendo 
em vista que a maior parte dos artigos científicos, inclusive os que foram 
procurados durante as aulas, são publicados em inglês.

Durante as aulas de Ciências, foram lidos textos, vistos vídeos, 
resolvidos exercícios (sobre o ciclo da doença) e feita uma roda de conversa 
sobre a dengue. Nesta última, surgiu a ideia de construir uma armadilha para 
pegar os mosquitos a fim de conhecer seus diferentes estágios de vida, uma 
vez que a maior parte dos estudantes dos sextos anos apenas os conhecia por 
ilustrações. Foi, então, iniciada a busca por vídeos para darem ideias sobre 
como amostrar os mosquitos (por exemplo: Saiba construir uma mosquitoeira; 
ver referências). Após ver o vídeo mencionado foi lido um texto sobre como 
preparar uma armadilha, intitulada pelos estudantes como “mosquitoeira” 
(disponível em: Mosquitérica; ver referências). 

Depois disso, cada um dos 75 estudantes envolvidos preparou sua 
“mosquitoeira” sob a supervisão dos dois professores orientadores utilizando 
os seguintes materiais: uma garrafa PET de 2 litros, cinco centímetros de 
microtule, três grãos de arroz, fita isolante e/ou fita de empacotamento, lixa 
grossa (madeira, nº 80) e tesoura. Durante a preparação das “mosquitoeiras” 
os estudantes perceberam haver garrafas PET transparentes e verdes e, então, 
com a intervenção dos professores, propuseram a seguinte hipótese (H1): 
“garrafas transparentes pegarão mais mosquitos, pois as fêmeas botarão ovos 
onde elas possam enxergar melhor a água”. 

Depois de confeccionadas, foram selecionadas pelos professores 
orientadores as 10 “mosquitoeiras” mais bem lacradas e, portanto, com menor 
risco dos mosquitos saírem após seu desenvolvimento larval. Vale ressaltar que, 
tendo em vista que o uso inadequado das “mosquitoeiras” poderia trazer riscos 
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à saúde, pois elas poderiam se tornar reservatórios ao invés de armadilhas caso 
não preparadas adequadamente e inspecionadas frequentemente, os professores 
optaram por fazer a experiência somente na escola onde estariam supervisionando 
constantemente. Os professores também recomendaram aos estudantes não 
fazerem “mosquitoeiras” em casa para evitar a atração e proliferação dos mosquitos.

Cinco garrafas (três transparentes e duas verdes) foram colocadas em 
uma área muito sombreada, em uma das extremidades da escola, e as outras 
cinco garrafas (três transparentes e duas verdes) foram colocadas na outra 
extremidade da escola que, embora mais ensolarada, ainda teve as garrafas 
colocadas em baixo de árvores, ficando também sob a sombra durante boa 
parte do dia. Tal disposição das garrafas adveio de uma discussão entre os 
professores e os estudantes, da qual surgiu a segunda hipótese (H2) a ser testada 
e que justifica os lugares escolhidos para colocar as garrafas: "as fêmeas devem 
preferir locais mais sombreados para depositarem seus ovos, caso contrário a 
água pode aquecer demais e as larvas morrerem".

Todas as garrafas foram colocadas a aproximadamente um metro de 
distância umas das outras. Depois de colocadas, duas vezes por semana as garrafas 
foram checadas pelos estudantes e um professor, embora o último checasse 
diariamente na ausência dos alunos. Esse processo foi feito durante 45 dias. Após 
as coletas dos mosquitos, eles foram colocados em álcool 70% pelo professor e 
seus estágios de vida foram vistos por todos os estudantes com o auxílio de um 
estereomicroscópio no Laboratório de Ensino de Ciências da escola.

Os estudantes encontraram ao todo 28 mosquitos adultos, oito pupas, 
15 larvas e mais de 100 ovos dos mosquitos A. aegypti e outro não identificado, 
mas possivelmente da família Culicidae (Figura 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 1: Mosquito amostrado na experiência, além do Aedes aegypti. Provavelmente 
da família Culicidae. Fonte: Os autores.
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Os mosquitos foram pegos somente após o 16º dia de experimento (Figura 
2). Tanto as garrafas verdes quanto as transparentes pegaram os mosquitos, em 
uma proporção próxima de 1:1. Esses resultados refutaram a H1 dos estudantes 
de que as garrafas transparentes pegariam mais mosquitos. A justificativa 
discutida nas aulas foi que as fêmeas devem se orientar não pela cor das garrafas, 
mas possivelmente pela quantidade de sombra e, por conseguinte, menor 
temperatura do local. De fato, as garrafas que ficaram do lado mais sombreado 
da escola pegaram praticamente todos os mosquitos, sendo apenas um dos 
mosquitos pego no lado mais ensolarado, o que corroborou a H2.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2: Primeiro mosquito amostrado nas “mosquitoeiras”, no 16º dia de experimento 
que se tornara pupa quando fotografado (seta vermelha). Fonte: Os autores.

Os estudantes desenharam os diferentes estágios de vida do mosquito 
(Figura 3) e, depois disso e sob a supervisão da professora de inglês, 
confeccionaram cartazes sobre o ciclo de vida do mosquito e com frases de 
conscientização em português e inglês, com o intuito de estimular o combate à 
dengue (Figura 4). Ao final da ação foi possível notar que todos os estudantes 
conseguiram diferenciar os estágios de vida dos mosquitos (a partir de 
desenhos, confecção dos cartazes e suas explicações) e quais ações seriam 
necessárias para impedir seu desenvolvimento e, consequentemente, diminuir 
o número de casos de dengue em nossa comunidade.
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Figura 3: Alguns dos desenhos confeccionados pelos estudantes juntamente com os 
professores após a experiência e discussão sobre o tema. Fonte: Os autores.

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 4: Alguns dos cartazes confeccionados pelos estudantes juntamente com os 
professores após a experiência e discussão sobre o tema. Fonte: Os autores.

Os estudantes chegaram à conclusão, a partir das discussões em sala de 
aula, que as fêmeas dos mosquitos podem fazer posturas em diferentes cores de 
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garrafas PET, mas preferindo lugares sombreados ao invés daqueles ensolarados. 
Esta experiência possibilitou aos estudantes conhecerem os estágios de vida dos 
mosquitos (conceitos) e aprenderem a como evitar que vetores de doenças como 
a dengue se propaguem (procedimentos e atitudes). Por outro lado, os estudantes 
também melhoraram seu repertório em relação à língua inglesa. Sendo assim, os 
objetivos propostos neste estudo foram alcançados com sucesso, tornando os 
envolvidos cidadãos mais conscientes e que, provavelmente, disseminarão tais 
conhecimentos apreendidos em suas comunidades.

Atividade II: efêmero o quê?

Nas aulas de zoologia de insetos do sétimo ano do ensino fundamental, 
em 2018, o objetivo foi estimular os estudantes a conhecerem a diversidade 
desses animais e simultaneamente construírem conceitos sobre metamorfose, 
adaptação, biodiversidade, entre outros. Além disso, objetivou-se trabalhar 
com atitudes positivas para com os seres vivos (e.g. repeito) e também 
habilidades artísticas (procedimento). Como visto anteriormente, em resumo, 
há uma infinidade de conteúdos sobre os insetos. Sendo assim, nesta prática, 
foi feito um recorte dentro do tema Entomologia, onde os insetos escolhidos 
foram aqueles da ordem Ephemeroptera, tendo em vista seu desconhecimento 
por boa parte da sociedade e, também, por seu ciclo de vida ser curto na fase 
adulta, o que possibilita fazer diferentes analogias no cotexto de valorização de 
nossas vidas. Foram necessárias seis aulas para conseguir realizar a proposta.

Inicialmente, foi preparado um pequeno texto com um questionário 
sobre os efemerópteros (Anexo 1; SOUSA-LOPES; ALVES-DA-SILVA, 
2020). No texto alguns termos foram sublinhados para que os estudantes 
procurassem em dicionários o seu significado, ampliassem o repertório de 
vocabulário e conhecessem alguns conceitos. Como tarefa de casa foi proposto 
que os estudantes entrassem no site dos efemerópteros do Brasil (SALLES et 
al., 2004), e escolhessem uma espécie que mais os simpatizassem para que 
fosse apresentada na aula seguinte. Com isso, os estudantes foram estimulados 
a pesquisarem e, como consequência, adquirirem conhecimento sobre a 
diversidade deste grupo de insetos.

Depois disso, foi feita uma roda de conversa, na qual foram discutidas as 
respostas do questionário sobre os efemerópteros e os resultados da pesquisa. 
Este foi o momento de avaliar o que os estudantes haviam apreendido e o que 
poderia ser complementado a partir de uma aula expositiva dialogada, onde o 
site efemerópteros do Brasil também foi mostrado, pois alguns estudantes não 
tiveram acesso em casa.
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Finalmente, foi trabalhado com a valorização da vida. Para isso, a 
música “Efêmera” de Tulipa Ruiz foi ouvida e, depois, feita uma reflexão sobre a 
valorização das formas de vida, incluindo a dos insetos e a humana. Tal música 
foi escolhida, pois seu nome possibilita fazer uma analogia com o ciclo de vida 
dos efemerópteros e também por que ela traz reflexões sobre a importância de 
aproveitar o tempo. Após a música foi proposto que os estudantes refletissem 
e repensassem as questões sete e oito do questionário. Depois disso, foi pedido 
aos estudantes que fizessem um desenho livre com breves comentários sobre 
a lição aprendida (Figuras 5), enquanto ouviam novamente a música. Para 
motivar e estimular os estudantes a levarem a reflexão adiante, os desenhos 
preparados por eles foram expostos na página intitulada "Ciências com Arte" 
de um blog criado como ferramenta para facilitar o ensino de Ciências, 
disponível em Sousa-Lopes e Alves-da-Silva (2012).

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 5: Representação de um efemeróptero e texto produzido por uma estudante. 
Fonte: Os autores.

Durante esta prática foi notado que os estudantes perceberam haver uma 
grande diversidade de insetos e que algumas ordens como Ephemeroptera são 
pouco conhecidas. Conceitos como ciclo de vida, reprodução, metamorfose, 
adaptação, entre outros foram discutidos e incorporados ao vocabulário deles. 
Também foi observada uma mudança no comportamento dos estudantes 
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quanto aos insetos. Por exemplo, durante um recreio o besouro metálico, 
Euchroma gigantea (Buprestidae), foi encontrado no meio do pátio da escola 
por estudantes que, imediatamente, o levaram à sala dos professores para que 
o professor de Ciências o deixasse em um lugar mais seguro. Este fato sugere 
mudanças atitudinais, as quais, segundo a BNCC, são competências a serem 
desenvolvidas pelos estudantes na escola (BRASIL, 2017). 

Finalmente, percebeu-se que a confecção de desenho estimulou os 
estudantes a refletirem as diferentes características dos insetos e aprenderem 
de maneira lúdica (procedimento). De fato, desenhos representam uma 
importante linguagem não verbal, composta por códigos que não são palavras, 
que revela a visão de mundo dos estudantes e que possibilita ao docente avaliar 
o seu aprendizado (MARTINS; OGBORN; KRESS, 1999; COSTA et al., 2006). 
Contudo, segundo Costa e colaboradores (2006) o desenho ainda é pouco 
explorado no ensino de Ciências. Aqui, sugerimos que os desenhos são até bem 
explorados pelos docentes de Ciências, mas a grande questão é que as atividades 
geralmente não são descritas ou compartilhadas em publicações formais.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E AS PERSPECTIVAS 
SOBRE O USO DOS INSETOS COMO MODELO DIDÁTICO 
NO ENSINO FUNDAMENTAL

É evidente que os insetos representam um excelente recurso didático 
para trabalhar com conceitos, procedimentos e atitudes. E, utilizar os insetos 
como modelos no EF, pode ser um estímulo para que as abstrações sobre os 
conceitos científicos sejam reduzidas e os estudantes tenham, assim, um amplo 
entendimento da vida. Além disso, tendo em vista que as crianças são muito 
curiosas quanto ao mundo natural incluindo os insetos (WILSON, 1984), 
utilizar esses animais como modelos didáticos contribuirá para evitar que se 
desenvolva a repulsividade por parte dos estudantes; e facilitará o processo 
de construção de valores, como respeito à vida.  Contudo, muitos docentes 
de Ciências ainda têm dificuldades em utilizar os insetos como modelos 
(CAJAIBA, 2014), seja pela falta de conhecimento teórico ou de tempo para 
planejamento de atividades. Afinal, boa parte dos professores brasileiros da 
Educação Básica trabalha mais de um turno e com inúmeras turmas para ter 
condições dignas de sobrevivência. Deste modo, muitas aulas de zoologia são 
descritivas e baseadas exclusivamente em livros textos, o que não propicia a 
criação de práticas inovadoras e seu respectivo compartilhamento. Assim, 
ocorre apenas a retroalimentação do modelo atual.
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Como contraponto, nas escolas norte-americanas, desde o século 
passado a produção de material sobre os insetos com ferramentas de ensino 
vem sendo desenvolvida, utilizando a cultura, literatura, história, música 
e dança de modo integrado com os conceitos biológicos sobre ecologia, 
etologia, genética, evolução, etc. (MATTHEWS; FLAGE; MATTHEWS, 1997). 
Desde aquela época tem sido sugerido também que as estratégias de ensino 
por investigação são aquelas que mais chamam a atenção dos educandos e, 
portanto, facilitam o processo de construção do conhecimento.

Sendo assim, as perspectivas futuras são: (i) estimular entomólogos 
a contribuírem com atividades de ensino na Educação Básica, por exemplo, 
na oferta de cursos básicos para professores ou intervenções na escola; (ii) 
desenvolver e publicar formalmente sequências didáticas investigativas cujos 
insetos sejam modelos para trabalhar os mais diversos conteúdos, a fim de 
que o repertório seja crescente entre os professores; (iii) criar meios para que 
tais publicações cheguem às escolas e sejam discutidas pelos docentes; (iv) 
incorporar ou reconstruir as novas práticas pedagógicas originadas  dos itens 
anteriores (ii e iii); e (v) aumentar o diálogo entre editoras, professores da 
educação básica e entomólogos (assim como outros profissionais das ciências) 
para que sejam produzidos livros com maior diversidade de informações. 
Tudo isso contribuirá para uma melhoria na qualidade do ensino de Ciências 
no país e para a formação de cidadãos mais conscientes para com o mundo que 
os cerca, incluindo os insetos.
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Anexo 1
Efêmero o quê?

Ephemeroptera é o nome de uma ordem de insetos que são popularmente conhecidos 
como efeméridas, efemerópteros ou siriruias. Eles têm distribuição mundial, exceto 
na Antártica, no extremo Ártico e em pequenas ilhas oceânicas. Há cerca de quatro 
mil espécies no mundo, sendo 286 espécies registradas no Brasil. São anfibióticos e 
os únicos insetos atuais que sofrem uma metamorfose após chegarem à fase adulta, 
ou seja, depois de alados eles trocam o exoesqueleto mais uma vez. O primeiro 
adulto é chamado de subimago, já o segundo é chamado imago. As imagos têm boca 
atrofiada e a vida efêmera, com função exclusiva de reprodução. Fêmeas adultas são 
ovíparas, ovovivíparas, mas há casos em que pode ocorrer a partenogênese. Machos 
formam enxames perto da água e as fêmeas se aproximam para o voo nupcial. O 
desenvolvimento embrionário dura menos de duas semanas e, depois, dentro de 
poucas horas, as fêmeas depositam os ovos na água. Fêmeas de algumas espécies 
podem botar até oito mil ovos. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Fonte: Rafael et al. (2012).
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Responder

1) Em um dicionário, procure o significado de cada palavra sublinhada.
2) Por que será que não ocorrem espécies de efemerópteros na Antártica e no extremo 
Ártico? Reflita sobre possíveis “faltas de adaptações” para ajudar na resposta.
3) O que a palavra efêmera tem a ver com o ciclo de vida desses insetos?
4) Escolha um parte do texto para acrescentar o que a palavra efêmera tem a ver com 
o ciclo de vida desses insetos.
5) No ambiente aquático há variadas formas de vida. Pensando nisso e utilizando o 
texto, qual (is) adaptação (ões) as siriruias devem ter desenvolvido ao longo de sua 
evolução?
6) No texto foi falado que os efemerópteros são insetos. Sendo assim, diga três 
características que os coloquem neste grupo.
7) Ouça a música “Efêmera” de Tulipa Ruiz, reflita o que ela quer dizer e descreva 
sua opinião sobre a música. Quais exemplos os compositores transmitem através da 
música?
8) A música e vida das efeméridas trazem quais lições para nossas vidas?

Este anexo tem como fonte Sousa-Lopes e Alves-da-Silva (2020).
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Capitulo 12

QUESTIONAR, PESQUISAR E SOCIALIZAR 
PARA TRANSFORMAR: contribuições de 
um projeto coletivo de trabalho para 

o letramento científico

Ana Carolina Costa Resende 1

Fernanda Bassoli 2

Qual o papel da pesquisa e das mostras de trabalho no ensino de 
Ciências, no desenvolvimento do letramento científico e da atitude científica? 
Acreditamos, a partir de nossa experiência com alunos e alunas das turmas 
de 8° ano do Ensino Fundamental (EF), que a participação deles nesse tempo 
e espaço é central, por isso apresentaremos neste capítulo reflexões sobre 
uma experiência desenvolvida no Colégio de Aplicação (CAp) João XXIII da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) durante o ano de 2019.

O ensino de ciências requer de  nós, professores, abertura para um ensino 
contextualizado, que faça sentido nas vidas dos nossos alunos. Sendo assim, 
conteúdos canônicos dessa área disciplinar específica precisam ser repensados 
para que haja espaço para a discussão de temas transversais contemporâneos, 
como a cultura de sustentabilidade. 
1 Concluí a licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
em 2017. Ingressei no Programa de Pós Graduação em Educação no mesmo ano pela mesma 
instituição. Recebi o título de Mestre em Setembro de 2019, defendendo a dissertação intitulada 
“A complexidade curricular no fazer de uma educadora de ciências em uma EJA cada vez mais 
jovem”. Faço parte desde 2014 do Grupo de Pesquisa, Práticas e Estudos da Educação de Jovens 
e Adultos (GRUPPEEJA/UFJF). Atuei por dois anos no programa de iniciação à docência na 
Educação de Jovens e Adultos (PIDEJA) no Colégio de Aplicação João XXIII (CAp. João XXIII). 
Concomitantemente ao mestrado venho atuando como residente docente no CAp. João XXIII 
desenvolvendo atividades de docência e pesquisa. Também participo no CAp. do Grupo de 
pesquisa Ciensinar. E-mail: acarolina.rcosta@gmail.com
2 Concluí a licenciatura e o bacharelado em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), em 2003 e 2004, respectivamente. Sou mestre em Ecologia pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (2006) e doutora em Química pela UFJF (2017). Desde 2010 atuo 
como professora de Ciências e Biologia no Colégio de Aplicação João XXIII da (CAp/UFJF). 
Sou líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Ciensinar (www.ufjf.br/ciensinar), que tem as suas 
ações direcionadas para a melhoria da educação científica e para a formação de professores, com 
atuação no campo da pesquisa, ensino e extensão. E-mail: fernanda.bassoli@ufjf.edu.br.
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Nesse caminho, articulamos a abordagem dessa temática que foi 
abarcada pelo Projeto Coletivo de Trabalho (PCT) do segundo segmento do 
EF aos conteúdos curriculares desenvolvidos com os 8°anos, com enfoque 
no estudo do corpo humano. Essa inter-relação foi possível através da 
perspectiva Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) e da Teoria da 
Aprendizagem Significativa (TAS) que norteiam o planejamento do ensino de 
ciências no CAp e que serão abordadas na seção seguinte.

O CAp João XXIII, cuja especificidade enquanto colégio de aplicação 
foi abordada neste livro no capítulo “Debatendo sobre Adolescência e 
Sexualidade na escola: entre tensões, desafios e Resistência”, busca que os alunos 
compreendam a realidade de forma crítica, estabelecendo inter-relações entre 
o local, nacional e global, a partir do desenvolvimento de seu protagonismo e 
reconhecimento enquanto agentes de transformação. Nesse sentido, os PCT 
tem como objetivo o desenvolvimento de projetos planejados coletivamente 
de forma multi ou interdisciplinar relacionados aos eixos temáticos propostos: 
diversidade e pluralidade cultural, sócio ecológico e cidadania e escola. O tema 
dos PCT pode ser escolhido por ano escolar ou segmento de ensino e a escolha 
é feita pelos professores em reuniões pedagógicas no início do ano letivo. Nelas 
se discute e decide sobre o(s) tema(s) mais apropriado(s), considerando as 
características, bem como as necessidades da(s) turma(s) em que o projeto 
será desenvolvido. De acordo com o Projeto Político Pedagógico do CAp: 

Os três eixos dialogam entre si, perpassando os Projetos. A intenção 
é trabalhar questões éticas, embasadas em valores universais como: 
cuidado, solidariedade, gentileza, respeito, tolerância, afetividade, 
sinceridade, aprender a perder e a ganhar, entre outros (COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO JOÃO XXIII, 2013, p. 10).

No ano de 2019 o tema escolhido foi Cultura de Sustentabilidade, que é 
abarcado pelo eixo temático sócio ecológico. Não foi uma escolha apenas das 
turmas do 8° ano, mas de todo o segundo segmento do ensino fundamental 
e também do ensino médio. No ano de 2018 o tema sustentabilidade também 
foi trabalhado no PCT dos 8° anos a partir da realização de uma pesquisa-
ação pelos estudantes, que gerou resultados concretos na escola, como a 
implantação da coleta seletiva solidária, a compostagem dos resíduos orgânicos 
e o desenvolvimento de um projeto de uma horta orgânica. Desta forma, a 
opção pelo tema também em 2019 decorre do desejo de dar continuidade às 
ações iniciadas no ano anterior. 

Além desse aspecto, destacamos a importância crescente dessa temática, 
uma vez que, com a retomada conservadora ao governo, temos presenciado 
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o fortalecimento da bancada ruralista, a liberação da comercialização de 
centenas de novos agrotóxicos, o negligenciamento das políticas e violação 
das leis ambientais e culpabilização de Organizações Não Governamentais 
(ONGs) e indivíduos, enquanto o meio ambiente é destruído a uma velocidade 
assustadora. A título de exemplo, três episódios podem ser citados apenas em 
2019 no Brasil: o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho (MG), 
as queimadas na Amazônia e o derramamento de óleo no nordeste. 

Pedagogicamente, acreditamos que trabalhar a temática possibilita a 
compreensão pelos alunos acerca dos problemas socioambientais atuais de 
forma a atuarem como agentes de transformação da realidade, propondo e 
desenvolvendo ações a nível local, além de favorecer o letramento científico 
(CUNHA, 2018).  Nesse sentido, entendemos que desenvolver uma atitude 
científica é tão importante quanto ensinar conceitos, por isso consideramos 
oportuno resgatar a discussão sobre os conteúdos conceituais, procedimentais 
e atitudinais que se fez marcante nos Parâmetros Curriculares Nacionais para 
o ensino de Ciências (1998) visando superar o estilo enciclopédico, pautado 
pela memorização acrítica e descontextualizada de conceitos. Desta forma, 
gostaríamos de dar destaque ao desenvolvimento de procedimentos e atitudes. 

O desenvolvimento de procedimentos - tais como a observação, a 
experimentação, a comparação, o estabelecimento de relações entre fatos ou 
fenômenos e ideias, a leitura e a escrita de textos científicos, a organização 
de informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e textos, a 
proposição de suposições, o confronto entre suposições e entre elas e os dados 
obtidos por investigação, a proposição e a solução de problemas -, constituem-se 
como aprendizagens fundamentais para o letramento científico, no entanto devem 
estar vinculados aos conceitos e atitudes como, por exemplo, a colaboração, a 
curiosidade, a investigação, o respeito à diversidade de opiniões, a persistência na 
busca e compreensão das informações, a valorização da vida em sua diversidade, a 
preservação do ambiente, o respeito à individualidade e à coletividade.

    Em consonância com a filósofa Marilena Chauí (1998), entendemos que 
a atitude científica representa um pensamento crítico sobre um conhecimento 
científico, provocando no sujeito uma compreensão ampliada sobre como 
usar esse conhecimento para entender e mudar o mundo. Significa incorporar 
ao cotidiano uma atitude investigativa, pautada na observação curiosa e no 
questionamento. Logo, entendemos que o letramento científico não pode se 
dar sem o desenvolvimento da atitude científica, a qual não se desenvolve fora 
da trama de saberes tecida com os conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais que abordamos. 
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Ao propormos esse projeto, movemo-nos no sentido do ensino de 
ciências pautado pela formação de cidadãos críticos que, ao entender a ciência 
como linguagem e também como construto humano, passam a questionar o 
mundo ao seu redor e entendem a necessidade de transformá-lo para melhor 
(SILVA; FERREIRA, 2019).

Abordaremos a seguir os referenciais teórico-metodológicos 
estruturadores do nosso trabalho, que são: letramento científico, perspectiva 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), Teoria da Aprendizagem 
Significativa e Pesquisa-ação colaborativa e, na sequência, apresentaremos as 
ações do projeto e nossas reflexões sobre os resultados do trabalho.

APRESENTANDO OS REFERENCIAIS
TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Conforme enfatizado na introdução deste capítulo, no colégio em questão 
buscamos promover uma educação científica que tenha sentido para a vida dos 
estudantes, instrumentalizando-os para questionar a realidade, compreender o 
mundo a sua volta, construir conhecimentos com base na investigação, argumentar 
com base nas evidências científicas, socializar suas descobertas e protagonizar 
mudanças com base nos princípios da sustentabilidade, solidariedade e respeito 
à diversidade.  Tal missão nos aproxima da ideia de letramento científico, que 
tem como foco do ensino de ciências as práticas sociais.  Embora muitas vezes 
o termo alfabetização científica seja utilizado como sinônimo de letramento 
científico, segundo Cunha (2018), o foco do primeiro está na linguagem e o do 
segundo nas práticas, priorizando a função social das ciências e das tecnologias 
e o desenvolvimento de atitudes e valores em relação a elas.

A opção pelo letramento enquanto balizador do nosso trabalho traz 
implicações para a seleção de conteúdos e abordagens, de forma que os problemas 
contemporâneos que envolvem as inter-relações entre ciência, tecnologia, 
sociedade e ambiente assumem maior relevância no currículo que os conteúdos 
canônicos da ciência, por si só. Nesse sentido, nos aproximamos da perspectiva 
CTSA, que busca auxiliar os estudantes a construir conhecimentos, habilidades 
e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência 
e tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões (SANTOS, 2007).

Segundo Santos (2007) a partir da década de 1970, com agravamento 
dos problemas ambientais e das discussões sobre a natureza do conhecimento 
científico e seu papel na sociedade, cresceu no mundo inteiro um movimento 
que passou a refletir criticamente sobre as relações entre ciência, tecnologia 
e sociedade e que levou a proposição de novos currículos no ensino de 
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ciências, buscando incorporar conteúdos que abarcassem essas relações. 
Embora, segundo o autor, pela sua origem o movimento Ciência, Tecnologia 
e Sociedade (CTS) já incorpore intrinsecamente as questões ambientais, as 
discussões podem tomar um rumo em que estas não sejam necessariamente 
consideradas e, nesse sentido, o movimento CTSA vem resgatar o papel da 
educação ambiental no movimento inicial de CTS. Por isso optamos por 
utilizar a terminologia CTSA, de modo a dar ênfase à educação ambiental.

Entendemos que na materialização de um currículo pautado pela 
perspectiva CTSA o maior desafio está no desenvolvimento dos procedimentos 
e atitudes necessários para tomada de decisões e para a atuação na solução 
dos problemas. Nesse sentido, a metodologia da pesquisa-ação colaborativa 
(IBIAPINA, 2008), utilizada na pesquisa de doutoramento de uma das autoras 
(BASSOLI, 2017) foi transposta para o trabalho com os estudantes da educação 
básica em função de seu potencial transformador ao aliar pesquisa, ação e 
reflexão para a transformação social. 

A pesquisa-ação colaborativa tem como propósito original aproximar 
duas dimensões da pesquisa em educação: a produção de saberes e a formação 
continuada de professores, desencadeando estudos e propostas de intervenção 
a partir de situações práticas, que aliam teoria, prática, pesquisa, reflexão e 
ação a partir de um trabalho colaborativo entre os docentes (IBIAPINA, 2008). 
Segundo a autora:

A pesquisa-ação desenvolvida com o propósito de transformar as escolas 
em comunidades críticas de professores que problematizam, pensam 
e reformulam práticas, tendo em vista a emancipação profissional, 
parte de três condições básicas: o estudo é desencadeado a partir de 
determinada prática social suscetível de melhoria; é realizado levando-
se em conta a espiral de planejamento, ação, observação, reflexão, 
nova ação; é desenvolvido, preferencialmente, de forma colaborativa 
(IBIAPINA, 2008, p.9).

Tendo em vista a proposta pedagógica do CAp - calcada na formação 
de estudantes críticos, autônomos e protagonistas de mudanças em sua 
realidade - e os objetivos do ensino de ciências na instituição, que prima 
pelo desenvolvimento da atitude científica e de procedimentos e atitudes 
relacionados à investigação científica  e à proposição de soluções a partir 
de um trabalho colaborativo (BASSOLI et al., 2019), entendemos que esta 
metodologia poderia ser transposta e adaptada ao contexto do ensino de 
ciências, cujos detalhes abordaremos em outra publicação.
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Ao utilizarmos a metodologia da pesquisa-ação colaborativa, almejamos 
contribuir para o desenvolvimento da atitude científica dos estudantes ao propor 
a estes que pesquisassem sobre um problema socioambiental, levantassem dados 
a partir de diferentes instrumentos, como questionários e entrevistas, analisassem 
os dados a partir da construção de tabelas e gráficos e que propusessem e 
executassem ações que contribuíssem para a sua resolução a nível local. 

Desta forma, os alunos foram estimulados a atribuir sentido ao 
conhecimento científico, aprendendo, portanto, de forma significativa que é 
a proposta da TAS:

Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas 
simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com 
aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não-literal, não ao 
pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a interação não é com qualquer 
idéia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente 
relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. A este 
conhecimento, especificamente relevante à nova aprendizagem, o qual 
pode ser, por exemplo, um símbolo já significativo, um conceito, uma 
proposição, um modelo mental, uma imagem, David Ausubel (1918-
2008) chamava de subsunçor ou idéia-âncora (MOREIRA, 2012, p.2).  

O trabalho com esta teoria nos possibilita repensar o currículo, planejar 
o ensino, selecionar conteúdos e recursos didáticos e propor atividade 
que contribuam para o estabelecimento de significados pelos estudantes, 
fornecendo-nos subsídios orientadores para favorecer a aprendizagem 
significativa, a exemplo dos organizadores prévios, mapas conceituais e 
dos princípios da diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. 
A seguir forneceremos mais detalhes sobre as contribuições da teoria no 
desenvolvimento do projeto.

DESENVOLVIMENTO E REFLEXÕES SOBRE O PROJETO 
“CULTURA DE SUSTENTABILIDADE”

O projeto foi realizado com 90 alunos do 8o ano do CAp ao longo do 
ano letivo de 2019 que, na escola em questão é organizado em três trimestres, 
de modo que realizamos um ciclo de pesquisa-ação em cada trimestre. Tais 
ciclos foram inspirados nas espirais reflexivas que caracterizam a pesquisa-
ação e envolvem momentos coletivos de planejamento-ação-reflexão-ação 
(IBIAPINA, 2008). Desse modo, adaptamos esta metodologia para o trabalho 
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com os estudantes, realizando em cada ciclo as ações de: i) problematização 
e sensibilização, ii) pesquisa e proposição de intervenção e iii) reflexão e 
socialização dos resultados.

Na proposição da temática discutimos os diferentes sentidos atribuídos à 
sustentabilidade e discutimos as ideias presentes na “Flor da Sustentabilidade”3 
(LEGAN, 2004), que representa em suas pétalas diferentes dimensões do tema 
e tem como eixo central os seguintes princípios, representados em seu miolo: 
cuidado com a terra, cuidado com as pessoas e o repartir excedentes (Fig. 1). Tal 
abordagem traz maior complexidade e amplia a abordagem tradicional baseada 
nos “5 Rs” (reciclar, reutilizar, reduzir, recusar e repensar) dando destaque para 
a equidade, justiça social cuidado e partilha enquanto princípios fundamentais 
da sustentabilidade, transcendendo a visão meramente ecológica.

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1: Flor da Sustentabilidade.
Fonte: disponível em: http://faroleco.blogspot.com/2013/03/flor-da-sustentabilidade.html. 
Acesso em: 23 nov. 2019.
3 A imagem tem a sua origem no livro de Lucia Legan (2004).
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Como podemos ver no quadro a seguir (Quadro 1), as diferentes 
ações foram pensadas e desenvolvidas com os alunos ao longo de todo o ano 
letivo. Algumas ações aconteceram de forma articulada a outras disciplinas, 
tais como: o primeiro seminário que envolveu ciências, língua portuguesa 
e matemática; o segundo seminário que envolveu ciências e matemática e a 
visita ao Instituto Inhotim (Brumadinho, MG), bem como as atividades pré 
e pós-visita, que envolveram ciências, língua portuguesa, geografia e artes. As 
demais ações aconteceram no contexto da disciplina ciências. 

Quadro 1: Ações do PCT desenvolvidas em cada trimestre.

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre
-  Discussão sobre os 
diferentes significados 
de sustentabilidade e 
apresentação da flor da 
sustentabilidade;
- Apresentação dos alunos 
dos 9os anos dos trabalhos 
desenvolvidos em 2018;
-Apresentação do filme 
“Oceanos Plásticos” (2016); 
-Debate e produção de textos. 
-Apresentação do Desafio 
volta às aulas;
- Palestra: Professora Rosana 
Colombara (coordenadora 
do setor de Sustentabilidade/
UFJF);
 -I Seminário sobre poluição 
plástica em diferentes escalas 
(parceria com a Matemática e 
Português). 

- Documentários: Muito 
Além do peso e O veneno 
está na mesa II: discussões 
sobre alimentação e 
sustentabilidade;
- Pesquisa com familiares 
sobre o uso de Plantas 
Alimentícias não 
Convencionais (PANC) e 
plantas medicinais;
- Palestra sobre leis e 
ações voltadas para a 
sustentabilidade em JF ;
- Palestra e Oficina sobre 
cosméticos tradicionais vs. 
cosméticos sustentáveis; 
- Oficina de sabão com reuso 
do óleo de cozinha. 
- II Seminário (Ciências e 
Matemática);
- Apresentação dos trabalhos 
na Semana de Ciências e 
Matemática;
- Plantio de PANC no CAp. 

- Palestra sobre o desastre 
ambiental de Brumadinho;
- Visita ao Instituto Inhotim 
(Brumadinho/MG);
- III Seminário: Implantação 
e avaliação das ações de 
intervenção;
- Apresentação dos trabalhos na 
Feira de Ciências do Instituto de 
Ciências Exatas da UFJF (ICE);
- Apresentação das ações do 
PCT em uma Mostra de Projetos 
voltada para a comunidade 
escolar.

Fonte: Dados da pesquisa.

As ações do projeto foram desenvolvidas com os alunos a partir da 
problematização e sensibilização. Nesse sentido, além da problematização 
dos diferentes sentidos atribuídos à sustentabilidade foram utilizados três 
documentários4 no início de cada um dos ciclos de pesquisa-ação, os quais 
contribuíram para sensibilizar os alunos para os problemas socioambientais, 

4 Oceano de plástico (2016), Muito Além do Peso (2012), O veneno está na Mesa 2 (2014). Todos 
disponíveis no You Tube.
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trazendo novas questões (como, por exemplo: microplásticos como 
disruptores endócrinos, impactos do consumo excessivo de alimentos 
ultraprocessados na saúde das crianças e a influência da mídia nesse consumo, 
consequências do uso de agrotóxicos na saúde e no ambiente e alternativas 
sustentáveis, como a agroecologia). Os documentários foram seguidos de 
debates mediados pela professora efetiva, pela professora residente5 e pelos 
licenciandos (bolsistas do PIBID)6.

No contexto de construção e elaboração do PCT, no que diz respeito à 
participação da disciplina de ciências, é importante destacar que todo o processo 
foi feito sob co-orientação, refletindo não somente na formação dos estudantes, 
como também na formação docente, tendo em vista os ricos processos de troca 
que se estabeleceram entre as docentes, os licenciandos e os alunos da educação 
básica. Sendo assim não só a atitude científica dos alunos foi aguçada como os 
processos de formação docente também foram fortalecidos.

Além de auxiliarem no processo de problematização e sensibilização, 
os documentários também funcionaram como organizadores prévios, 
favorecendo a construção de significados e de inter-relações entre os assuntos 
abordados nos filmes, os conteúdos científicos e o cotidiano. 

Organizador prévio é um recurso instrucional apresentado em um 
nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade em relação ao 
material de aprendizagem. Não é uma visão geral, um sumário ou um 
resumo que geralmente estão no mesmo nível de abstração do material 
a ser aprendido. Pode ser um enunciado, uma pergunta, uma situação-
problema, uma demonstração, um filme, uma leitura introdutória, uma 
simulação. Pode ser também uma aula que precede um conjunto de 
outras aulas. As possibilidades são muitas, mas a condição é que preceda 

5 A Universidade Federal de Juiz de Fora, a qual o CAp está vinculado enquanto unidade 
acadêmica, possui um Programa de Residência Docente, o qual “tem como objetivo 
aprimorar a formação da/o professora/or da Educação Básica, oferecendo um programa de 
formação continuada, através do desenvolvimento de competências docentes in loco, visando 
complementar a educação recebida na Instituição de Ensino Superior de origem com a 
vivência em ambiente escolar de reconhecida excelência”. Disponível em: http://www.ufjf.br/
residenciadocente/. Acesso em 23 nov. 2019.
6 A professora regente das turmas atuou como supervisora do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), que é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores 
do Ministério da Educação (MEC/Brasil) que visa proporcionar aos discentes na primeira 
metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas 
de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. O programa concede bolsas 
a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência, desenvolvidos por 
instituições de educação superior em parceria com as redes de ensino. Disponível em: https://
www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid. Acesso em: 23 nov. 2019.
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a apresentação do material de aprendizagem e que seja mais abrangente, 
mais geral e inclusivo do que este (MOREIRA, 2012, p. 39).

Após a problematização e sensibilização, os alunos se organizaram em 
grupos para realizar suas pesquisas sobre problemas socioambientais locais 
e globais e proporem suas intervenções, a partir de um roteiro de pesquisa 
elaborado pelas docentes. Desta forma, para cada um dos três ciclos de pesquisa-
ação, os alunos tiveram cerca de dois meses para realizar suas investigações 
e elaborar suas propostas. Os resultados dos trabalhos foram socializados ao 
término de cada ciclo por meio de seminários em que os alunos apresentaram 
seus trabalhos para a turma, que trazia contribuições e sugestões. Além disso, 
os alunos participaram de duas feiras multidisciplinares, uma ocorreu na 
escola no mês de agosto de 2019 e a outra no Instituto de Ciências Exatas (ICE) 
da UFJF, em outubro de 2019, de modo que puderam socializar o trabalho 
para um público mais amplo, bem como conhecer os trabalhos produzidos por 
alunos de diferentes escolas e cidades.

Para fim de organização do texto, cada ciclo de pesquisa-ação será mais 
bem explorado nas três próximas subseções.

Primeiro ciclo de pesquisa-ação 

O primeiro ciclo de pesquisa ação teve como foco a poluição plástica, 
tendo em vista o apelo realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
para a redução da poluição plástica nos oceanos. Com esse objetivo, a ONU 
propôs no início de 2019 o “Desafio volta às aulas Mares Limpos”7, convocando 
professores e estudantes de todo o Brasil para participar de uma mobilização 
global para reduzir o uso de plástico descartáveis nas escolas e no dia a dia dos 
estudantes. Consideramos importante participar desse desafio, pois reforçou 
a ideia de colaboração e consciência planetária presente na concepção de 
sustentabilidade que adotamos.

Assim, na etapa de sensibilização e problematização, promovemos 
debates e produção de textos sobre o documentário “Oceano de Plástico” 
(2016), apresentamos o Desafio volta às aulas e convidamos os alunos que 
participaram do projeto no ano anterior a apresentar os seus trabalhos visando 
motivar os alunos a dar continuidade às ações. Desta forma foi enfatizado o 
caráter coletivo do projeto, dando destaque para a partilha de conhecimentos 
e a colaboração como dimensões importantes da sustentabilidade. Essa 
7 Fonte: https://nacoesunidas.org/onu-lanca-desafio-de-volta-as-aulas-para-combater-polui-
cao-plastica-nos-mares/. 
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etapa contou também com uma palestra realizada pela Coordenadora 
de Sustentabilidade da UFJF, que apresentou os avanços e desafios para a 
promoção da sustentabilidade na UFJF e no CAp João XXIII.

Na etapa de pesquisa e intervenção, como justificado anteriormente, o 
foco dos trabalhos foi a poluição plástica em diferentes escalas. Para tal, os 
alunos se organizaram em grupos de cinco e elaboramos roteiros de pesquisa, 
conforme exemplificado no quadro a seguir (Quadro 2), envolvendo os 
seguintes subtemas: O plástico em escala global; Impactos do plástico na 
saúde e no ambiente; O plástico nas nossas casas; O plástico na nossa escola 
e O plástico nas políticas públicas sobre os resíduos sólidos. Deste modo, os 
alunos deveriam pesquisar sobre o tema, elaborar soluções e sistematizar as 
informações na forma de artigo científico.

Quadro 2: Roteiro de pesquisa do grupo “Impactos do plástico na saúde e no 
ambiente”.

Impactos do plástico na saúde e no ambiente: (pesquisa na literatura)

- O que é um microplástico;
- O microplástico na cadeia alimentar;
- Prejuízos diretos aos animais;
- Impactos do plástico na saúde humana;
- Substâncias nocivas existentes nas embalagens plásticas de alimentos;
- Efeitos das toxinas liberadas pelo plástico no organismo humano (pesquisar sobre os 
disruptores endócrinos);
- Contaminação dos seres humanos com o plástico e seus componentes.
- Proposição de soluções: Pesquisar alternativas para os problemas identificados.

Referências sugeridas: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/trabalhador/pdf/texto_disruptores.pdf

Fonte: Dados da pesquisa.

Desta forma, visamos promover o desenvolvimento das habilidades 
relacionadas à pesquisa em diferentes fontes, sistematização de informações, 
socialização dos conhecimentos e trabalho colaborativo visando à busca 
conjunta de soluções. Após a realização das pesquisas, os trabalhos e propostas 
de intervenção foram apresentados para o coletivo na forma de seminário (I 
Seminário), encerrando-se o primeiro ciclo de pesquisa-ação.

Neste ciclo, os alunos enfrentaram muitas dificuldades, especialmente 
na socialização dos resultados, realizada em um dos anfiteatros do CAp.  
Assim, muitos grupos não souberam organizar as informações principais 
para montar a apresentação em power point, tampouco souberam se portar 
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adequadamente, manter contato visual com o público e falar espontaneamente 
o que aprenderam, restringindo-se a ler os slides e mostrando-se muito tímidos 
e nervosos diante do público. 

Consideramos naturais essas dificuldades, visto que as avaliações 
escolares, em grande parte, são realizadas na forma de provas. No entanto, 
entendemos que é nosso papel enquanto docentes proporcionar oportunidades 
para ensinar também conteúdos procedimentais, nesse caso relacionados à 
socialização dos conhecimentos, conforme destacamos na primeira seção deste 
capítulo.  Desta forma, após cada apresentação, que foi assistida por nós e pelos 
professores de português e matemática, fazíamos comentários construtivos 
destacando os pontos positivos dos trabalhos, indicando o que precisava ser 
melhorado e como fazê-lo, colocando-nos à disposição para ajudá-los. 

Nessa direção, com o intuito de auxiliar no desenvolvimento das 
habilidades de comunicação, a professora de português e sua residente 
elaboraram um roteiro de observação para uma palestra ministrada por 
um vereador da cidade aos alunos, visando a promover a observação dos 
seguintes aspectos: linguagem, recursos tecnológicos utilizados, organização 
da fala, papel do público, semelhanças e diferenças entre os gêneros orais 
seminário e palestra e importância desses gêneros para a divulgação científica 
e apresentação de pesquisas. 

Outro aspecto a destacar é a dificuldade na apresentação dos dados na 
forma de gráficos, que foi uma contribuição importante da matemática na 
construção dos trabalhos. Assim, os professores de matemática orientaram os 
alunos ao longo das apresentações sobre o tipo de gráfico a ser utilizado para 
cada tipo de dado e como colocar legendas e títulos. 

 Além dos aspectos supracitados, alguns grupos tiveram dificuldades em 
apresentar propostas de intervenção para os problemas detectados e muitos não 
indicaram as referências bibliográficas. Por outro lado, houve grupos que nos 
surpreenderam ao valer-se de diferentes recursos em suas apresentações, tais 
como charges, vídeos e imagens, interagindo com a plateia e provocando reflexões. 

Entendemos, portanto, que elaborar esses trabalhos bem como assistir 
às apresentações dos colegas possibilitou aprendizagens diversas aos alunos, 
não apenas referentes aos conteúdos conceituais, como também de habilidades 
referentes à pesquisa, à análise e apresentação de dados, à utilização de 
diferentes programas de computador (como Power Point, Excel, Word, etc.), 
à exposição oral, à argumentação. Além de também fomentar atitudes de 
colaboração, trabalho em equipe e protagonismo. 

Percebemos também diferenças na motivação dos grupos, visto que 
alguns se mostraram bastante motivados e felizes em comunicar os resultados 
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de suas pesquisas e apresentar suas propostas. No entanto outros não se 
empenharam suficientemente, mostrando-se desmotivados com o tema. Nesse 
sentido, refletimos sobre a ausência da participação dos alunos na escolha dos 
temas, o que implicou em mudanças para o segundo ciclo de pesquisa-ação, 
como a oportunidade dos grupos escolherem seus temas a partir de quinze 
temas pré-definidos pelas professoras.

Segundo ciclo de pesquisa-ação

No segundo ciclo de pesquisa-ação visamos ampliar a compreensão 
sobre sustentabilidade, extrapolando as discussões sobre poluição plástica 
empreendidas na etapa anterior e promovendo uma maior integração desse 
tema com o estudo do corpo humano, com destaque para o sistema digestório, 
alimentação e saúde. Desta forma, a etapa de sensibilização e problematização 
compreendeu discussões sobre alimentação e sustentabilidade a partir dos 
documentários “Muito Além do peso (2012)” e “O veneno está na mesa 2 (2014)”.

A etapa de pesquisa e intervenção envolveu uma entrevista com familiares 
sobre o uso de Plantas Alimentícias não Convencionais (PANC) e plantas 
medicinais, pesquisas de campo e bibliográfica e uso da estatística, buscando 
desenvolver uma atitude científica junto aos alunos, que teriam que colocar em 
prática uma proposta de intervenção para os problemas investigados. 

Nesse contexto, foram organizados 15 grupos de trabalho (GT): 1) O 
lixo em escala domiciliar; 2) O lixo em escala escolar; 3) A coleta seletiva em 
JF; 4) A reciclagem em JF; 5) O dinheiro que vai para o aterro; 6) Compromisso 
com menos descarte de lixo: Pesquisa nos Supermercados; 7) Sustentabilidade 
e Segurança Alimentar; 8) Sustentabilidade e Alimentação na escola; 9) 
Sustentabilidade e Cultura juvenil: Os plásticos “comestíveis”, Chicletes!; 10) 
Alimentação Sustentável, como?; 11) Sustentabilidade e beleza: Cosméticos 
sustentáveis: É possível?; 12) Mares de copos? O consumo de copos descartáveis 
pela UFJF; 13) Por uma JF sem canudos e 14) Redes do bem; 15) Redes Sociais 
como ferramenta educativa. 

Os 15 GT foram distribuídos entre as 3 turmas de 8° ano (A, B e C). 
Houve um sorteio prévio para determinar a ordem de escolha dos temas pelas 
turmas. Sendo assim, os alunos de cada turma tiveram à disposição 5 GT para 
se colocarem. A maioria dos grupos foi formada a partir da afinidade entre 
os alunos e apenas o GT “Redes sociais como ferramenta educativa” teve uma 
composição de alunos das três turmas, uma vez que a proposta era montar um 
perfil do projeto na rede social “Instagram” para divulgar as ações dos outros 
grupos, promovendo a cultura de sustentabilidade a partir desta ferramenta 
tão popular entre os adolescentes. Cada GT recebeu um roteiro de pesquisa 
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contendo o objetivo do grupo e orientações para o desenvolvimento da 
pesquisa, como podemos ver no exemplo a seguir (Quadro 3):

Quadro 3: Exemplo de roteiro de pesquisa disponibilizado aos alunos.

GT 12: Mares de copos? O consumo de copos descartáveis pela UFJF
 

- O objetivo do grupo é: pesquisar o consumo de descartáveis pela universidade como um todo.
- Orientações: Entrar em contato com o almoxarifado central da UFJF e entrevistar o responsável 
pelo setor. 
- Sugestões de questões: 
a) Qual a quantidade de copos descartáveis que são utilizados em todas as unidades acadêmicas 
e administrativas da UFJF?
b) Vocês têm a informação de qual unidade acadêmica ou administrativa mais consome copos 
plásticos?
c) Qual o valor médio gasto na compra de copos plásticos?
d) A Universidade tem promovido ações para reduzir o consumo de copos plásticos?
e) Você considera importante tentar reduzir o consumo de descartáveis? Por quê?
f)  Para você quais são os desafios encontrados para reduzir esse consumo?
 - A partir das questões pesquisadas elabore uma proposta de intervenção a ser aplicada até 
agosto de 2019.

Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados das pesquisas e as ações pensadas e executadas foram 
apresentados primeiramente para as turmas, na forma de seminário (II 
Seminário) e posteriormente apresentados na Mostra de Trabalho da Semana 
de Ciências e Matemática do CAp João XXIII, a partir de banners e recursos 
diversos confeccionados pelos estudantes.

Entendemos que, assim como acontece com o conhecimento científico 
acadêmico, os resultados trazidos pelos alunos também precisam ser 
socializados e discutidos com os pares e as feiras são momentos ímpares 
para isso, contribuindo para o letramento científico. Nesta perspectiva, 
incentivamos os alunos a participar de duas “Feiras Multidisciplinares”. Assim, 
valemo-nos da convergência da temática do PCT e da Semana de Ciências e 
Matemática8 para propormos aos alunos a apresentação das pesquisas feitas ao 
longo do ano na Mostra de Trabalhos, que encerra a semana. 

A mostra é realizada em um sábado letivo e acontece nas duas quadras 
poliesportivas do colégio, onde são montados stands para os grupos de 
8 O CAp João XXIII é composto por cinco departamentos (Letras e Artes; Matemática; Ciências 
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alunos apresentarem seus trabalhos. Nesse sábado a escola se abre para a 
comunidade, recebendo as famílias que são convidadas não só a conhecer 
os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes como também a participar de 
oficinas, palestras e da feira de agricultura orgânica e familiar, em que os 
produtores locais e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
são convidados a participar. Tal evento movimenta a escola, preenchendo-a 
com uma grande variedade de cores, saberes e sabores. É uma manhã de 
trabalho intenso, mas também bastante significativo, tanto para os alunos 
quanto para nós professoras, de forma que é emocionante ver a alegria dos 
alunos em compartilhar seus conhecimentos com os visitantes. 

Na mostra de 2019, além das atividades já citadas, foram distribuídas aos 
visitantes mudas de espécies nativas da Mata Atlântica9 e após as apresentações 
de trabalho realizamos o plantio de mudas de plantas alimentícias não 
convencionais (PANC), na horta preparada pelos bolsistas do PIBID, a partir 
de uma oficina desenvolvida por eles, que envolveu o aguçamento dos sentidos, 
percepção ambiental e reconexão com a terra.

No âmbito da referida Semana, os alunos também contaram com 
palestras e oficinas que contribuíram para o desenvolvimento de seus 
trabalhos, tais como: palestra ministrada por um vereador sobre leis e ações 
voltadas para a sustentabilidade em Juiz de Fora; palestra sobre os impactos 
dos cosméticos tradicionais na saúde e no ambiente, seguida de oficina de 
cosméticos sustentáveis; e oficina de sabão com reuso do óleo de cozinha.

Neste segundo ciclo, os alunos optaram por manter os mesmos 
grupos. Pudemos observar muitos avanços em todos os aspectos destacados 
anteriormente, principalmente no desenvolvimento da comunicação oral. 
No entanto, houve ainda alunos que leram suas falas no telefone celular e 
grupos que não avançaram nas propostas de intervenção. Alguns grupos não 
se sentiram à vontade com os temas disponíveis, outros os acharam difíceis 
e cansativos. Houve grupos que reuniu alunos que não se entrosaram bem, 

Naturais; Educação Física e Ciências Humanas) de modo que cada departamento, até o ano de 
2017, ficava responsável por desenvolver uma semana temática ao longo do ano, cujo tema era 
decidido pelos seus membros. Entretanto, tendo em vista o grande número de semanas temáticas 
ao longo do ano, o coletivo decidiu pela união de departamentos na condução destas, reduzindo 
assim o número das mesmas e promovendo um trabalho mais interdisciplinar. Desta forma, em 
2018 e 2019 os departamentos de Ciências Naturais e Matemática realizaram conjuntamente 
a “Semana de Ciências e Matemática”, cujo tema em ambos os anos foi sustentabilidade e 
culminou com uma Mostra de Trabalhos no sábado de manhã. Em 2019 a Mostra aconteceu 
no dia 24 de setembro. 
9 Projeto de extensão coordenado pelo professor do Departamento de Ciências Naturais do CAp 
Pedro Nobre. Maiores informações em: http://www.ufjf.br/joaoxxiii/2018/12/06/projeto-estimula-
o-reflorestamento-com-mudas-de-especies-da-mata-atlantica/. Acesso em 02 dez. 2019.
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não souberam se articular para cumprir as orientações e acabou não tendo 
fôlego para colocar as propostas em ação, o que comprometeu a qualidade 
dos trabalhos. Percebemos também em três dos quinze grupos conflitos 
relacionados às dificuldades de relacionamento interpessoal e trabalho em 
equipe, o que repercutiu no remanejamento de alguns alunos no terceiro ciclo 
de pesquisa-ação. 

Por outro lado, houve grupos que abraçaram o projeto e colocaram em 
prática suas propostas de intervenção. Nesse sentido daremos destaque às 
ações de um dos grupos, “Mares de Copos”. Como orientado, o grupo deveria 
conversar com o responsável pelo almoxarifado e fazer um levantamento da 
quantidade de copos descartáveis gasta pelo colégio10. A partir daí descobriram 
que são os funcionários e professores que mais utilizam os copos. Com os 
dados obtidos, fizeram extrapolações matemáticas para ter uma estimativa 
do valor gasto pela instituição com copos descartáveis ao longo dos anos e 
comparando-o com valores estimados para o cumprimento de “promessas” 
de melhoria do colégio, como a de construção de uma piscina. A partir daí 
fizeram uma campanha que envolveu a produção de cartazes alertando sobre 
as consequências do plástico para a saúde e para o ambiente, compartilhando 
os conhecimentos científicos que construíram e fizeram um abaixo assinado 
que foi encaminhado à direção do colégio pedindo a abolição dos copos. Com 
essa movimentação, em outubro, em comemoração tanto do dia das crianças 
como do dia dos professores, alunos e docentes receberam de presente um 
copo reutilizável por parte da direção. 

Foi notória a alegria dos membros do grupo mediante a percepção do 
impacto de suas ações, assim também como de outros grupos que ministraram 
oficinas com os alunos do primeiro segmento e fizeram plantio de mudas. 
Desta forma os alunos sentiram-se valorizados e perceberam o seu potencial 
em promover mudanças, que foi um dos aspectos que buscamos desenvolver 
com o projeto.

Terceiro ciclo de pesquisa-ação

O terceiro ciclo de pesquisa-ação envolveu o aprimoramento dos 
trabalhos para a apresentação na Feira de Ciências do ICE/UFJF. No que diz 
respeito à ida à Feira do ICE, ela não foi obrigatória, mas contou com incentivos 
valorativos. Com isso, metade dos alunos puderam ou quiseram participar 

10 A proposta inicial era que o grupo pesquisasse na UFJF como um todo, no entanto tendo em 
vista a não autorização para tal por parte dos setores responsáveis, o grupo precisou readequar 
a pesquisa focando apenas no colégio.
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desse momento. Por ser um evento que acontece no contra turno, achamos a 
porcentagem de participação dos alunos bastante expressiva. 

Com relação à percepção dos alunos sobre a ida a Feira da Universidade, 
a maior parte dos grupos que participou apontou como ponto positivo conhecer 
e interagir com novas pessoas de outras escolas e também de conhecer novos 
projetos de trabalho. Outros grupos apontaram ainda a oportunidade de novos 
aprendizados e de expandir e divulgar o próprio trabalho. Essas percepções nos 
mostram a importância desse tempo/espaço não só para estimular o fazer científico, 
mas também como um momento de socialização importante, sendo assim o foco 
não é de formar futuros cientistas e sim cidadãos conscientes que pensam de 
forma crítica e ética. Dessa forma, independentemente da escolha profissional, 
conseguirão se articular e se posicionar com argumentação consistente. 

Um ocorrido nesse dia ilustra bem essa discussão. Um dos grupos 
presentes pesquisou sobre segurança alimentar na escola e nesse processo 
conheceu a lei que proíbe a comercialização de certos alimentos, como frituras 
e refrigerantes, em cantinas escolares do Estado de Minas Gerais. Contudo, 
quando foram lanchar na cantina da universidade esses alimentos estavam 
disponíveis. O grupo veio então nos procurar e falou em tom de indignação 
que a cantina não estava respeitando a lei. Isso mostra que a pesquisa gerou 
um olhar de vigilância que leva ao questionamento: “Por que aqui pode?” E o 
questionamento leva a novos conhecimentos, nesse caso, o grupo aprendeu que 
a instituição universidade é diferente da instituição escola, apesar de ser um 
espaço educacional a lei não versa sobre ela. E a reflexão continua “Mas deveria 
né professora?”, e aqui temos um marco de que a aprendizagem foi significativa, 
o grupo se apropriou do que pesquisou, sabe reconhecer alimentos mais e 
menos saudáveis e pode então fazer suas escolhas de forma consciente.  

Ainda sobre as “Feiras Multidisciplinares” concordamos com Mezzari, 
Frota e Martins (2011), segundo os quais a realização das feiras pode 
resultar na ampliação de conhecimentos e da capacidade comunicativa, no 
crescimento pessoal, nas mudanças de hábitos e atitudes, no desenvolvimento 
da criticidade e na politização dos participantes, visto que os alunos 
são instigados a relacionar teoria e prática através da investigação e/ou 
experimentação de forma a serem protagonistas dessa ação. Ou seja, o que 
tratamos nesse texto como atitude científica e que corrobora com o exposto 
acima.  Sendo assim, tais autores consideram as feiras multidisciplinares 
como eventos que possibilitam o desenvolvimento dessas capacidades e 
também a integração da escola com a comunidade. 

Além dos dois eventos supracitados, em que incentivamos os alunos 
a socializarem seus trabalhos, o próprio CAp definiu uma data onde todos 
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os trabalhos desenvolvidos nos PCT de todos os anos e segmentos foram 
apresentados, encerrando-se portanto os projetos de 2019. Desse modo, a 
apresentação dos 8os anos foi feita em uma sala de aula em que penduramos 
uma linha do tempo do projeto na forma de um varal com fotos das diferentes 
atividades, montamos um painel com fotos e textos produzidos pelos alunos 
sobre a visita ao Instituto Inhotim e expusemos os banners que os alunos 
produziram para a Semana de Ciências e Matemática.

Ao término do ano letivo aplicamos um questionário aos alunos para 
conhecermos em maior profundidade suas opiniões acerca de todo processo. 
Para tal, os alunos foram organizados em grupos de cinco para discutir e 
preencher o questionário, totalizando 18 questionários preenchidos. 

As respostas dos alunos indicam a importância de levar em consideração 
suas preferências na definição do tema do PCT, visto que 57% dos grupos 
gostou de pesquisar sobre o tema e 43% não gostou (Gráfico 1), o que é bastante 
expressivo e certamente interferiu no engajamento ao projeto. Por que não 
fazer um levantamento de possíveis temáticas junto aos alunos?

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Percepção dos alunos sobre o tema proposto para o PCT.
Fonte: Dados da pesquisa.

Quando interrogamos os alunos por meio do questionário se gostariam 
de participar da escolha do tema, eles foram unânimes em responder que sim. 
Com isso consideramos pertinente que nos próximos anos os alunos deem 
sugestões de temáticas para os PCT. Dessa forma acreditamos que os alunos se 
sentirão mais motivados em suas práticas investigativas. 
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Um dos resultados mais significativos da elaboração do PCT foram as 
mudanças de atitude indicadas pelos alunos a partir do projeto. Conforme 
indicado no gráfico a seguir (Gráfico 2), 93% dos grupos afirmaram terem 
modificado suas atitudes, de modo que tais mudanças reafirmam nossa 
busca por um ensino de ciências que contribua para a formação de cidadãos 
críticos que, ao questionar o mundo ao seu redor, entendem a necessidade de 
transformá-lo para melhor.  

 
Gráfico 2: Indicação pelos estudantes de mudanças de atitude motivadas pelo 
PCT.
Fonte: Dados da pesquisa

Algumas falas trazidas pelos alunos que ilustram as mudanças são: 
“Quando uso qualquer tipo de descartável eu sei fazer o descarte correto, e 
sabendo das consequências evito o máximo o uso de plástico”; “Em algumas 
pessoas do grupo mudamos nossa atitude em casa separando os lixos”; “temos 
mais consciência no uso de cosméticos”; “tentamos reduzir o consumo do plástico 
em nossas vidas”. 

Apesar de termos trabalhado com uma concepção ampliada de 
sustentabilidade ainda é muito forte a questão do plástico e dos resíduos 
sólidos (produção de lixo), o que acreditamos não invalidar de forma alguma 
os esforços para a ampliação dessa concepção tradicional associada aos “5Rs” 
já mencionados no texto. As mudanças de atitude também expressam que a 
aprendizagem foi significativa, uma vez que os alunos conseguiram ressignificar 
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e aplicar os conhecimentos não só adquiridos, mas também produzidos em 
suas vidas. 

Consideramos que é papel da escola propiciar momentos de diálogo 
entre as disciplinas para que os conteúdos curriculares se relacionem e façam 
sentido na vida dos estudantes. Para tanto, as instituições devem reservar um 
tempo e espaço que constem no calendário escolar de atividades para incluir os 
educandos em projetos inter ou multidisciplinares. Dessa forma as diferentes 
áreas do conhecimento são valorizadas e inter-relacionadas, contribuindo 
para uma formação mais integral do aluno.  Com isso, aumenta-se também a 
força de trabalho envolvida, otimizando sua organização. 

Nessa direção, consideramos importante discutir sobre a organização 
e condições de trabalho e as especificidades dos colégios de aplicação. Tais 
colégios, por serem instituições federais geralmente recebem mais recursos que 
escolas das redes estaduais e municipais, com isso a infraestrutura tende a ser 
mais adequada, com diferentes espaços pedagógicos. Além disso, os professores 
trabalham em regime de dedicação exclusiva o que incide diretamente na 
qualidade do trabalho que desenvolvem. Sendo assim, como trabalhar dessa 
forma em outras instituições que não têm a mesma estrutura, financiamento e 
condições de trabalho do CAp? Certamente é um grande desafio.

Longe de acharmos que a solução está unicamente na ação individual 
do professor, consideramos, com Sacristán (2000) e Arroyo (2013), que sua 
ação é central. Compreendemos que não é tarefa fácil valorizar o intelecto, 
refletir sobre nossas práticas e ainda dar conta das múltiplas realidades postas 
pela prática, considerando o pouco tempo que nos sobra, o baixo salário, 
as péssimas condições de infraestrutura e a afronta dos alunos que também 
sofrem e trazem consigo realidades muitas vezes violentas. 

Porém, também compreendemos que temos de partir de algum lugar e 
para isso apostamos na relação direta entre educador e educando, na visão dos 
professores como intelectuais capazes de resistir a ordenamentos curriculares 
rígidos que pouco tem a ver com a sua realidade e a realidade dos alunos, 
capazes de produzir suas próprias práticas, seus próprios currículos e dos 
alunos como agentes de transformação, protagonistas de suas próprias ações. 

Ao trabalharem de forma colaborativa, alunos e professores somam 
forças na construção dos projetos. Os professores, ao se abrirem para o diálogo, 
podem captar interesses diversos dos estudantes, incentivando-os a investigar. 
Assim, aos serem escutados, os alunos podem se motivar a participar e a 
aprender e nessa construção coletiva são capazes de produzir conhecimentos. 
Desse modo, entendemos que o trabalho colaborativo entre professores e 
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estudantes é o caminho para a consolidação da atitude científica e, a partir 
dela, a transformação social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutimos neste relato de experiência a importância de projetos 
coletivos de trabalho que tratem de temas transversais de importância social, 
bem como da pesquisa e da socialização dos conhecimentos construídos pelos 
alunos para o desenvolvimento do letramento científico.

A pesquisa-ação colaborativa foi utilizada como metodologia tanto 
para o trabalho das professoras como dos estudantes, demonstrando que os 
saberes e métodos da academia podem ser transpostos e usados na educação 
básica, trazendo mais rigor aos trabalhos desenvolvidos e, principalmente, 
promovendo o letramento científico bem como o desenvolvimento de uma 
atitude científica, qual seja, simplificadamente, o questionar para transformar.  

Experiências pedagógicas como esta nos mostra o papel central dos 
professores na construção de situações de sistematização de conhecimentos 
científicos que se descolam da ideia da ciência como algo inalcançável ou como 
mais uma disciplina escolar afastada da vida cotidiana. Na contramão disso, 
a ideia foi promover experiências que favorecessem a atribuição de sentidos 
aos conhecimentos científicos, ao propormos aos grupos que pesquisassem 
sobre um tema, levantassem dados a partir de diferentes instrumentos como 
questionários e entrevistas, analisassem os dados a partir da construção de 
tabelas e gráficos e que propusessem e executassem ações para a resolução de 
problemas. 

Foi gratificante para nós orientar e acompanhar os GT, o desenvolvimento 
dos temas e o aprendizado dos alunos. É perceptível o compromisso de 
alguns grupos, sua dedicação com o trabalho e felicidade em compartilhar 
suas pesquisas, propostas e ações. É preciso admitir que não foi fácil. Foi 
um trabalho desafiador e, em vários momentos, desgastante orientar 15 
GT com temas diferentes e nem todos com o mesmo grau de motivação e 
comprometimento. Ainda assim, não desanimamos, pois acreditamos na 
construção coletiva de conhecimentos e ações em prol de uma sociedade mais 
justa, solidária e sustentável.

Em meio a esse processo, ao trabalharmos colaborativamente no 
planejamento, desenvolvimento, orientação dos trabalhos dos alunos e reflexão 
sobre nossas práticas nós, professoras, também nos formamos e produzimos 
saberes, reafirmando os dois princípios da pesquisa em educação que a 
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pesquisa-ação colaborativa se compromete em unir: a produção de saberes e a 
formação continuada de professores.

Por fim, não há fonte motivadora mais forte que nos reconhecer, tanto 
nós mestres como nossos alunos, como produtores de conhecimento e agentes 
de transformação. Pois não apenas estamos no mundo, somos sujeitos da 
história, somos humanos e, como tal, temos a responsabilidade de mobilizar a 
dádiva da nossa intelectualidade em prol da coexistência de todas as formas de 
vida que habitam esse planeta.
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Capitulo 13 

QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS: possibilidades dos livros didáticos 

nos Anos Finais do Ensino Fundamental

Pedro Xavier da Penha1

Maria Delourdes Maciel2 

Este trabalho é um recorte da tese que estuda a presença do enfoque 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) em livros didáticos de ciências nos 
Anos Finais do Ensino Fundamental, desenvolvida no Programa do curso de 
Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do 
Sul – Campus Liberdade, em São Paulo. 

O ensino de Ciências deve refletir os ideais de ética e política. Em outras 
palavras, ao estudar Ciências, os estudantes devem aprender o respeito de si 
mesmos, da diversidade e dos processos de evolução e manutenção da vida, do 
mundo material com os seus recursos naturais, suas transformações e fontes 
de energia, do nosso planeta no Sistema Solar e no Universo e da aplicação 
dos conhecimentos científicos nas várias esferas da vida humana. Essas 
aprendizagens, entre outras, possibilitam que os estudantes compreendam, 
expliquem e intervenham no mundo em que vivem.  

No Ensino de Ciências o processo de aprendizagem pode ser 
desenvolvido dentro de contextos sociais e culturalmente relevantes, que 
potencializam a aprendizagem de temas que se relacionam com o cotidiano 
do educando. Os assuntos devem ser flexíveis o suficiente para cultivar 
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a curiosidade e os questionamentos dos estudantes, proporcionando a 
sistematização dos diferentes conteúdos e seu desenvolvimento histórico, 
conforme as características e necessidades dos estudantes e do meio em que 
estão inseridos, nas diferentes etapas da Educação Básica.  

Os Anos Finais do Ensino Fundamental, corresponde a segunda etapa da 
Educação Básica e tem duração de nove anos, conforme definição da Lei Federal 
nº 11.274, de 2006, abrange a população na faixa etária dos 6 aos 14 anos de 
idade e se estende, também, a todos os que, na idade apropriada, foram privados 
da escolarização. Assim, essa lei amplia os espaços e o público, abarcando os 
estudantes dessas modalidades educacionais. E resulta da alteração da Lei Federal 
nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, a exploração das vivências, 
saberes, interesses e curiosidades dos estudantes sobre o mundo natural e 
material continua sendo fundamental. Ao longo desse percurso, percebem-
se uma ampliação progressiva da capacidade de abstração e da autonomia de 
ação e de pensamento, em especial nos últimos anos, e o aumento do interesse 
dos estudantes pela vida social e pela busca de uma identidade própria. Essas 
características possibilitam a eles, sobretudo, em sua formação científica, 
explorar aspectos mais complexos das relações consigo mesmos, com os 
outros, com a natureza, com as tecnologias e com o ambiente; ter consciência 
dos valores éticos e políticos envolvidos nessas relações; e, cada vez mais, 
atuar socialmente com respeito, responsabilidade, solidariedade, cooperação 
e repúdio à discriminação. Nesse contexto, é importante motivá-los com 
desafios cada vez mais abrangentes, o que permite que os questionamentos 
apresentados a eles, assim como os que eles próprios formulam, sejam mais 
complexos e contextualizados.

O livro didático de ciências facilita o planejamento e organização dos 
conteúdos para a prática pedagógica, e, portanto, não deve ser entendido apenas 
como recurso complementar ou de suporte para professores e estudantes. De 
acordo com Garcia e Bizzo (2010, p. 17), “o livro didático como uma produção 
humana serve a diversos discursos de seus múltiplos agentes e usuários, situa-
se entre diferentes forças, reúne parte do imenso conhecimento produzido pela 
humanidade, transmitindo informações verbais e não-verbais”.  Deste modo, 
a escola e os professores têm o dever de atuar nesse sentido, capacitando os 
estudantes para que saibam se posicionar diante desses instrumentos de estudo. 

De acordo com Garcia e Bizzo (2010) o livro didático está envolto por 
teorias educacionais e científicas, como também por ideologias, podendo 
formar ou deformar quem faz uso dele. Por isso, exerce importante papel 
na construção dos conhecimentos e carrega consigo as marcas do discurso 
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científico e escolar, podendo ser considerado como um material cultural 
localizado num determinado período de tempo.

Embora ocorra um crescimento das pesquisas sobre livros didáticos no 
Brasil, os estudos que têm com o objetivo analisar as questões sociocientíficas 
aqui descritas ainda são poucos. Visando colaborar para minimizar este 
cenário, o trabalho apresenta uma análise da ocorrência da abordagem 
da relação entre Ciência, Tecnologia, Sociedade a partir da dimensão das 
Questões Sociocientificas em livros didáticos do 6°, 7°, 8° e 9º Ano, de modo a 
demonstrar as contribuições dessa abordagem para o ensino de Ciências nos 
Anos Finais do Ensino Fundamental.

De acordo com Bizzo (2012), para que o ensino de Ciências realmente 
seja construído e compreendido pelos educandos, são necessárias alternativas 
metodológicas e instrumentais que levem os professores a captar o cotidiano 
fragmentado do conhecimento dos seus estudantes, incentivando-os e motivando-
os para uma visão total da Ciência. O autor supracitado afirma que muito mais 
do que aulas expositivas, existem diversas alternativas metodológicas através das 
quais os estudantes podem mostrar o que sabem, aprender o que não sabem e 
ainda ajudar os colegas que têm mais dificuldade. Dentre estas, destacam-se as 
aulas teórico-práticas, nas quais os educandos vão “por a mão na massa”; aulas de 
campo; as tecnologias digitais; debates; e atividades lúdicas como: jogos, músicas, 
dramatização de conteúdos, construção de álbum seriado, entre outras.

As Questões Sociocientíficas (QSC) são recursos pedagógicos estratégicos 
e uma dimensão efetiva para a aplicação do Ensino de Ciências comprometido 
com formação de atitudes e valores que promovam a cidadania. Para Santos e 
Mortimer (2009) a introdução de questões ambientais, econômicas, culturais, 
éticas, sociais e políticas relativas à ciência e à tecnologia tem sido recomendada 
em currículos com ênfases em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), os quais 
possuem como principal objetivo a formação para a cidadania. Essas questões 
têm sido geralmente denominadas socioscientific issues (SSI) que podem ser 
traduzidas por Questões Sociocientíficas ou Temas Sociocientíficos.

O estudo da abordagem das QSC no ensino de Ciências, pode contribuir 
para a ampliação das práticas curriculares, fomentando a interdisciplinaridade 
e a criticidade. Em oposição ao ensino tradicional, uma possibilidade que 
vem ganhando visibilidade diz respeito à inserção de discussões envolvendo 
os chamados Questões Sociocientíficos em aulas de Ciências. Segundo 
Santos (2002), os aspectos sociocientíficos representam questões ambientais, 
políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à ciência e tecnologia, 
geralmente introduzidas nos currículos Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 
e abordadas por meio de temas sociais. 
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Durante todo Ensino Fundamental, o Ensino de Ciências tem um 
compromisso com o desenvolvimento da alfabetização científica, que 
envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social 
e tecnológico, com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. 
Desta maneira, aprender ciência não é a finalidade última da alfabetização 
científica, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no mundo, 
e as Questões Sociocientíficas apresentam-se como estratégias de ensino 
que facilita o desenvolvimento da cidadania. Assim, todos os processos 
educacionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental estão voltados para 
a inserção do estudante na vida em e para a sociedade, valorizando a busca 
constante do conhecimento da autonomia e da emancipação. 

A partir dessas reflexões, apresentamos o seguinte problema da 
pesquisa: Como os Livros Didáticos de Ciências dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental, aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
2017-2019, abordam as Questões Sociocientíficos? Quais temas são encontros 
nas obras analisadas?  

Desse modo, objetivamos, exclusivamente, nesta investigação identificar 
potenciais abordagens das QSC em obras didáticas de Ciências dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental aprovada pelo Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) na edição de 2017-2019, utilizadas nas escolas municipais 
de Ouro Branco - MG.  Assim, desejamos verificar se questões sociocientíficas 
estão presentes nos livros didáticos de Ciências dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental. E como objetivo específico vamos: i. mapear os conteúdos para 
a aplicação da abordagem QSC nas obras analisadas; ii. identificar possíveis 
metodologia de ensino que podem fomentar e potencializar os debates sobre 
as QSC no ensino de Ciências.

O Ensino de Ciências tem como um de seus desafios contemplar as 
QSC e possibilitar a formação crítica dos estudantes sobre o desenvolvimento 
científico e tecnológico de temas polêmicos; que podemos exemplificar pela 
poluição ambiental; os produtos transgênicos e a biotecnologia.  

Nesta perspectiva, essa investigação apresenta resultados parciais de 
uma pesquisa de doutorado, em andamento, que tem como objetivo identificar 
a presença de questões sociocientíficas em livros didáticos de Ciências 
aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2017-2019, e 
utilizados durante esse triênio no município de Ouro Branco -MG.  
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APRESENTANDO A LENTE TEÓRICA 

O ensino de Ciências é capaz de favorecer, na prática, o aceso dos 
estudantes a um conjunto de conhecimentos com vistas a sua transformação 
em instrumentos de interlocução com a realidade. Essa condição implica 
transpor limites e dificuldades que nos leva a repensar o ensino de Ciências 
na escola e como compreendemos os estudantes, sujeitos que têm saberes, 
construídos em outros espaços que não o escolar. 

A educação em Ciências na perspectiva humanística implica a 
consideração de atitudes e valores para transformar a sociedade. Levar 
os alunos a refletir sobre o que nós podemos fazer é uma forma de 
refletir sobre o mundo e pensar em como transformá-lo (SANTOS; 
MORTIMER, 2009, p.204).

De acordo com Bazzo (2007); Galvão e Reis (2008) uma possiblidade 
para estudo de temas polêmicos que envolvem a ciência e a tecnologia e que 
causam divergência na opinião pública seria por meio da abordagem das 
controvérsias sociocientíficas. As controvérsias, também conhecidas como 
questões sociocientíficas (QSC), podem contribuir para esclarecimento e 
discussão de temas polêmicos, ao proporcionar estratégias de ensino com 
foco em situações-problema a nível local, nacional ou global e que afetam 
direta ou indiretamente a sociedade. A utilização de QSC nas aulas de ciências 
possibilita abordar aspectos políticos, econômicos, sociais, éticos, ambientais, 
entre outros relacionados à ciência e à tecnologia. 

De acordo com Santos e Mortimer (2002), a introdução de questões 
ambientais, políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à 
ciência e à tecnologia tem sido recomendada em currículos com ênfases 
em CiênciaTecnologia-Sociedade (CTS), os quais possuem como principal 
objetivo a formação para a cidadania. 

Krasilchik (1985, p. 8) defende uma educação científica que permita o 
envolvimento com temas que promovam julgamentos e formação de opiniões: 
“[...] além de propiciar conhecimentos para compreender os fenômenos da 
natureza, as disciplinas científicas devem desenvolver a capacidade dos alunos 
para assumirem posições face aos problemas controvertidos e agirem no 
sentido de resolvê-los”. Desta maneira, o ensino pautado nas QSC facilita a 
desmitificação das ideias distorcidas da Ciência como neutra, livre de interesses 
e altruísta, e pode promover a participação dos estudantes nas discussões 
decorrentes das interações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 
(BAZZO, 2007; PAIVA et al., 2013).



- 265 -

De acordo com Ratcliffe e Grace (2003) as QSC possuem as seguintes 
características:

Tem base na ciência, e frequentemente se localizam na fronteira 
do conhecimento científico; envolvem a formação de opiniões, 
escolhas a nível pessoal ou social; são frequentemente relatadas pela 
mídia; possuem informações incompletas e conflitos de evidências 
científicas; possuem dimensões locais ou globais ligadas a estruturas 
políticas e sociais; podem envolver elementos de desenvolvimento 
sustentável; envolvem valores e raciocínio ético; podem requerer algum 
entendimento de probabilidade ou risco; e são tópicos frequentes na 
vida cotidiana (RATCLIFFE; GRACE,2003, p. 2-3)

A perspectiva de uma prática docente constantemente imbricada em 
questões contemporâneas, contribui para um ensino plural e dialógico, com 
diversos questionamentos e discussões que tenham aderência a sociedade atual 
e possam representar um ponto de encontro de reflexões e participação, dessa 
forma o educando pode estabelecer uma relação entre as diversas temáticas, 
que, ao se apropriarem deste conhecimento, agora com significado, possa ser 
utilizado para resolução de questões do cotidiano.

Segundo Santos e Mortimer (2009) inserir discussões envolvendo os 
Aspectos Sociocientíficos (ASC) se torna relevante por incorporar estratégias 
para problematizar conteúdos de ciências à formação do estudante para a 
cidadania por meio de atividades sobre aspectos sociais, políticos, éticos, culturais, 
econômicos e ambientais atrelados a questões científicas e tecnológicas.  Os 
autores supracitados optaram por utilizar ASC em seus trabalhos, pois entendem 
que sua abordagem pode ser feita de diversas maneiras: em perspectiva mais 
ampla, de forma temática ou mais pontual, com exemplificação contextualizada, 
por exemplo. Além disso, essas questões podem ser tratadas com frases 
interrogativas durante debates. Desta forma, os Aspectos Sociocientíficos podem 
ser visualizados como traços/rudimentos de QSC. 

Para Pérez e Carvalho (2012), a potencialidade das questões 
sociocientíficas está vinculada a um constante questionamento e 
contextualização da ciência e, consequentemente, dos conteúdos escolares.

As QSCs abrangem controvérsias sobre assuntos sociais que estão 
relacionados com conhecimentos científicos de atualidade e, portanto, 
em termos gerais são abordados nos meios de comunicação de massa 
(rádio, TV, jornal e internet), [...]envolvem consideráveis implicações 
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científicas, tecnológicas, políticas e ambientais que podem ser trabalhadas 
em aulas de ciências com o intuito de favorecer a participação ativa dos 
estudantes em discussões escolares que enriqueçam seu crescimento 
pessoal e social (PÉREZ; CARVALHO, 2012, p.5).

Os estudos para as questões sociocientíficas e suas possibilidades no 
currículo de Ciências tem ampliado suas análises e apresentado importantes 
contribuições no desenvolvimento de práticas de ensino (PÉREZ, 2012; REIS, 
2005; SANTOS, 2007) que possibilitam um entendimento da inserção das 
questões sociocientíficas frente a estes novos desafios, como também  apresentam 
possibilidades da abordagem das Ciências de uma forma contextualizada e 
conectada a uma prática cidadã e reflexiva, tornando o estudante protagonista 
do processo, permitindo um processo dialógico e crítico para a construção do 
conhecimento.  Apresentamos as concepções das QSC na Tabela 1:   

Driver et al. (2000)

Temas Controversos: Energias Alternativas, Aquecimento 
Global Transgênicos, Armas Nucleares e Biológicas, 
Produtos de Beleza, Clonagem, Experimentação em 
Animais Desenvolvimento de Vacinas e Medicamentos, 
Uso de  produtos químicos, Efeito adversos da  utilização 
de Telecomunicação, Manipulação do Genoma de Seres 
Vivos, Célula-tronco, Fertilização in vitro e outros

Ratcliffe; Grace (2003) Pesquisas Contemporâneas que afetam as tomadas de 
decisões dos cidadãos

Reis; Galvão (2008) Avaliar os problemas científicos e tecnológicos na 
sociedade atual

Reis (2006), Zuim, Freitas 
(2007);Galvão, Reis, Freire 
(2011); Guimarães, (2011)

Temas Controversos e  Cidadania Ativa 

Santos (2007);
Santos, Mortimer (2009) Conteúdos Problematizadas Culturalmente

Santos; Mortimer (2009)
QSC ou Temas Sociocientíficos - (SSI) Socioscientific Issues
Questões: Ambientais, Políticas, Econômicos, Ética, 
Sociais e Culturais ↔ Relativas a Ciência e Tecnologia

Pérez; Carvalho (2012)
Impacto do desenvolvimento científico em relação aos 
aspectos Éticos e Morais
Participação Ativa nas Controversas públicas

QSC →  Visam a formação para a cidadania.

Tabela 1: Concepções das Questões Sociocientíficas 
Fonte: Autoria Própria.
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De acordo com  Reis e  Galvão (2005), as controvérsias envolvidas 
nas discussões públicas sobre QSC exigem a formação de cidadãos dotados 
de conhecimentos e capacidades para avaliar responsavelmente problemas 
científicos e tecnológicos na sociedade atual. Desta  forma, o futuro do 
conhecimento científico e tecnológico não pode ser responsabilidade apenas 
dos cientistas, governos, especialistas ou qualquer outro ator social, sendo 
necessária a constituição de uma cidadania ativa. 

Para Pérez e Carvalho (2012), os currículos escolares devem ser vistos 
como parte integrante de uma cultura escolar ativa e dotada de significados. 
Podemos observar que o currículo é um dos grandes eixos que orientam o 
trabalho docente e é através de uma outra perspectiva que podemos valorizá-lo 
e aprofundarmos suas potencialidades, através das abordagens impulsionadas 
pelas questões sociocientíficas. Assim, os currículos e os conhecimentos que 
os permeiam são elementos constitutivos das práticas educacionais que ao se 
integrarem permitem uma nova possibilidade de inserção dos estudantes nos 
debates contemporâneos.

Santos e Mortimer (2009) contribuem com as discussões e defendem:

Entendemos que questões ambientais, políticas, econômicas, éticas, 
sociais e culturais relativas à ciência e à tecnologia são inerentes à 
atividade cientifica e que a sua abordagem no currículo pode ser feita: 
de forma temática, no sentido de tópico ou assunto amplo em que essas 
questões estão imbricadas, ou de forma pontual, com exemplo de fatos 
e fenômenos do cotidiano relativos a conteúdos científicos que ilustram 
aplicações tecnológicas envolvendo esses aspectos, ou ainda por meio 
de questões dirigidas aos estudantes sobre esses aspectos.(SANTOS; 
MORTIMER, 2009, p.192)

As QSC são temas controversos que envolvem Ciência e Sociedade, 
apontadas por Santos e Carvalho (2012) como uma questão que esteja atrelada 
a realidade dos estudantes e crie um cenário para debates e discussões. E 
corroborando com essa concepção Martinez e colaboradores (2011), afirmam 
que trabalhar o ensino de Ciências com foco nas controversas despertadas 
pelas Questões Sociocientíficas é algo com um potencial considerável para 
inovação educativa. Desta forma, a utilização das QSC apresenta-se como 
recurso fundamental de valorização dos aspectos constituintes do currículo, 
permitindo uma ampliação na abordagem das temáticas e edificando um 
pensamento contextualizado e reflexivo.
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Livro Didático de Ciências 

Podemos observar que, na maioria das escolas, o livro didático (LD) ainda 
é a principal referência para o professor. Segundo Delizoicov et al (2009) ainda 
é bastante consensual que o LD, na maioria das salas de aula, continua 
prevalecendo como principal instrumento de trabalho do professor, embasando 
significativamente a prática docente. De acordo com Sepini, Cabral e Maciel 
(2013) o livro didático é um dos principais instrumentos disponíveis no 
âmbito escolar para o desenvolvimento das atividades diárias e defendem a sua 
utilização no ensino de Ciências. O LD materializa os conhecimentos escolares 
e auxilia o professor na seleção de conteúdo para o ensino de ciências e demais 
componentes curriculares. 

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é 
destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e 
literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma 
sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das 
redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às instituições 
de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público.
O Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017, unificou as ações de 
aquisição e distribuição de livros didáticos e literários, anteriormente 
contempladas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
e pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Com nova 
nomenclatura, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático 
– PNLD também teve seu escopo ampliado com a possibilidade de 
inclusão de outros materiais de apoio à prática educativa para além 
das obras didáticas e literárias: obras pedagógicas, softwares e jogos 
educacionais, materiais de reforço e correção de fluxo, materiais de 
formação e materiais destinados à gestão escolar, entre outros.
O LD é considerado um importante instrumento de apoio aos 
professores, o qual possui relevante impacto no processo de ensino e 
aprendizagem formal [...] Assim, “o LD tem com finalidade apresentar 
uma proposta pedagógica dos conteúdos selecionados no vasto campo 
do conhecimento em que se insere a área do saber” (ECHEVERRIA; 
MELLO; GAUCHE, 2013, p. 267).

Atualmente  os  LD  estão  sendo  distribuídos  gratuitamen-
te não só para o Ensino Fundamental, mas também para a EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos) e no Ensino Médio, pelo Programa Nacional do Livro e do Material 
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Didático (PNLD). Através do programa cada educador pode escolher e adotar uma 
coleção de livros. A figura do professor, como agente no processo de seleção e indi-
cação das obras didáticas que utiliza em sala de aula, é vista pelo programa como 
um dos pilares da sua execução (PERRELLI, LIMA, BELMAN, 2013).  

Vasconcelos e Souto (2003) afirmam que os livros didáticos constituem 
um recurso de fundamental importância, pois muitas vezes, são o único ma-
terial de apoio disponível para os estudantes e educadores. Para os autores su-
pracitados os livros de Ciências têm uma função que os difere dos demais, a 
aplicação do método científico, estimula a análise de fenômenos, o teste de 
hipóteses e a formulação de conclusões. 

Metodologia da pesquisa 

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa qualitativa de 
viés descritivo. Seu delineamento se encaixa em uma pesquisa documental, a 
qual faz uso “de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, 
ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” 
(GIL, 1999, p. 66). Desta forma, a investigação segundo Lüdke e André (2013), 
possibilita realizar uma imersão no objeto de estudo, pois a análise qualitativa 
envolve todo o material da pesquisa, desde relatos de observação, passando-se 
por análises de documentos e demais informações disponíveis. 

A análise documental deve extrair um reflexo objetivo da fonte original, 
permitir a localização, identificação, organização e avaliação das informações 
contidas no documento, além da contextualização dos fatos em determinados 
momentos (MOREIRA, 2005). Depois de ser selecionados as obras que com-
põem o corpus de análise, segue-se o trabalho com a determinação de uni-
dades de análises, a eleição das categorias e a organização do quadro de dados 
(SILVA et al., 2009).  

O objetivo foi analisar a presença da abordagem das Questões Socio-
científicas a relação entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente por meio 
de temas, nos quatro livros didáticos de Ciências distribuídos pelo Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) para o ano de 2017. Os livros foram aval-
iados por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2011) e de acordo com os 
seguintes critérios: categorização das Questões Sociocientíficas de acordo com 
os pressupostos do enfoque CTS.  A busca ocorreu durante o primeiro seme-
stre de 2019, primeiramente com uma pesquisa sobre os livros utilizados na 
rede pública de ensino do município de Ouro Branco - MG, e posteriormente 
com a análise documental das obras selecionadas para verificar se as mesmas 
apresentavam as Questões Sociocientíficas em seus conteúdos.       
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O corpus da investigação 

Constitui o corpus de análise a coleção Projeto Teláris – Ensino 
Fundamental dos Anos Finais de livros didáticos de Ciências do 6º ao 9º Ano 
aprovados pela PNLD e utilizados pelas escolas municipais de Ouro Branco 
– MG. A análise é desenvolvida através da discussão que os temas e os dados 
suscitam e inclui geralmente o corpus da pesquisa, as referências bibliográficas 
e as categorias das QSC construída. Como percurso metodológico para 
alcançar tal objetivo foi utilizada Análise de Conteúdo, Bardin (2011), como 
metodologia para apreciação do conteúdo presente nas obras analisadas, a 
qual é definida como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo 
das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/
recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p. 48).

A referência identificada no Quadro1 representa a última edição 
dos exemplares escolhido para análise entre os livros didáticos utilizados e 
indicados para escolha pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) no 
triênio 2017-2019, em Ouro Branco - MG. 

Livros 
Didáticos Código do Livro Referência

LD6A 0022P17032006I L
GEWANDSZNAJDER, Fernando.Projeto Teláris: 
Ciências: Ensino Fundamental Anos Finais  - 6º Ano. 
Planeta Terra 2. ed. São Paulo: Ática, 2015.

LD7A 0022P17032007IL
GEWANDSZNAJDER, Fernando. Projeto Teláris: 
Ciências: Ensino Fundamental Anos Finais - 7º Ano.
Vida na Terra 2. ed. São Paulo: Ática, 2015.

LD8A 0022P17032008IL
GEWANDSZNAJDER, Fernando. Projeto Teláris: 
Ciências: Ensino Fundamental Anos Finais  - 8º Ano. 
Nosso corpo 2. ed. São Paulo: Ática, 2015.

LD9A 0022P17032009IL
GEWANDSZNAJDER, Fernando. Projeto Teláris: 
Ciências: Ensino Fundamental Anos Finais - 9º Ano. 
Matéria e Energia 2. ed. São Paulo: Ática, 2015.

Quadro 1: Livros Didáticos de Ciências Analisados. 
Fonte: Autoria Própria.
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A análise documental por meio da análise de conteúdo, de acordo com 
Bardin (2011), pode ser constituída de seguintes etapas: i.pré-analise - escolha 
dos livros didáticos; ii. Exploração do Material – realiza-se a codificação, a 
classificação e escolha das categorias de análise e iii. Tratamento dos Resultados-  
fazemos as interpretação referencial.   

Para análise da presença das Questões Sociocientificas nas obras 
analisadas, adotou-se como referência algumas categorias basedas nos 
conceitos e referenciais teóricos apresentados por Santos e Mortimer (2009); 
conforme apresentado no quadro 2 a seguir: 

Categorias   Descrição 
C1 -  Temas Controversos Existência de conflito entre as opiniões expressas sobre o tema, 

baseado em valores individuais e nos conceitos éticos e morais 
que permeiam as relações sociais. 

C 2- Relação com C&T O conteúdo apresenta aplicação da Ciência e da Tecnologia 
pela Sociedade.

C3 - Significado Social O tema apresenta relevância para a comunidade na qual será 
discutida. 

Quadro 2: Categorias das Questões Sociocientíficas 
Fonte: Autoria própria e baseado em Santos e Mortimer, 2009.
 

Na próxima seção apresentamos os resultados da investigação qualitativa 
e documental nos livros didáticos de ciências do 6º ao 9º ano, aprovado para o 
PNLD 2017-2019 e utilizados no municipio de Ouro Branco.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante os Anos Finais do Ensino Fundamental, a Ciência e a Tecnologia 
oportunizam aos estudantes um conhecimento científico amplo e suas aplicações 
na vida e na sociedade. Desta forma, o desenvolvimento de habilidades 
deve possibilitar ao estudante a compreensão de que a crescente evolução 
e utilização de novas tecnologias vêm acarretando profundas mudanças no 
meio ambiente, nas relações e nos modos de vida das pessoas. Desta maneira, 
os estudantes devem entender também que a tecnologia representa desafios 
para a maioria da população ao ter a oportunidade de pesquisar sobre o uso da 
tecnologia e seus impactos ambientais, compreendendo a importância desta 
para o desenvolvimento da ciência.

Para análise da presença das questões sociocientíficas, adotou-se como 
referência as três categorias teoricas que foram baseadas em Santos e Mortimer 
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(2009). Os resultados da análise documental foram organizados e apresentados 
em quadros para facilitar a visualização dos dados e foram expostos nos 
Quadros 3. Na pesquisa foram utilizadas as categorias apresentadas na seção 
metodológica para a identificação de questões sociocientíficas nos livros 
analisados. 

O Quadro 3 apresenta os conteúdos das QSC que foram identificados nos 
livros didáticos de ciências dos Anos Finais do Ensino Fundamental aprovada 
pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do triênio 2017-2019, 
utilizadas nas escolas municipais de Ouro Branco - MG. Essa listagem revela 
uma quantidade diversificada de QSC identificadas nos livros, englobando as 
inter-relações CTS, valores e atitudes; com as três categorias analisadas.

Categorias Analisadas 

Livro 
Didático Questões Sociocientíficas C1 Temas 

Controversos
C2 Relação 
com C&T

C3 Significado 
Social 

LD6A

A erosão do solo (p. 82) x x

A queimada destrói os 
microrganismos que fazem a 
reciclagem no solo (p. 85)

x x

O efeito estufa e o aquecimento glo-
bal (p. 167) 

x x

A poluição do ar (p.201) x x
Agravamento dos problemas da po-
luição (p. 202)

x x

LD7A

Ciência e Saúde: Não tome antibió-
ticos sem receita médica! (p.82)

x x 

Ciência e Tecnologia: Bactérias e a 
biotecnologia (p.82) 

x x

Doenças Emergentes: gripe aviária e 
febre hemorrágica (p.87) 

x x 

O combate as pragas e agrotóxico 
p.149

x x 

As plantas transgênicas (p. 245) x x 

A destruição das florestas tropicais 
(p. 266)

x
 

x

A poluição no ambiente aquático: 
derramamento de petróleo na 
África do Sul, em 2009 (p.277) 

x x 

LD8A

A gordura Trans: eleva o colesterol 
ruim (p. 37)

x
 

x

Obesidade na adolescência (p. 71) x x 

Os Raios X e a aplicação na saúde 
(p. 80) 

x x

A cor da pele e a ideia de raças: 
combate o racismo (p. 126) x x
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LD9A

Os aditivos químicos (p. 42) x x

Poluição por mercúrio na 
confluência dos rios Fresco e 
Riozinho, no Pará (p. 43) 

x x

Chuva ácida: os processos químicos 
na formação da chuva ácida e suas 
consequências ambientais (p. 89 e 93) 

x x

Quadro 3: Categorias de Análise em Questões Sociocientíficas – Possíveis 
abordagens das QSC nos livros didáticos de Ciências 
Fonte: Autoria própria.

Nesta investigação encontramos em todas as obras da coleção analisada, 
evidências de temas e conteúdos que compreendem a abordagem das 
Questões Sociocientíficas. Segundo Santos e Mortimer (2009) para que as QSC 
sejam abordadas em uma perspectiva mais ampla de formação de cidadania 
depende da mudança de pensamento e postura dos professores, e isso seria 
possível através de ações de formação continuada. Sendo assim, é importante 
a aplicação desta abordagem na educação básica, para a construção de um 
pensamento crítico, reflexivo e autônomo.

Para atender outro objetivo específico da pesquisa apresentamos no 
Quadro 4 possiblidades didáticas para a utilização da abordagem das Questões 
Sociocientíficas nas aulas de Ciências. Identificamos propostas de metodologia 
de ensino que facilitariam a aplicação dessa estratégia de ensino pertinentes 
ao Anos Finais do Ensino Fundamental. Desta forma, acreditamos que as 
Questões Sociocientíficas podem potencializar práticas didáticas e pedagógicas 
que estabeleçam possibilidade interdisciplinar de discussão entre as Ciências 
da Natureza e as outros componentes curriculares deste nível escolar.  

De acordo com Ratcliffe e Grace (2003) apud Guimaraes (2011) as QSC 
desenvolvem ações para a formação de opiniões, estão sempre presentes na 
mídia, são incompletas e conflitantes, evidenciam problemas locais e globais, 
possibilitam o desenvolvimento sustentável e promove valores cidadãos e o 
raciocínio ético. Nas obras analisadas identificamos conteúdos relevantes e 
sugerimos algumas estratégias de ensino; conforme Quadro 4 abaixo: 
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Livro 
Didático

Conteúdos para Questões 
Sociocientíficas e localização nos livros

Metodologia de Ensino 
Sugerida

LD6A
A chuva ácida teria algum efeito sobre 
monumentos e construções? Explique (p.74)

Pesquisa de campo em cidades 
históricas.  Congonhas e Ouro 
Preto -MG

LD7A

A conservação dos alimentos (p.48)
Mamíferos da fauna brasileira em extinção.  
(p. 223)

As plantas transgênicas (p.245)
Biomas brasileiros e seus problemas atuais 
(p. 282)

Qual é o problema acarretado pelo uso do 
Xaxim?
(p. 234)

Debate em grupos
Usar as tecnologias digitais: 
construir blog, vídeos e sites e 
compartilhar na web
Debate em grupos
Pesquisa de Campo – Visita ao 
Biocentro Gerdau – Ouro Branco
Debate em Grupo

LD8A

Direitos Sexuais Reprodutivos e Métodos 
anticoncepcionais. (p. 218)
O aborto: ciência e sociedade (p. 221 e 228)
Nova biotecnologia: os organismos 
transgênicos
(p. 242)
Clonagem de animais no Brasil e no mundo 
(p. 245)

Alimentos transgênicos produzidos ou 
comercializados no Brasil. (p. 250)

Os riscos das drogas (p. 174-175)

Discussão de atitudes e valores
Palestra com especialistas
Usar as tecnologias digitais: 
construir blog, Produzir vídeos e 
sites e compartilhar na web
Pesquisa de campo
Atividades lúdicas:     jogos, 
músicas, 
Debate em grupos e Exibição de 
filmes e dramatização

LD9A
Pesquisa Nuclear de Dubna – Novo 
elemento químico (p. 36)
Combustíveis adulterados (p. 78)

Aulas teórico-práticas
Debate: Questões éticas das 
empresas

Quadro 4: Possíveis metodologias de ensino nas abordagens das QSC nos 
livros didáticos de Ciências 
Fonte: Autoria própria 

A proposta de inserção das questões sociocientíficas é pertinente a 
partir da temática como questões ambientais (6ºAno), aplicação tecnológica, 
ciência e saúde (7º Ano), combate ao preconceito e ao racismo (8º ano), 
pesquisa nucelares e processos químicos da chuva ácida (9º Ano). Desta forma 
a pesquisa identificou possiblidades nos Livros Didáticos de Ciências dos Anos 
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Finais do Ensino Fundamental.  Os resultados indicam a possibilidades da 
abordagem de controvérsias sociocientíficas associada aos projetos integrados, 
favorecendo a interlocução entre diferentes áreas do conhecimento. 

Os assuntos de ciência e tecnologia, ambiente e saúde podem ser 
estudados como questões sociocientíficas; enfatizando assim, a necessidade de 
mais atividades serem desenvolvidas nas escolas através das mais diversificadas 
estratégias de ensino. De acordo com Pérez e Carvalho (2012), as QSC sãos 
as discussões escolares que enriquecem o crescimento pessoal e social dos 
educandos. Pois estão presente na mídia, apresentam os questionamentos 
socioambientais e/ou éticos, apresentam os riscos e impactos globais e as 
controversas públicas.  Desta maneira recomendamos, ainda o uso das 
tecnologias digitais para construir blog, produzir vídeos e sites e promover o 
compartilhamentos das atividades escolares na internet para livre acesso do 
conhecimento construído. 

Assim, observamos o conteúdo do Currículo do Ciências apresentados 
nos Livros Didáticos de Ciências dos Anos Finas do Ensino Fundamental 
possibilitam a abordagem de Aspectos Sociocientificos, como defendem Santos 
e Mortimer (2009), relativo as temáticas poluição ambiental, aquecimento 
global, desenvolvimento de vacinas e medicamentos, experimentação em 
animais, estudo do genoma, células tronco e fertilização in vitro, uso de 
produtos químicos conforme evidenciamos nos Quadros 3 e 4 .

Desta forma, como possibilidade de aplicação desta proposta destacamos 
a necessidades de investimento de formação para os educadores em formação 
e cursos de qualificação continuada para aqueles que estão em exercício. 
Acreditamos que o trabalho interdisciplinar seja uma metodologia significativa 
para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, numa visão crítica, 
cidadã e humanista. Salientamos, que outras perspectivas podem ser utilizadas, 
neste estudo indicamos a relação de algumas metodologias em consonância 
com a abordagem das questões sociocentíficas em estudo.  Acreditamos que as 
QSC permitam uma abordagem mais educativa e crítica, contribuindo para um 
ensino de Ciências contextualizado e alicerçado em práticas sócio-históricas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta investigação de abordagem qualitativa evidenciou possiblidades de 
aplicação das Questões Sociocientíficas no Ensino de Ciências, através do uso 
do livro didático. A análise da coleção Projeto Teláris, aprovada pelo Programa 
Nacional de Livro Didático 2017-2019, evidenciou conteúdos de ciências que 
estavam introduzindo questões do cotidiano dos educandos. Com isso, os temas 
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sociocientíficos constantes na coleção, podem ser explorados e contribuir para 
a alfabetização científica dos estudantes, quando explorados pelos professores.  
As questões sociocientíficas oportunizam a contextualização do conteúdo; 
bem como na condução das discussões de questões éticas, políticas e sociais 
relacionadas à Ciência e a Tecnologia. 

As estratégias pedagógicas dos Anos Finais do Ensino Fundamental 
buscam desenvolver as habilidades e as competências pré-existentes nos 
adolescentes, como a curiosidade, o questionamento, a reflexão e a inovação. 
Sugerimos estratégias de ensino que incentivam e potencializam essas 
características naturais e vão ao encontro das abordagens das QSC. Desta 
forma, ressalta-se a importância do bom uso dos Livros Didáticos de Ciências 
como um dos recursos estratégicos no ensino, em maioria das escolas públicas 
do municipio de Ouro Branco – MG. 

As QSC apresentam potenciais para o desenvolvimento de um cidadão 
crítico como já declarado por outros pesquisadores. Dentre as potencialidades 
podemos destacar o envolvimento de estudantes em atividades práticas e 
estimulantes e, além disso, a possibilidade de dar sentido para o conteúdo 
ensinado, inserindo-o em um contexto que caiba na vida daquele estudante.

Nessa perspectiva, são proporcionadas aos educandos a construção do 
saber no decorrer da sua formação e a autonomia em reconstruir conhecimentos 
pertinentes, atuais e significativos, a fim de torná-los cidadãos críticos, 
inovadores e responsáveis por uma sociedade em que as ações educativas 
estejam alinhadas a promoção de atitudes e valores sociais e igualitários. Assim, 
acreditamos que as questões sociocientíficas permitam uma abordagem mais 
crítica, contribuindo para um ensino de Ciências contextualizado e alicerçado 
em práticas do cotidiando do educando. 

Enfim, a pesquisa evidenciou conforme ensina Bizzo (2007) que os livros 
didáticos de ciências têm sido avaliados desde de 1995 e algumas mudanças 
têm ocorrido desde então. Entre estas mudanças, destaca-se o fato de que 
alguns conteúdos tem apresentado uma crescente importância nos últimos 
anos, como é o caso de assuntos que estejam relacionados ao meio ambiente, 
saúde e alimentação; identificados nos resultados desta investigação. 
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Capítulo 14

AS FEIRAS DE CIÊNCIAS DA UFCAT COMO 
METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: 
O PAPEL MEDIADOR DO PROFESSOR

Leonardo Oliveira Costa 1

Simara Maria Tavares Nunes2

O ensino de Ciências, nos moldes prescritos pela Escola Nova, surgiu 
quando, nos anos 1930, Anísio Teixeira trouxe a proposta para o Brasil, algo 
na época tido como inovador. Essa proposta, basicamente, estava ligada ao 
entendimento dos conceitos científicos a partir de atividades e experimentos 
práticos demonstrativos. Os experimentos eram geralmente desenvolvidos 
pelo professor, cabendo aos estudantes apenas acompanharem passivamente 
e observar, para relatar os procedimentos, materiais e resultados observados. 
Muitas dessas atividades não atendiam à realidade brasileira, pois envolviam 
materiais como, por exemplo, a neve (BRASIL, 2006).

A aprendizagem, nesse cenário, envolvia o perfil de um estudante passivo, 
acrítico, e era basicamente sinônimo de memorização e repetição de regras e 
procedimentos já demonstrados pelo professor. A Ciência era apresentada nas 
aulas sob a forma de listas de conceitos a serem decorados e repetidos. Desse 
modo, a verdadeira compreensão dos fenômenos da natureza era desconsiderada 
na aprendizagem primária e secundária (MACEDO et. al., 2013).

Apesar da proposta de ensino das Ciências pela experimentação ter 
vindo para o Brasil nos anos 30 e ter se difundido em algumas regiões, ela 
necessitava ainda de uma efetiva implantação no país. As atividades práticas, 
1 Leonardo Oliveira Costa – Graduando do curso de Licenciatura em Pedagogia pelo Instituto Fede-
ral Goiano Campus Urutaí. Membro do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Ensino de Ciên-
cias e Formação de Professores GEPEEC-UFACT/CNPq.  E-mail: leonardo.oliveirac1@gmail.com.
2 Licenciada e Bacharel em Química, Mestre e Doutora em Ciências - Área de Concentração 
Química - pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo. Atualmente é Professora Associada da UAE de Educação da Universidade Federal 
de Catalão, na área de Ensino de Química. É Coordenadora das Feiras de Ciências da UFCAT 
desde 2013 Vice - líder do do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Ensino de Ciências e 
Formação de Professores GEPEEC-UFACT/CNPq. E-mail: simaramn@gmail.com.
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ainda que demonstrativas, começaram a fazer parte no ensino de Ciências em 
estados como os de São Paulo e Rio Grande do Sul, que foram pioneiros na 
iniciação à Educação científica escolar (BRASIL, 2006; MACEDO et al., 2013).

As Feiras de Ciências surgiram no Brasil na década de 60. As 
primeiras Feiras caracterizavam-se por apresentarem trabalhos resultantes 
de experiências feitas em aula ou montagem de aparelhos utilizados com 
fins demonstrativos (MANCUSO, 1995). De acordo com Wanderley (2001) 
a primeira tendência verificada na maioria das Feiras de Ciências brasileiras 
refere-se à manutenção do tradicional modelo das Feiras, com ênfase na 
formação do pequeno cientista. 

Hoje as Feiras de Ciências já se caracterizam como eventos educacionais 
e culturais mais amplos, abertas à todas as áreas do conhecimento, das Ciências 
Exatas às Ciências Humanas e se revestem cada vez mais de um cunho social e 
ambiental, conectada com os problemas da realidade. Como empreendimento 
social-científico, as Feiras de Ciências podem proporcionar que os alunos 
exponham trabalhos por eles realizados à comunidade, possibilitando um 
intercâmbio de informações (PEREIRA, 2000). 

Segundo Pavão (2004), do ponto de vista metodológico, as Feiras 
de Ciências podem ser utilizadas, dentre outras coisas, para discussão de 
problemas sociais e integração escola-sociedade. De acordo com Paraná 
(2008), a escola deve ser um espaço de pesquisa, de construção e reconstrução 
do conhecimento, promovendo a articulação entre o conhecimento elaborado 
e os temas da vida cidadã. 

As Feiras de Ciências despertam a curiosidade e motivam os alunos 
a buscarem a apropriação de conhecimentos e a resolução de problemas, o 
que acaba despertando o senso investigativo e atitude responsável frente 
a sociedade (MEZZARI, 2009). Para Martins (2001), as Feiras de Ciências 
atuam ativamente no processo de construção do conhecimento; ao invés de 
apenas assistir às apresentações do professor, elas geram uma aprendizagem 
pela pesquisa, na qual os alunos passaram a ocupar “o centro do trabalho 
escolar e aprendendo a aprender, ou investigando para aprender”.

Asssim, as Feiras de Ciências são eventos que são realizados em locais 
públicos onde os alunos, após uma atividade de investigação científica, expõem 
suas ideias e discutem suas descobertas e resultados, podendo também colocá-
los a disposição da comunidade […]; Isso possibilita aos alunos expositores 
oportunidades de crescimento científico, cultural e social (PEREIRA, 2000). 
Atualmente, essas exposições têm-se tornado cada vez mais frequentes nas 
escolas, sejam estas públicas ou particulares, de ensino fundamental ou 
médio (PEREIRA, 2000). Pereira (2000) ainda explica que os objetivos da 



- 282 -

realização de Feiras de Ciências vão além da criticada ênfase na “formação 
de pequenos cientistas”: “Como estratégia de ensino, as Feiras de Ciências são 
capazes de fazer com que o aluno, por meio de trabalhos próprios, envolva-
se em uma investigação científica, propiciando um conjunto de experiências 
interdisciplinares, complementando o ensino-formal. 

A educação nos dias atuais não pode mais ser direcionada estritamente 
ao contexto formal da sala de aula. Esta afirmação é cada vez mais presente 
entre educadores em ciências que enfatizam o papel de espaços não formais 
para um ensino aprendizagem dos alunos de forma mais divertida, prazerosa 
e contextualizada (CAZELLI et al., 1999). Os Espaços não formais possuem 
características próprias quanto à autonomia na busca do saber em um ambiente 
capaz de despertar emoções que se tornem aliadas de processos cognitivos 
dotados de motivações intrínsecas para a aprendizagem de ciências (QUEIROZ 
et. al., 2002). Segundo Gaspar (1998) há análise de relatos de pesquisa e 
depoimentos de inúmeros pesquisadores dessas instituições de ensino não 
formal que mostram a possibilidade de serem criadas interações sociais que 
resultariam em uma aprendizagem efetiva. Neste sentido, Bertoldo et al (2000) 
destacam o papel do professor como mediador no processo de construção do 
conhecimento. Segundo ele, o professor é responsável por criar condições para 
que os alunos se tornem cidadãos pensantes e que sejam capazes de atuarem  
por si mesmos e que tenham a capacidade de pensar e examinar criticamente 
as ideias que lhes são apresentadas de acordo com a realidade  social em que 
estão inseridos. Portanto, é preciso estimular os alunos a operarem com ideias, 
a analisar os fatos e saber discuti-los.

Matui (1995) afirma que o professor desempenha o papel de conector 
entre o aluno e a matéria de aprendizagem, tornando-se assim, um autêntico 
mediador. O autor também afirma que o diálogo do aluno se dá com 
o pensamento, com a cultura corporificada nas obras e práticas sociais 
transmitidas pela linguagem e pelos gestos do professor, simples mediador 
(MATUI, 1995). Assim, Matui (1995) acredita que o papel de mediação 
atribuído ao professor vem resgatar a figura desse profissional, que atualmente 
está desgastada na sociedade. Com o movimento das escolas novas, a ação 
do tecnicismo no ensino, o burocratismo sistêmico e o behaviorismo/ 
associacionista, o professor estava perdendo sua função. O construtivismo 
resgata esse professor, dando-lhe um papel de mediador específico. Assim, o 
papel do professor é promover a interação aluno/objeto de conhecimento. O 
que quer que o professor faça nas atividades pedagógicas, se não resultar na 
interação do aluno com o objeto de aprendizagem e vice-versa, nada acontecerá 
de ação construtivista.
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Desta forma, procurando estabelecer uma relação mais dinâmica entre 
os alunos e os professores, Nóvoa (1992) reforça a participação dos mesmos 
nas Feiras de Ciências, pois estas são capazes de despertar a curiosidade 
nos alunos e os motivam para a busca de conhecimentos e a resolverem os 
problemas do próprio cotidiano, despertando ainda o senso investigativo 
e atitude responsável frente a sociedade. Nessa perspectiva, o autor ainda 
afirma que além das Feiras de Ciências promoverem o desenvolvimento da 
aprendizagem, a participação dos alunos nas mesmas propicia o contato 
destes com a comunidade e com diversas áreas do conhecimento, onde os 
mesmos não se limitam a simplesmente adquirir conhecimentos científicos, 
mas como consequência desta experiência formam-se também socialmente, 
ambientalmente e moralmente (NÓVOA, 2002). Segundo Hartmann e 
Zimmerman (2009) a participação em Feiras de Ciências é, portanto, a 
culminação de um processo de estudo, investigação e produção que tem por 
objetivo a educação científica dos estudantes. 

Nesta linha de raciocínio, este trabalho tem como objetivo avaliar 
como uma metodologia ativa de ensino e aprendizagem como são as Feiras 
de Ciências da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) podem auxliliar 
o professor a se colocar no papel de mediador do conhecimento, fugindo 
assim das metodologias tradicionais baseadas na transmissão-recepção do 
conhecimento. Para isso, foram analisados questionários respondidos por 
alunos do Ensino Médio participantes da 7ª Feira de Ciências da UFCAT, onde 
buscou-se avaliar os impactos da participação destes alunos nas atividades do 
evento, desde sua elaboração até sua apresentação ao público.

METODOLOGIA

Em busca da divulgação científica e da construção de conhecimentos 
para uma formação cidadã, autônoma e crítica, foi organizada e realizada a 
7ª edição da Feira de Ciências da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). 
Este é um projeto de extensão cadastrado junto a Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura da Universidade Federal de Catalão desde o ano de 2012, contando 
com o apoio de financiamento através de bolsas do Programa de Extensão e 
Cultura (PROBEC/UFCAT), com o apoio financeiro das chamadas públicas 
de Feiras de Ciências e Mostras Científicas do CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico). A Comissão Organizadora tem a 
participação de membros das diversas áreas do conhecimento, como os cursos 
de Licenciatura em Química, Matemática, História, Geografia, Biologia, Física 
e Educação do Campo. 



- 284 -

A 7ª Feira de Ciências da UFCAT: “As grandes Invenções, Descobertas 
e Recursos Naturais da Humanidade: os usos e a sustentabilidade” ocorreu no 
dia 14 de Novembro de 2018 nas dependências da UFCAT. Puderam participar 
da atividade os estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino 
públicos e privados da Educação Infantil, Ensino fundamental 1 (1ª ao 5ª ano), 
Ensino Fundamental 2 (6ª ao 9ª ano), Ensino Médio (1ª a 3ª série), Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Técnico ou Profissionalizante. Cada grupo deveria 
ser composto por dois a três integrantes e um professor orientador do trabalho, 
privilegiando-se assim o trabalho em grupo e a troca de ideias e experiências 
entre os integrantes dos grupos e entre o professor orientador do trabalho. Os 
trabalhos deveriam estar inseridos nas diversas áreas de conhecimento ou serem 
uma associação multidisciplinar entre elas, sendo divididos e avaliados em níveis 
de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, 
Ensino Médio, Ensino Técnico e EJA). Foram 54 trabalhos inscritos nesta 7ª 
edição, envolvendo 140 alunos e 54 professores orientadores. Participaram do 
evento 30 escolas de Catalão e Região.

No dia em que foi realizada a 7ª Feira de Ciências da UFCAT os 
expositores mostraram seus trabalhos e dialogaram com o público entre 
08:00 e 12:00 horas. No período da tarde os alunos participaram de oficinas e 
realizaram visitas monitoradas aos Laboratórios da UFCAT. No final do dia, às 
17:00 horas, foi realizada a cerimônia de premiação e encerramento do evento.

Com o objetivo de se avaliar como essa metodologia ativa de ensino 
e aprendizagem atua na relação professor - aluno e no processo de ensino e 
aprendizagem, foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativo, utilizando - se 
os questionários como instrumentos de coleta de dados.

Para Bogdan e Biklen (1994), uma investigação qualitativa busca 
analisar os fenômenos em toda sua complexidade e em seu contexto natural, 
privilegiando sua compreensão a partir do ponto de vista dos sujeitos 
investigados. Na abordagem qualitativa ou interpretativa encontra-se a 
asserção de que a experiência humana é medida pela interpretação, de que 
existem múltiplas formas de interpretar as experiências, em função das 
interações com outros, e de que a realidade não é mais do que o significado de 
nossas experiências, ela é socialmente construída. De acordo com Richardson 
et al. (1999, p. 90), a pesquisa qualitativa: “pode ser caracterizada como a 
tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características 
situacionais apresentados pelos entrevistados, em lugar da produção de 
medidas quantitativas de características ou comportamentos”. Pode-se afirmar 
então, de modo sintético, que a pesquisa qualitativa objetiva compreender “os 
processos do objeto estudado” (MARTINS, 2010, p.51).
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O questionário pode ser definido “como a técnica de investigação 
composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas 
por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” (GIL, 1999, 
p.128). Geralmente cumprem duas funções: descrever características e medir 
determinadas variáveis de um grupo social, sendo, em essência, uma forma de 
entrevista altamente estruturada (RICHARDSON et. al., 1999). Segundo Gil 
(1999), os questionários apresentam uma série de vantagens sobre as demais 
técnicas de coleta de dados: a) possibilita atingir grande número de pessoas, 
mesmo que estejam dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o 
questionário pode ser enviado pelo correio; b) implica menores gastos com 
pessoal, posto que o questionário não exige o treinamento dos pesquisadores; 
c) garante o anonimato das respostas; d) permite que as pessoas o respondam 
no momento em que julgarem mais conveniente; e) não expõe os pesquisadores 
à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. Assim, como 
temos como público alvo desta pesquisa sujeitos dispersos por uma grande área 
geográfica, o questionário foi escolhido como instrumento de coleta dos dados.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Goiás, sob o Parecer consubstanciado CEP de número 
2.210.132. Antes de se dar início à coleta de dados foi disponibilizado o TCLE 
(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) para cada participante e após 
assinatura eletrônica disponibilizou-se-á uma cópia para os mesmos.

Este trabalho irá apresentar os dados obtidos através da análise das 
respostas obtidas através de questionários aplicados aos alunos do Ensino 
Médio que apresentaram trabalhos na 7ª edição do evento, onde se investigou 
a relação professor aluno no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, 
os questionários foram transcritos e as respostas dos alunos foram analisadas 
e serão discutidas a seguir. As respostas foram citadas ao longo do texto como 
excertos 1, 2 3..., ou seja, o texto apresenta alguns fragmentos das respostas dos 
estudandes que foram entrevistados, mas sem identificar o estudante a fim de 
se garantir o anonimato dos participantes da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Vive-se hoje em um mundo globalizado, onde as transformações 
acontecem e são sentidas em um ritmo e proporções cada vez mais acelerados. 
Mas, como destaca Chassot (2003), a escola não é algo exótico ao mundo 
onde está inserida, uma vez que faz parte – necessariamente – dele. Neste 
sentido, o autor ainda destaca que se a Escola não mudou, ela foi mudada 
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nestes últimos anos, pois “não temos dúvidas do quanto a globalização confere 
novas realidades à Educação” (CHASSOT, 2004, p. 25). Neste sentido, faz - se 
necessário a modificação das práticas pedagógicas praticadas em sala de aula e 
na escola, de forma a se tornar o aluno agente ativo em seu processo de ensino 
e aprendizagem e, deste modo, interessado em “aprender a aprender”.

A atual legislação educacional (BNCC) (BRASIL, 2018) reconhecem 
que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento 
humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, 
moral e simbólica. Para isso, indica entre outras ações, a necessidade do 
currículo “selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas 
diversificadas”; conceber e pôr em prática situações e procedimentos para 
motivar e engajar os alunos nas aprendizagens (BRASIL, 2018, p. 17). Essa 
mesma legislação (BASIL, 2018) ainda dá destaque aos processos e práticas de 
investigação para promover o protagonismo dos estudandes na aprendizagem 
e na aplicação de processos práticos e procedimentos desencadeados a partir 
de desafios e problemas abertos e contextaulizados.

Sendo assim, em busca de um conhecimento que possa ser construído 
para além da sala de aula e de forma contextualizada, ativa e crítica, as Feiras 
de Ciências são recomendadas como metodologias ativas no processo de 
ensino e aprendizagem para aproximar os estudantes da Educação Básica 
desse conhecimento integral. Apesar de serem consideradas por muitos 
pesquisadores uma ferramenta auxiliar para o processo de aprendizagem, esses 
eventos, quando adotados como estratégia para a melhoria da aprendizagem, 
trazem resultados muito promissores, embora muitos alunos ainda apresentem 
resistência em participarem ou talvez ainda nem possuam a dimensão de quão 
enriquecedor seria participarem desses eventos (NUNES, 2016).

Para Santos (2012), a participação em Feiras de Ciências possibilita aos 
estudantes desenvolverem o interesse por assuntos relacionados a diferentes 
áreas do conhecimento, além de colocar em prática as suas habilidades 
investigativas. Trata-se de uma aprendizagem contínua, que espraia para além 
das paredes das salas de aulas, proporcionando ferramentas necessárias para 
novas formas de acesso ao conhecimento, além de melhorar a cultura científica 
e tecnológica dos estudantes, capacitando-os para conduzir discussões e emitir 
opiniões em um mundo globalizado, cada vez mais dependente de Ciência e 
Tecnologia (SANTOS, 2012).

Neste cenário, a fim de se investigar como os professores tem conduzido 
o processo de ensino e aprendizagem ao trabalharem com uma metodologia 
ativa como as Feiras de Ciências, foi realizado um estudo com os alunos do 
Ensino Médio que participaram da 7ª Feira de Ciências da Universidade 
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Federal de Catalão (UFCAT), sendo que para tal os alunos responderam a um 
questionário referente a essa Feira de Ciências. Assim, os alunos primeiramente 
foram indagados sobre de que forma seu professor auxiliou na elaboração 
e execução de seus projetos, de forma que buscou se verificar se houve uma 
mediação do conhecimento e uma atuação ativa dos alunos no processo de 
ensino e aprendizagem. 

Sem dúvida o professor, além de ser educador, é também um facilitador 
do processo de acesso aos conhecimentos. Sendo assim, ele deve atuar 
ao mesmo tempo como mediador. Ou seja, o professor deve se colocar 
como ponte entre o estudante e o conhecimento para que, dessa forma, 
o aluno aprenda a “pensar” e a questionar por si mesmo e não mais 
receba passivamente as informações como se fosse um depósito do 
educador (CHASSOT, 2003). 

Segundo Chassot (2003), ao considerarmos as ideias próprias dos 
estudantes, devemos pensar em um processo educativo voltado para a 
inquirição, de modo a estimular a criatividade dos sujeitos em detrimento da 
memorização de grandes quantidades de conteúdos. Dessa forma, através das 
respostas fornecidas pelos alunos, pôde-se observar essas características de 
mediador do conhecimento atribuídas aos professores orientadores no auxílio 
do desenvolvimento dos projetos elaborados e apresentados pelos alunos do 
Ensino Médio na 7ª Edição da Feira de Ciências da UFCAT: 

Excerto 1 – “Nos auxiliou no que foi preciso e mostrou interesse pela 
ideia”.
Excerto 2 – “Nos dando ideia sobre aprimorar o que já tínhamos”.
Excerto 3 – “Ela nos guiou e nos auxiliou nas discussões e nas ideias”.
Excerto 4 – “Dando dicas e orientações de como o trabalho deveria ser 
feito”.
Excerto 5 – “Direcionando na elaboração do álbum, com sites de 
pesquisa e os materiais”.
Excerto 6 – “Com ideias para organização, transporte e apoio”.
Excerto 7 – “Mediador de nosso projeto e auxiliando nas pesquisas”.
Excerto 8 – “Ela sugeriu muitas coisas e nos explicou outras formas de 
fazer”.

 Através das respostas, constata-se que todos os alunos descreveram o 
quanto foi importante e fundamental o auxílio e as orientações dos professores, 
desde as orientações acerca das ideias inicias de como elaborar o projeto, até 
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na hora da execução do mesmo. Em todas as respostas é possível perceber o 
caráter mediador da atuação dos professores orientadores, que não impuseram 
os projetos, mais sim orientaram, direcionaram e auxiliaram os alunos na 
organização de suas ideias. 

Dessa forma, observa-se que as atividades ligadas à Feira de Ciências 
auxiliam o professor para que assuma o papel de mediador do conhecimento. 
Segundo Bulgraen (2010), inicialmente cabe ao educador mediar 
conhecimentos historicamente acumulados bem como os conhecimentos 
atuais, possibilitando, ao fim de todo o processo, que o educando tenha a 
capacidade de reelaborar o conhecimento e de expressar uma compreensão da 
prática em termos tão elaborados quanto era possível ao educador. 

Assim sendo, na relação de ensino estabelecida na sala de aula, o professor 
precisa ter o entendimento de que ensinar não é simplesmente transferir 
conhecimento, mas, ao contrário, é possibilitar ao aluno momentos de 
reelaboração do saber dividido, permitindo o seu acesso crítico a esses 
saberes e contribuindo para sua atuação como ser ativo e participativo no 
processo históricocultural da sociedade (BULGRAEN, 2010).

Para Alves (1994), “se os professores entrassem nos mundos que 
existem na distração dos seus alunos, eles ensinariam melhor. Tornar-
se-iam companheiros de sonho e invenção.” Muitas vezes a distração dos 
alunos leva-os para outro mundo fora da sala de aula, mas a um mundo de 
criações, de sonhos, de desejos de realização de algo que permeia sua vida. É 
importante que o professor conheça o mundo do aluno para dar significado 
a sua prática educativa, pois a realização desta se dá quando existe o processo 
de compreensão professor-aluno, aluno-professor. Essa compreensão está no 
sentido de que ambos caminham juntos na produção do conhecimento.

Zagury (2006) afirma que o professor precisa mostrar a beleza e o poder 
das ideias, mesmo que use apenas os recursos de que dispõe: quadro-negro e 
giz. Observa-se nessa afirmação que a aula pode ser bem positiva e agradável 
sem os grandes recursos que permeiam todas as atividades humanas e em 
todos os lugares: os recursos tecnológicos. 

Já para Charlot (2006), para que o professor possa desempenhar seu 
papel, a escola deve oferecer todo o suporte necessário para que isso ocorra 
da melhor forma possível. A aprendizagem contextualizada em relação 
ao conteúdo busca desenvolver o pensamento mais elevado, não apenas a 
aquisição de fatos independentes da vida real. No processo, a aprendizagem 
é sócio-interativa, envolve os valores, as relações de poder e o significado do 
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conteúdo entre os alunos envolvidos. No contexto, propõe-se não apenas trazer 
o real para a sala de aula, mas criar condições para que os alunos revejam os 
eventos da vida real numa outra perspectiva (CHARLOT, 2006).

Dessa forma, segundo Freire (1996), a ação docente é a base de uma boa 
formação escolar e contribui para a construção de uma sociedade pensante. 
Segundo Bulgraen (2010), para que isso seja possível, o docente precisa assumir 
seu verdadeiro compromisso e encarar o caminho do aprender a ensinar:

Evidentemente, ensinar é uma responsabilidade que precisa ser 
trabalhada e desenvolvida. Um educador precisa sempre, a cada dia, 
renovar sua forma pedagógica para, da melhor maneira, atender a 
seus alunos, pois é por meio do comprometimento e da “paixão” pela 
profissão e pela educação que o educador pode, verdadeiramente, 
assumir o seu papel e se interessar em realmente aprender a ensinar 
(BULGRAEN, 2010). 

Percebemos então, que em relação à educação, o docente tem nas mãos 
a responsabilidade de agir como sujeito em meio ao mundo e de mediar 
para seus educandos o conhecimento acumulado historicamente, dando-
lhes a oportunidade de também atuarem como protagonistas na sociedade 
(BULGRAEN, 2010). Mas para além disso, o professor precisa ensinar o 
aluno a “aprender a aprender” e ser sujeito ativo em seu processo de ensino e 
aprendizagem.

Saviani (2003), ao defender uma pedagogia crítico-social dos conteúdos 
na qual professor e alunos se encontram numa relação social específica 
– que é a relação de ensino - com o objetivo de estudar os conhecimentos 
acumulados historicamente, a fim de construir e aprimorar novas elaborações 
do conhecimento, aponta que o ponto de partida da ação pedagógica não seria 
a preparação dos alunos, cuja iniciativa é do professor (Pedagogia Tradicional) 
nem a atividade, que é de iniciativa dos alunos (Pedagogia Nova), mas seria 
a prática social comum a professor e alunos, considerando que do ponto de 
vista pedagógico há uma diferença essencial em que professor, de um lado, 
e os alunos de outro, encontram-se em níveis diferentes de compreensão 
(conhecimento e experiências) da prática social. 

Dessa forma, ao se analisar as respostas emitidas pelos alunos sobre 
quanto a ajuda do seu professor orientador contribuiu para o seu aprendizado 
e de seus colegas, observa-se mais uma vez a importância da mediação do 
professor para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem de seus alunos:
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Excerto 9 – “Bastante, é sempre bom ouvir e receber orientações de uma 
pessoa que já entende sobre o conteúdo”. 
 Excerto 10 – “Contribuiu muito”.
 Excerto 11 – “Sim, porque facilitou a realização do projeto”.
 Excerto 12 – “Sim, pois com o conhecimento que tínhamos e com o 
dela, nós começamos a entender melhor sobre a fotografia”.
 Excerto 13 – “Contribuiu para nos acrescentar mais conhecimento em 
nossas vidas”.

Nesse sentido, segundo Fontana e Cruz (1997), mostra-se mais uma vez 
evidente o papel da intervenção do professor na prática educativa. Sem dúvida, 
através de suas orientações, intervenções e mediações o professor deve provocar 
e instigar os alunos a pensarem criticamente e a se colocarem como sujeitos 
ativos de sua própria aprendizagem. Segundo Schnetzler (2004) a aprendizagem 
é um processo idiossincrático do aluno (e ele deve ser informado disso para se 
sentir responsável pelo seu processo); nós, professores, não podemos garantir 
a aprendizagem do aluno, mas, sim, devemos, pois esta é a nossa função social, 
criar as condições para facilitar a ocorrência da aprendizagem significativa em 
nossos alunos. Nesse sentido, o ensino acontece num processo colaborativo 
entre o educador e o sujeito que aprende: o professor não deve fazer as 
atividades por e nem para o aluno, mas com ele – atuando como parceiro mais 
experiente, não em lugar do sujeito (MELLO, 2003).

Através da ação pedagógica é possível formar sujeitos sociais críticos e 
ativos numa sociedade pensante. 

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para sua 
transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro 
lugar tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos 
reais, efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a atividade prática 
transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de 
organização dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo isso 
como passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. 
Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através 
de uma série de mediações, o que antes só existia idealmente, como 
conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua transformação 
(SAVIANI, 2003).

 
Já quando os alunos foram indagados sobre os pontos negativos e 

positivos de sua participação na 7ª Feira de Ciências da UFCAT e o que a 
mesma proporcionou em termos de aprendizado, tem-se :
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Excerto 14 – “Positivos: Agregar conhecimentos, tirar curiosidades, 
ensinar (explicar) o que sabemos”.
Excerto 15 - Positivos: “Os avaliadores eram muito legais e os projetos 
interessantes”.
Excerto 16 – “Positivos: um espaço maior e mais organizado; Negativo: 
Liberou temas muito tarde para podermos pensar sobre nosso projeto”.
Excerto 17 – “Foi de toda excelente”.
Excerto 18 – “Positivo: descoberta de novas coisas e a interatividade 
com as pessoas”. Negativo: “Espaço”.
Excerto 19 – “Não vejo pontos negativos, pois aqui é uma fonte de 
conhecimento diversificada”.
Excerto 20 – “O trabalho trouxe conhecimento teórico e prático, mas 
não tivemos o tempo desejado para elaboração”.
Excerto 21 – “Os positivos são: houve várias exposições interessantes, as 
pessoas que vieram perguntar sobre o trabalho eram super educadas. O 
único ponto negativo é que o local é muito apertado”. 
Excerto 22 – “Positivo: é muito grande. Negativo: ainda não achei”.

Dentre as respostas obtidas, os pontos positivos que mais se destacaram 
para os alunos foram a construção do conhecimento. Já os pontos negativos, o 
que mais se destacou foi o espaço apertado. Todavia, para a maioria, os pontos 
negativos não sobressaíram os positivos. Sendo assim, torna-se necessário 
uma maior introdução de Feiras de Ciências no cotidiano dos alunos, visto 
que a construção do conhecimento, bem como a troca de aprendizagem 
proporcionada pela participação na Feira foram bastante promissoras e 
enriquecedoras para os mesmos.  

Sabemos que a melhor forma de aprender é colocando as ideias em 
prática. Ao surgirem as ideias de construção dos projetos, nada melhor do que 
o compartilhar de saberes com os colegas e a sociedade, assim construindo o 
conhecimento, como cita Paulo Freire: 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando 
entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, 
à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico 
e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a 
de transferir conhecimento (FREIRE, 1996).

Dessa forma, ao se ajustarem às novas demandas do processo de ensino-
aprendizagem, as Feiras de Ciências proporcionam uma maior interação entre 
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alunos e professores, desenvolvem a linguagem científica, estimulam o trabalho 
escolar e ainda tem caráter multidisciplinar. Portanto, desenvolver projetos e 
apresentá-los em Feiras de Ciências contribui para a formação autônoma e 
crítica do aluno e aumenta a participação nos debates dos problemas atuais, 
o que o torna mais crítico e potencializa sua maior participação como um 
contribuinte do saber na sociedade.  

CONCLUSÃO

Os objetivos alcançados na 7ª Feira de Ciências da Universidade Federal 
de Catalão (UFCAT) vêm de encontro com o que a sociedade e a escola atual 
necessitam, uma aprendizagem ativa e diferenciada, com o desenvolvimento 
de conhecimentos e atitudes que promovam uma formação integral do 
sujeito, cidadã e emancipatória. Nesse tipo de eventos, considerados como 
metodologias ativas de aprendizagem, os alunos são responsáveis pela 
comunicação de projetos planejados e executados por eles próprios, o que se 
acredita que possibilite uma aprendizagem efetiva e ativa. Com isto, durante 
o evento, os alunos têm a possibilidade de apresentar trabalhos pesquisados e 
elaborados por eles mesmos e mediados pelos professores orientadores, em que 
buscaram informações, reuniram dados e os interpretaram para comunicá-los 
ao público. Isto possibilita a aproximação dos alunos com a apropriação do 
conhecimento científico de forma ativa e ainda possibilita a interligação deste 
conhecimento com suas respectivas aplicações no cotidiano, sempre com a 
mediação do outro mais experiente, o professor orientador. 

Através das falas registradas, é notória também a importância do papel 
do professor no processo de ensino aprendizagem dos alunos na 7ª Feira de 
Ciências da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), pois estes puderam 
contribuir na elaboração de novas metodologias ativas para um ensino mais 
dinâmico e prazeroso. Dessa forma, as Feiras de Ciências da UFCAT vem 
crescendo nos últimos anos e atuando cada vez mais como uma metodologia 
ativa que pode possibilitar a construção do conhecimento de forma ativa e 
autônoma, contribuindo para a formação integral do sujeito. As Feiras de 
Ciências fogem assim do modelo tradicional de ensino baseado na transmissão/
recepção do conteúdo como no modelo da racionalidade técnica, baseado 
na transmissão do conhecimento ao aluno, onde o professor é o detentor do 
conhecimento e o aluno é a tabula rasa que apenas absorve este conhecimento. 
Essa metodologia ativa permite que os professores se tornem mediadores do 
processo de ensino e aprendizagem, facilitando a construção ativa e crítica de 
conhecimento pelos alunos da Educação Básica.
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Portanto, pode-se concluir que as Feiras de Ciências da UFCAT são 
ótimas metodologias ativas de ensino que podem ser utilizadas na Educação 
Básica, pois estas vêm de encontro aos objetivos de uma formação cidadã, 
baseada no desenvolvimento da autonomia intelectual, na formação ética e 
no pensamento crítico, sendo cada vez mais de suma importância, o papel do 
professor, que vem se destacando notoriamente com a função de mediador 
desses conhecimentos.

Assim, busca-se através destas reflexões contribuir com ideias sugestivas 
para a educação, onde a definição do papel do professor mediador se caracteriza 
pelo fato de permitir que o aluno seja capaz de pensar, criar, questionar, errar, 
enfim, que seja ativo e interativo do processo de construção do conhecimento.
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