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PREFÁCIO 
 
 
 

Observamos, no século XXI, vertiginosas e rápidas mu-
danças se consolidarem na estrutura da sociedade e do conhecimento, 
acompanhadas por um inclemente crescimento da população humana, 
pois atingimos a cifra dos sete bilhões no planeta Terra. A devastação 
ecológica se torna mais ameaçadora em todos os continentes, de ma-
neira a ser preciso repensar nossa sociedade, a sustentabilidade da flora 
e fauna e o equilíbrio ecológico planetários.

Na primeira metade do século XX, a educação CTS (ciência, tec-
nologia e sociedade) e a educação CTSA (ciência, tecnologia, socie-
dade e ambiente) questionaram as nações, no sentido de fazê-las re-
pensar, interdisciplinarmente, o currículo e o modelo de educação 
vigente, de modo a formar cientistas mais humanizados e que inter-    
relacionem os conhecimentos das ciências exatas, humanas e sociais.

No século XXI, convivemos com a eclosão dos paradigmas 
emergentes e o fenômeno das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC), o que conduz rapidamente ao estado de crise as denominadas 
áreas de conhecimento, que sofrem mudanças cada vez mais significa-
tivas. Consequentemente, nossos modelos de educação e sociedade pre-
cisam ser repensados e renovados, de modo a se garantir a conquista da 
dignidade humana e cidadã.

Nesta nova realidade do século XXI, os dispositivos digitais con-
tribuíram fortemente para o rompimento e controle das barreiras de co-
municação linguística, cultural e geográfica. 

Se, em infindáveis séculos anteriores, os povos sofreram controle 
e dominação, principalmente por meio de guerras exterminadoras, hoje 
o acesso, o uso, o partilhamento e a difusão da informação pelos di-
versos dispositivos digitais permitem controlar a economia e a socie-
dade, podendo contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico- 
educacional. Ou, em escala preocupante, tal realidade de acesso, de 



uso, de partilhamento e de difusão da informação pode contribuir para 
a devastação ecológica de nosso planeta e aumentar as desigualdades 
entre povos do hemisfério norte e sul.

Ilustrando-se, hoje a fome no planeta atinge a escala de quase um 
bilhão de pessoas, o analfabetismo funcional atinge várias centenas de 
milhões, os recursos educacionais são precariamente distribuídos entre 
as populações.

No século XXI, os pensadores contemporâneos da teoria crítica e 
complexidade, evocando Edgar Morin, discutem a premente necessi-
dade do estabelecimento de diálogo entre os povos dos diferentes pa-
íses: não mais podemos conceber que os modelos educacionais per-
mitam a seus habitantes se fecharem em visões, culturas e valores locais 
e conservadores. Devemos refletir criticamente e renovar as políticas e 
modelos educacionais, em prol da conquista do desenvolvimento de 
uma visão holística e transdisciplinar da educação e pensamento, pois 
muitas universidades do planeta ainda vivem na Idade Média. 

O Brasil, país de dimensões continentais, retrata os limites des-
critos nos cenários anteriormente comentados: gritantes desigualdades 
sócio-econômico-educacionais e premente necessidade de investimentos 
e renovação, perante a realidade do século XXI. É preciso superar inú-
meros obstáculos dos cenários da educação e sustentabilidade. 

No cenário da educação mundial, comparando-se estudantes do 
Ensino Médio de mais de 50 países, a proposta de avaliação realizada 
pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Programme for 
International Student Assessment – PISA) classifica os estudantes bra-
sileiros entre os últimos lugares. Para tanto, são minuciosamente ava-
liados conhecimentos de língua nativa, matemática e ciências. O Brasil 
perde em classificação, nas áreas de conhecimentos de matemática e 
ciências, até para países pobres da África e vizinhos da América Latina. 
Segundo os detalhados relatórios do PISA, o Brasil revela possuir um 
modelo de educação do tipo memorística a instrucionista, o que tende a 
comprometer, junto à população, a garantia da conquista da dignidade 
humana e cidadã.

Sendo a preservação da qualidade da educação um fator primor-
dial para o desenvolvimento de uma sociedade, a formação de profes-



sores, em todos os níveis de educação, é fortemente dependente das 
políticas de cada país, com ênfase no tocante às suas instituições de 
educação superior, que alimentam o campo avançado de conhecimentos 
e formação de toda a estrutura de um sistema educacional. 

No caso da educação brasileira de nível superior, tomando-se 
como critério de qualidade a produção científica internacional, esta 
ainda é fortemente concentrada no eixo Rio-São Paulo. Um fator res-
ponsável por essa concentração é a notória presença dos melhores 
cursos de Graduação, localizados nas capitais, em detrimento das re-
giões rurais. 

No caso da educação científica e matemática brasileira, os cursos 
de Pós-Graduação historicamente surgiram nas regiões Sul e Sudeste. 
Em agosto de 2008, nasceu no Ceará, pioneiramente na UFC, o Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências e Matemática (ENCIMA), especifi-
camente voltado para atender a uma demanda histórica reprimida de 
qualificação de professores do Ensino Fundamental, Médio e Superior, 
notadamente nas áreas de Educação em Ciências e Matemática, focan-
do-se prioritariamente os profissionais da região nordeste brasileira.

Por se constituir um Programa de Mestrado Profissional, o 
ENCIMA prioriza o desenvolvimento de pesquisa aplicada e formação 
de professores de ciências e matemática, enfatizando, entre suas pro-
postas, estabelecer elementos de ligação entre pressupostos teóricos, 
metodológicos, com forte ênfase na prática pedagógica. Destacando-se, 
nesse cenário, a importância do estabelecimento da integração interdis-
ciplinar e transdisciplinar, entre campos de conhecimentos das ciências 
humanas e sociais, como a educação, filosofia e sociologia.

Em especial, no caso em que se inserem as contribuições dos 
capítulos do presente livro para o revigoramento e renovação da edu-
cação científica e matemática, com destaque nos campos teórico-meto-
dológico e da prática pedagógica, estas expressam novas possibili-
dades de se ressignificar a teoria na prática e de se promover a 
renovação curricular, incorporando-se também contribuições advindas 
dos campos da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, da 
aprendizagem significativa e da produção de material didático. Outras 
importantes contribuições a destacar constituem-se o uso pedagógico e 



integração das TIC e os laboratórios de experimentação científica e 
educação matemática.

Certamente as práticas e pesquisas desenvolvidas, principal-
mente em dissertações concluídas ou em andamento, aqui expressas 
nos diversos capítulos do presente livro, em muito contribuirão para a 
formação e mudança de visão pedagógica dos professores e a melhoria 
da qualidade do ensino e educação brasileiros, especialmente a edu-
cação científica e matemática.

Finalmente, convidamos a todos os nossos leitores a nos brin-
darem com suas leituras e análises, fazendo agora a leitura dos diversos 
capítulos, que são comentados preliminarmente na apresentação do pre-
sente livro.

Com nossos sinceros agradecimentos a todos os autores e leitores.

   Profa. Dra. Diva Maria Borges-Nojosa
        Prof. Dr. Isaías Batista de Lima
         Prof. Dr. Júlio Wilson Ribeiro
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APRESENTAÇÃO

 
 
 

A época atual se configura por um vertiginoso processo de 
transformações técnico-científicas e tecnológicas que se incorporam 
agressivamente ao mundo do trabalho e, portanto, da produção, inau-
gurando novas formas de ser e de fazer no campo profissional. Tais 
mudanças impactam substantivamente na educação, que assume o de-
safio de preparar os jovens para um mundo no qual os conceitos se 
apresentam naquilo que Bauman1 chamou de fluído, cenário em cons-
tante ressignificação.

Esse contexto tem impactado particularmente no campo das ci-
ências, cada vez mais amparadas em novas técnicas de produção de 
seu saber. Essas mudanças se fizeram presentes também no ensino das 
ciências e da matemática. Assim, o presente livro traz um conjunto de 
trabalhos acerca desses impactos no ensino de ciências e matemática 
com objetivo de incitar reflexões múltiplas e interdisciplinares sobre 
essa questão.

O livro está dividido em duas unidades. A primeira, constituída 
de oito capítulos, trata de discutir a Teoria da Educação e Ensino de 
Ciências e Matemática. 

O capítulo 1, que possui o título de Produtos educacionais no 
ensino de Química: auxiliando a aprendizagem, busca salientar que os 
trabalhos denominados Produtos Educacionais (PEs), isto é, aqueles 
que objetivam contribuir com os processos de ensino de ciências e com 
a produção de novos materiais didáticos são frutos das pesquisas reali-
zadas em mestrados profissionais, além disso, o capítulo trata dos im-
pactos que tais trabalhos produzem nas práticas docentes. 

1 BAUMAN, Z. Tempos líquidos. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
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O capítulo 2, intitulado Possibilidades de integração das teorias 
de Philip Phenix e David Ausubel para promover o mapeamento de 
conteúdos de Ciências e Matemática numa abordagem interdisci-
plinar, aborda as técnicas propostas por Philip Phenix e David Ausubel 
para organização e estruturação do conhecimento, com o intuito de 
facilitar a compreensão de determinadas áreas das Ciências. 

O capítulo 3, intitulado As aplicações do Cálculo e suas renova-
ções epistemológicas, trata de fazer uma discussão sobre o ensino e a 
aprendizagem do Cálculo e das Equações Diferenciais Ordinárias (EDO), 
em que se evidencia a necessidade de usar a tecnologia com o intuito de 
encontrar/elaborar abordagens diferenciadas para tais conteúdos. 

Já o capítulo 4, com o título A utilização dos mapas conceituais 
para auxiliar o mapeamento cognitivo da aprendizagem significativa 
ausubeliana, trata da avaliação da aprendizagem significativa em edu-
cação. É proposto o uso de mapas conceituais para o mapeamento cog-
nitivo, com o intuito de mapear o desenvolvimento da aprendizagem 
ausubeliana, em práticas pedagógicas. 

O capítulo 5, intitulado Émile Durkheim e a educação: a impor-
tância da moral para a ciência da educação e sua história, analisa as 
produções socioeducativas de Émile Durkheim, que pressupõe que os 
membros da sociedade humana encontram-se unidos por ideais a partir 
da relação entre a moral, o direito e a educação. 

O capítulo 6, sob o título Prática de ensino e interlocuções for-
mativas no contexto de trabalho do professor de Matemática: proposi-
ções ao diálogo, reflete sobre a prática de ensino e o desenvolvimento 
profissional, em que toma o fazer pedagógico como espaço potenciali-
zador de aprendizagens sobre a docência e as diversas relações que 
estabelece por meio de sua atividade profissional. 

O capítulo 7, com o título Atuação dos intérpretes de Libras no 
processo de ensino e aprendizagem de conceitos químicos para alunos 
com surdez, buscou expor as metodologias utilizadas para facilitar a 
compreensão dos conceitos e termos científicos que não se encontram 
nos dicionários de Libras. 

Por fim, o capítulo 8, intitulado Semelhança de triângulos e sua 
relação com alguns conteúdos básicos, constitui um conjunto de ativi-
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dades de definições voltadas para a semelhança de figuras planas e sua 
relação com outros conteúdos matemáticos, temas aplicados ao 9.º ano 
do Ensino Fundamental.

A segunda unidade, por sua vez, intitulada Didática e ensino de 
Ciências e Matemática, está constituída também de oito capítulos. 

No capítulo 1, intitulado Utilização e inserção curricular das 
unidades de conservação no ensino de Biologia do Ensino Médio, 
constata-se que as Unidades de Conservação Ambiental (UCs) abrigam 
uma enorme biodiversidade e, portanto, são locais excelentes para a 
realização de pesquisas e também para o ensino. Mas questiona as ra-
zões de seu conteúdo não ser encontrado nas principais coleções de li-
vros didáticos que aderiram ao Programa Nacional do Livro Didático 
do Ensino Médio (PNLD). 

Já o capítulo 2, Situação didática e Engenharia didática: meto-
dologia de planejamento de aula de Matemática, descreve os elementos 
que detêm a possibilidade de motivar o aprendizado em Matemática a 
partir da noção de situação didática e de engenharia didática. 

O capítulo 3, intitulado A contribuição do jogo didático como 
ferramenta na aprendizagem significativa do conteúdo Tabela Perió
dica, destaca o uso de jogos didáticos no ensino e na aprendizagem da 
Tabela Periódica por meio da produção e aplicação de um jogo didático 
ao referido conteúdo. 

O capítulo 4, nomeado O uso pedagógico de estudo dirigido e 
seminário para a aprendizagem significativa em Química orgânica, 
analisa o uso pedagógico de estudo dirigido e seminário, no ensino de 
Química orgânica, baseado no conceito da aprendizagem significativa. 

Já o capítulo 5, intitulado Dominó da Química Orgânica: um 
jogo didático para uma aprendizagem significativa no ensino de 
Química, analisa a contribuição do uso do jogo didático “Dominó da 
Química orgânica” como uma ferramenta pedagógica na aprendizagem 
de funções orgânicas, de forma significativa. 

O capítulo 6, intitulado O processo de ensino-aprendizagem das 
Ciências Biológicas no Ensino Fundamental mediado com aulas expe-
rimentais, constata que a experimentação não deve ser subestimada ou 
superestimada, apenas deve vir associada a um bom embasamento di-
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dático no processo de construção do conhecimento científico, propi-
ciando aos alunos o estímulo à busca de soluções na prática. 

O capítulo 7, com o título Uso de jogos didáticos no ensino de 
biologia, constitui a avaliação de um jogo didático no ensino de 
Biologia, pressupondo que o jogo auxilia na compreensão dos conte-
údos escolares de forma contextualizada, proporcionando uma aprendi-
zagem significativa que estimula o aluno a raciocinar. 

Por fim, o capítulo 8, sob o título Uma proposta pedagógica al-
ternativa com o uso da calculadora HP 12C nas operações de matemá-
tica financeira, com ênfase em investimento de mercado, demonstra 
como o professor pode associar nas suas aulas o conteúdo teórico ao 
uso de uma ferramenta tecnológica para assim ajudar os alunos a explo-
rarem melhor e de forma mais prática a matemática do dia a dia.

Guardamos a expectativa de que este livro possa, com suas múl-
tiplas abordagens didáticas e interdisciplinares sobre as temáticas de 
ensino de ciências e matemática, instigar a continuidade de diálogos 
reflexivos sobre o ensino e a aprendizagem.



Unidade I 

TEORIA DA EDUCAÇÃO E ENSINO 
DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA





PRODUTOS EDUCACIONAIS NO 
ENSINO DE QUÍMICA 

Auxiliando a aprendizagem

Dafne Alexandre Cavalcante
Simone da Silveira Sá Borges

Maria Goretti de Vasconcelos Silva
 
 

Os produtos educacionais (PES)

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) orienta que podem designar-se Mestrado Profissional 
aqueles programas de Pós-graduação stricto sensu que possuem, em 
sua abordagem, ênfase nos estudos e técnicas diretamente voltados ao 
desempenho e aprimoramento de alto nível de qualificação profissional. 
Essa característica é marcante para a diferenciação desses programas 
com relação aos Programas de Mestrado na modalidade Acadêmico. A 
principal diferença para os mestrados acadêmicos está relacionada à 
natureza do trabalho de conclusão do curso.

Os estudantes que adquirem o título de mestre por meio dessa 
modalidade possuem idênticos grau e prerrogativas, inclusive para o 
exercício da docência ou prova de títulos. Assim, como qualquer pro-
grama de pós-graduação stricto sensu, a validade do diploma tem ca-
ráter nacional, apenas condicionada ao reconhecimento prévio do curso 
(Parecer CNE/CES 0079/2002).
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Existe a seguinte orientação na portaria que regulamenta os 
Mestrados Profissionais (Portaria Normativa Nº 7, de 22/06/2009. 
(BRASIL, 2009a), no 3º parágrafo da alínea IX do Artigo 7º: 

o trabalho de conclusão final do curso poderá ser apresentado 
em diferentes formatos, tais como dissertação, revisão sistemá-
tica e aprofundada da literatura, artigo, patente, registros de pro-
priedade intelectual, projetos técnicos, publicações tecnoló-
gicas; desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e 
instrucionais e de produtos, processos e técnicas; produção de 
programas de mídia, editoria, composições, concertos, relatórios 
finais de pesquisa, softwares, estudos de caso, relatório técnico 
com regras de sigilo, manual de operação técnica, protocolo ex-
perimental ou de aplicação em serviços, proposta de intervenção 
em procedimentos clínicos ou de serviço pertinente, projeto de 
aplicação ou adequação tecnológica, protótipos para desenvolvi-
mento ou produção de instrumentos, equipamentos e kits, pro-
jetos de inovação tecnológica, produção artística; sem prejuízo 
de outros formatos, de acordo com a natureza da área e a finali-
dade do curso, desde que previamente propostos e aprovados 
pela Capes (BRASIL, 2009a).

Os trabalhos que objetivam contribuir com o processo de ensino 
de ciências, com a produção de novos materiais didáticos, e que são 
frutos das pesquisas realizadas em mestrados profissionais são denomi-
nados produtos educacionais (PEs).

O ensino de Ciências

O ensino de Ciências pode ter vários enfoques dependendo da 
formação e visão do professor. Para Sá (2006), o ensino de Ciências 
tem, além de outras atribuições, o dever de contribuir para a formação 
de uma cultura científica. Nesse cenário, observa-se a possibilidade de 
o aluno fornecer sua interpretação para os fenômenos, bem como a 
compreensão da evolução tecnológica da sociedade.

Segundo Krasilchik (2000), a partir dos anos 1950 e principal-
mente na década de 1960, houve um movimento de renovação do en-
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sino de Ciências no Brasil. Esse movimento foi impulsionado por pro-
jetos brasileiros baseados em trabalhos traduzidos provenientes de 
países estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos (NARDI; 
ALMEIDA, 2004). Nesse período, os pesquisadores vinculados ao 
Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Ciências (IBECC) desenvol-
veram a tradução e adaptação dos textos e materiais didáticos dos pro-
jetos curriculares norte-americanos, como Introductory Physical Study 
(IPS) em Física; Earth Science Curriculum Project (ESCP); Physical 
Science Curriculum Study (PSSC); Biological Science Curriculum 
Study (BSCS), para Biologia; Projeto Harvard, o Chem Study e Chemical 
Bond Approach Project (CBA), Chemical Education Materials Study 
(CHEM’S) em Química; e School Mathematics Study Group (SMSG), 
para Matemática (MEGID NETO, 2014).

A criação, em 1963, de seis centros de ciências em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte foi um 
marco importante para o desenvolvimento de pesquisas nesta área 
(KRASILCHIK, 2000). Observou-se, com isso, o desenvolvimento ex-
plosivo nas inovações e tentativas de melhoramento do ensino de 
Ciências nos anos setenta. Os pesquisadores, até hoje, buscam soluções 
relacionadas às tendências preponderantes, levando em consideração as 
origens e limitações de suas ferramentas, criando novas possibilidades 
para os processos de ensino e aprendizagem.

O aprendizado tem um significado maior quando a contextuali-
zação influencia a comprovação do conteúdo estudado. A importância 
desses conteúdos, por meio de exemplos, é vivenciada pelos estudantes 
e leva a um maior interesse por parte deles e da comunidade que os 
cerca. A importância de que esses exemplos façam parte do cotidiano 
do aluno é observada principalmente no despertar da curiosidade e mo-
tivação para o assunto em estudo (PAIM, 2006).

Segundo Giordan (1999), dependendo da técnica de ensino, po-
de-se aumentar a capacidade de aprendizado. A experimentação possi-
bilita a observação disso, pois o aluno passa a ter um envolvimento total 
com o assunto abordado pelo professor. O maior desafio para este, ao 
utilizar tal técnica, é a autocritica para evitar se acomodar com a utili-
zação de fórmulas repetitivas e previsíveis.
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A experimentação, quando bem utilizada, ou seja, quando leva o 
aluno a refletir, longe de uma situação imune a falhas, promove a sensi-
bilização do estudante e induz ao raciocínio crítico na busca de uma 
explicação para os fenômenos observados. 

A despeito da preocupação entre professores e pesquisadores com 
relação ao cenário do ensino em Química, segundo Lopes et al. (2011), 
ainda se observa nas escolas um predomínio dos processos de ensino e 
de aprendizagem que apresentam características da chamada metodo-
logia tradicional de ensino ou da “educação bancária”, conforme carac-
terizada pelo educador Paulo Freire. Para este autor, “o educador é o que 
sabe; os educandos, os que não sabem”; “o educador é o que pensa; os 
educandos, os pensados”; “o educador é o que diz as palavras; os edu-
candos, os que escutam docilmente” e “o educador, finalmente, é o su-
jeito do processo; os educandos, meros objetos” (FREIRE, 2005).

Para Ferreira, Assunção e Martines (2006), deve-se evitar con-
fundir o ensino tradicional com aulas expositivas. Para o autor, isso 
seria um equívoco comum, pois, na verdade, o que representa uma téc-
nica de ensino não pode ser definido como um método. O que é perti-
nente na identificação do método tradicional é seu propósito relacio-
nado à escola tecnicista, que trabalha em cima de modelos 
preestabelecidos, visando a alcançar um objetivo e um resultado pre-
concebido do tipo estímulo-resposta. Essa prática seria oposta ao pen-
samento de pedagogos como Paulo Freire, por exemplo, que privilegia 
a prática social do indivíduo e seu conjunto de vivências culturais.

Com a expansão dos programas de pós-graduação, o desenvolvi-
mento de pesquisas na área passou a ocorrer nos Centros de Ciências ou 
nas IES promovendo a criação de Programas como Premem (Projeto de 
Melhoria do Ensino de Ciências e Matemática) e o SPEC (Subpro grama 
de Educação para a Ciência), vinculado à Capes (Fundação Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), pró-Ciências e os pro-
gramas de educação científica e ambiental do CNPq (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) (KRASILCHIK, 2000).

O desenvolvimento de estratégias que visam a uma maior valori-
zação da profissão docente, tais como melhores condições salariais e 
incentivos na carreira docente para atrair profissionais cada dia mais 
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qualificados. No contexto nacional, pode-se destacar ações de Programas 
de Incentivo, que investem na formação inicial em cursos da licencia-
tura, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) (SANTOS; SANTANA, 2010).

Criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), em 2007, o PIBID tem por finalidade apoiar 
a iniciação à docência de estudantes de licenciatura plena das institui-
ções federais e estaduais de educação superior, visando aprimorar a for-
mação dos docentes, valorizar o magistério e contribuir para a elevação 
do padrão de qualidade da educação básica (BRASIL, 2009b).

O PIBID oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de 
cursos presenciais que se dediquem a vivência do cotidiano escolar em 
instituições formais de ensino e que, quando graduados, comprometam-se 
com o exercício do magistério na rede pública, fazendo uma articulação 
entre a educação superior nos cursos de licenciatura, a escola e os sistemas 
estaduais e municipais de ensino (BRASIL, 2009b). Para Santos e Santana 
(2010), o PIBID tem demonstrado sua importância na formação dos estu-
dantes por meio da aproximação entre a formação teórica e prática na área 
de educação, pois, logo no início da graduação, os alunos entram em con-
tato com a sala de aula. Essas ações contribuem com a qualificação dos 
estudantes, a diminuição da evasão nos cursos de licenciatura e o desen-
volvimento das pesquisas nas suas respectivas áreas de atuação.

No Brasil, a criação de cursos de licenciatura em Ciências, a insti-
tuição de sociedades de pesquisa com secretarias e eventos especificamente 
em ensino, a diversidade de revistas e a crescente capacitação dos profes-
sores, entre outras ações, demonstram a consolidação da área de Ensino de 
Ciências. O razoável número de pesquisadores da área relaciona-se à 
Educação em Física, Química, Biologia, Geologia, Astronomia, Saúde, 
entre outras áreas correlatas; e é responsável pela implantação de cursos de 
pós-graduação específicos, em nível stricto sensu (PEDUZZI, 2007).

Ensino de Química no Brasil

Os primeiros registros acadêmicos do ensino de Química no 
Brasil datam seu começo formal no início do século XIX. Especialmente 
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a partir da criação do curso de Química (Química Industrial, Geologia 
e Mineralogia) na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1817 e 
da inauguração do laboratório de Química em 1812, no Rio de Janeiro 
(SAVIANI, 2007). Segundo Santos (2006), nesse período, o estudo es-
tava voltado, dentro dessas instituições, principalmente para as Ciências 
Naturais. Porém os currículos desses cursos também apresentavam, 
entre outras disciplinas, noções de Física e Química.

Nesse período foi observado um movimento crescente de profis-
sionais interessados em pesquisas na grande diversidade vegetal e 
animal presente no Brasil. A existência de novos ecossistemas e de 
muitas espécies ainda desconhecidas, conjuntamente à criação desses 
cursos foi fundamental para um maior enfoque do ensino de Química a 
partir de então.

Um marco para o estímulo ao desenvolvimento de produções na 
área de Ensino em Química foi 

[…] a primeira Reunião Anual da SBQ (1978) em São Paulo, 
na qual ocorreu, também, a primeira seção coordenada de tra-
balhos de pesquisa em ensino de química. Esta deveria terminar 
às 12h, mas só lá pelas 14h os 40 participantes saíram da sala, 
tamanha era a vontade de discutir e trocar idéias sobre a situação 
(catastrófica) do ensino médio de química na época e, principal-
mente, de propor um caminho que abrisse um espaço na comu-
nidade química para estudos e pesquisas em ensino de química 
(SCHNETZLER, 2002, p. 17).

Com a modificação, ao longo do tempo, dos processos de ensino 
e de aprendizagem, e o desenvolvimento das diversas áreas de pesquisa, 
o crescente número de produções na área de Educação Química tem 
demonstrado as tendências e interesses da comunidade acadêmica. Essa 
área de pesquisa consolida-se como um polo crescente de pesquisa edu-
cacional. Sua produção se fortalece com o desenvolvimento dos grupos 
de pesquisa de educadores químicos em diversas instituições brasileiras 
de ensino superior (BEJARANO; CARVALHO, 2000).
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Segundo Megid Neto (2014), com relação à distribuição percen-
tual das dissertações e teses brasileiras em Ensino de Ciências entre 
1972-2010, o campo da Química tem uma representação de 13% dos 
trabalhos, atrás apenas da Física (35%) e da Biologia (15%).

Atualmente as formas de se relacionar entre os indivíduos sofre 
influência da revolução tecnológica cada vez mais veloz. Uma conversa 
ou explicação, que antes exigia criatividade e imaginação dos interlocu-
tores, pode ser facilmente ilustrada por mídias, fotos e vídeos, que são 
prontamente acessados em dispositivos portáteis. Informações que le-
vavam dias para serem entregues aos destinatários, agora requerem 
apenas uma busca e poucos segundos. Nesse cenário não importa muito 
se o indivíduo detém a informação, visto que esta pode ser facilmente 
acessada; e sim, o que este indivíduo fará com essa informação, e quais 
as palavras-chave para acessar informações e estudos relevantes.

Um exemplo disso é a quantidade de periódicos existentes na 
China. Estima-se a existência de cerca de 10 mil periódicos científicos, 
porém ainda sem muito impacto científico internacional (MOURA, 
2014). Esses trabalhos podem ser consultados, e até mesmo traduzidos, 
pois as ferramentas de tradução estão ficando com uma qualidade cada 
dia maior. Esse cenário requer um novo perfil dos estudantes e agentes 
em educação, sejam eles professores, tutores, licenciandos ou colabora-
dores em instituições de ensino. Não podemos prever com exatidão 
quais são as características desses profissionais, mas, certamente, faci-
lidade de adaptação às mudanças é uma qualidade primordial.

Os sistemas educacionais devem estar adaptados às constantes 
modificações e novas exigências para formar cidadãos autônomos e 
proativos. O desafio de estarmos em constante atualização e de sa-
bermos como buscar e utilizar corretamente essas informações pode 
proporcionar experiências e novos conhecimentos úteis para a reso-
lução dos mais variados problemas.

As instituições de ensino devem estar atentas a essas mudanças 
sociais, adaptar-se e incorporar as ferramentas disponíveis, e até fo-
mentar o desenvolvimento de novas ferramentas, na tentativa de identi-
ficar os pontos de melhorias nos processos de ensino e aprendizagem. 
Observa-se que o interesse dos profissionais em estudar essas novas 
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relações e criar inovações nos produtos educacionais reflete suas contri-
buições às mudanças e o empenho em adaptar-se.

Para Nóvoa (2001), as complexidades da profissão de professor 
estão aumentando com as mudanças nas relações sociais e com os ques-
tionamentos do papel e objetivos da escola diante da sociedade. Por 
essa razão, esses profissionais devem frequentemente buscar as práticas 
de formação continuada, com o objetivo de promover melhorias dos 
processos de ensino e de aprendizagem presentes nas escolas. Além 
disso, devem buscar o aperfeiçoamento de características como a habi-
lidade de organização dos saberes e a capacidade de compreensão dos 
conhecimentos. Por meio dessa inquietação dos professores em refletir, 
estudar e desenvolver suas práticas, é possível minimizar as práticas 
repetitivas que cada dia estão mais distantes das realidades dos alunos.

Reflexões sobre o ensino de Química

Este tópico busca apresentar uma série de considerações de au-
tores acerca do Ensino de Química, de modo a contemplar o panorama 
de estudo teórico para embasamento da pesquisa. Dessa forma, as 
ideias que serão apresentadas contribuem para a fundamentação teó-
rica deste estudo.

Machado (2008) faz uma reflexão relacionando as diferenças 
conceituais entre Ensino de Química e Educação Química. O autor 
expõe as críticas dos pesquisadores a essa modalidade de ensino tido 
como caótico, pouco frutífero, dicotomizado da realidade escolar e cen-
trado no professor. Já por Educação Química, considera a preocupação 
em desenvolver capacidades nos estudantes com o intuito de formar 
cidadãos competentes, autônomos e atuantes nesta sociedade científica-
-tecnológica repleta de informações que exigem reflexão para serem 
bem utilizadas.

Progressivamente, a dinâmica social favorece aqueles indivíduos 
que se utilizam dos conceitos científicos e tecnológicos para solucionar 
problemas de forma eficiente e atualizada. Quando o professor percebe 
que a sociedade e seus sujeitos não se tornam melhores graças ao acú-
mulo de inovações tecnológicas, consegue incentivar seus estudantes 
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ao bom uso dessas informações na busca de uma sociedade cientifica-
mente melhor e imparcial. A partir do questionamento crítico, pode-se 
associar um problema com as relações sociais envolvidas. A compre-
ensão das necessidades sociais se torna relevante durante a problemati-
zação e percepção dos processos sociais para a construção de uma com-
preensão mais consciente sobre a elaboração e apropriação do 
conhecimento (AULER; DELIZOICOV, 2001).

Por conseguinte, o objetivo do docente deve ser o de capacitar os 
estudantes a utilizar a Química como um instrumento de investigação, 
criação e produção de bens, desenvolvimento social e econômico. Ele 
alcança esse objetivo educando para a incerteza, o que gera a busca pelo 
conhecimento, enquanto a certeza conduz à estagnação do pensamento. 
Esta ciência deve ser considerada como uma ferramenta para a interpre-
tação da natureza, por isso a importância da interação entre alunos e 
professores (MACHADO, 2008).

À vista disso, Silva e Mortimer (2013) defendem o estudo e com-
preensão da forma como os vários processos estabelecidos em sala de 
aula são construídos e apropriados pelos estudantes. A importância 
desse entendimento instiga o pesquisador a pensar, questionar-se, es-
tudar e participar da construção do conhecimento.

O ensino de Química estimula a atitude científica e oferece ao 
aluno a oportunidade de conhecer e compreender métodos e procedi-
mentos científicos. Ele aprende a utilizá-lo para resolver problemas do 
cotidiano utilizando a linguagem como instrumento para leitura e inte-
ração com o mundo, tornando-o capaz de ser um agente que produz 
progresso pessoal e social por meio de uma postura investigativa. Esse 
ensino precisa estar atrelado ao percurso histórico que a sociedade 
levou para obter seus conceitos, pois a ciência Química progride na 
acumulação de conhecimento e prossegue na busca de mais conheci-
mento (MACHADO, 2008).

Questionar-se sobre o que ensinar em Química leva o professor a 
buscar sempre a formação continuada, atuar com mais dinamismo e 
iniciativa e realizar um trabalho contextualizado e interdisciplinar 
(VEIGA; QUENUNHENN; CARGNIN, 2012). Segundo Wartha, Silva 
e Bejarano (2013, p. 88), 
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Contextualização também é entendida como um dos recursos 
para realizar aproximações/inter-relações entre conhecimentos 
escolares e fatos/situações presentes no dia a dia dos alunos, 
[...] o ensino contextualizado é aquele em que o professor deve 
relacionar o conteúdo a ser trabalhado com algo da realidade 
cotidiana do aluno.

Esse tipo de ensino pode ser instrumento de cidadania e de compe-
tência social. O papel do professor é fundamental para motivação e cons-
cientização dos indivíduos em sala de aula. Um grande desafio é encon-
trar um material didático que se adapte às necessidades neste cenário. Os 
livros didáticos comerciais, em geral, não levam em consideração os uni-
versos, culturas e repertórios pessoais diferentes dos envolvidos nos pro-
cessos de ensino e de aprendizagem. Resta ao professor fazer uma análise 
crítica do material disponível, atuar também como pesquisador na área de 
ensino, buscando inovar e desenvolver seus próprios materiais didáticos, 
que estimulem ao diálogo e leitura criativa e reflexiva e tornem as aulas 
mais atrativas e motivadoras (MACHADO, 2008).

A ideia de utilizar o ensino experimental, a inserção de tecnolo-
gias educacionais ou a utilização da internet pode tornar as aulas mais 
dinâmicas. Como uma forma de melhorar a aprendizagem, essas ações 
favorecem situações de investigação. Por isso, um bom planejamento 
das aulas permite aos estudantes um contato com o trabalho científico e 
os aproxima do universo de experiências. Eles tornam-se capazes de 
atuar como construtores do conhecimento. Por meio da percepção de 
leis e princípios científicos, percebem a importância do conhecimento 
químico para o seu dia-a-dia (MACHADO, 2008).

Mortimer, Machado e Romanelli (2000) defendem que, em con-
tato com atividades experimentais, um aluno sem o conhecimento das 
teorias cientificas associadas fará sua própria teoria implícita por ideias 
colhidas do senso comum. Para que a interpretação seja eficaz, faz-se 
necessário vivenciar aqueles fenômenos dialogando o pensamento quí-
mico com a análise do cotidiano.

Atividades experimentais não podem ser apenas receitas a serem 
executadas em busca da confirmação de verdades. A oportunidade dos 
alunos de ter contato com o trabalho prático e o exercício do raciocínio 
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científico instiga-os a fazer observações sobre problemas, formulação e 
teste de hipóteses, coleta e registro de dados e apresentação dos resul-
tados. A ausência de um laboratório químico na escola leva o professor ter 
que recorrer à improvisação dos materiais ou à confecção (até mesmo de 
forma colaborativa com os estudantes) de materiais de baixo custo e mon-
tagem de kits que atendam às necessidades da aula (MACHADO, 2008).

Importância dos materiais didáticos no 
ensino de Química

É importante para o desenvolvimento do Ensino de Ciências que 
existam as divisões de áreas, como Química, Biologia, Física, entre ou-
tras. Apesar disso, observa-se que as interações dentro dessas áreas, 
muitas vezes intrínsecas aos fenômenos naturais, tornam mais compre-
ensíveis os fenômenos da natureza, pois estes não ocorrem de forma 
isolada. Segundo Paim (2006), ocorre uma facilitação da compreensão 
de certos conceitos pelo intermédio de materiais, como vídeos produ-
zidos na temática do Ensino de Ciências, que, em geral, possuem uma 
abordagem de aulas expositivas gravadas. Seguindo essa tendência, tor-
na-se fácil a obtenção e produção de vídeos dentro de praticamente todo 
o conteúdo de Química do Ensino Médio.

Esse recurso didático tem características bem peculiares à con-
tribuição do processo de aprendizagem. Sua importância reside, prin-
cipalmente, na exposição das imagens em movimento. Por causa 
dessa característica, é capaz de despertar, positivamente, um maior 
grau de abstração da assistência, principalmente se esta for consti-
tuída por alunos. Neste caso, observa-se um maior tempo de concen-
tração e absorção dos temas em relação a uma aula expositiva ou a um 
livro didático.

Além dos recursos tradicionais de ensino, o destaque atualmente 
encontra-se na presença cada dia mais frequente de computadores e 
televisores nos ambientes escolares. Esse movimento de utilização 
cada vez maior de recursos tecnológicos, em cada situação social, tem 
gerado a necessidade de se pensar em otimizar sua utilização para os 
processos de ensino e de aprendizagem (ROSA, 2012).
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Em especial, para o ensino de Ciências, a utilização dessas tecno-
logias não pode ser menor do que em outras áreas. Na verdade, o maior 
significado dentro dessa área se justifica também pela característica 
marcante da ciência como grande provedora e usuária do conhecimento 
utilizado pela tecnologia (PAIM, 2006).

Recursos computacionais são bastante utilizados atualmente. O 
uso didático de computadores, em geral, está amparado metodologica-
mente por teorias de aprendizagem, como aquelas apresentadas em 
1963 por David Paul Ausubel, em sua obra The psychology of mea-
ningful verbal learning; ou por Joseph Donald Novak (1977) no livro  
A Theory of education, traduzido para o português em 1981 como Uma 
teoria de educação; ou ainda, por Bob Gowin, em sua obra Educating, 
de 1981 (ELLWANGER et al., 2012).

Além dessas teorias, os modelos mentais de Philip Johnson-Lair, 
introduzidos, em 1988, pela sua obra The Computer and the Mind: An 
Introduction to Cognitive Science, podem contribuir bastante para a vi-
sualização de modelos ou processos durante uma aula, trazendo signifi-
cativas modificações e melhorias nos processos de ensino e aprendi-
zagem (ELLWANGER et al., 2012).

Dentro do universo didático da utilização de computadores, 
Araújo e Veit (2004) fizeram a caracterização do uso pedagógico do 
computador por meio da utilização de tutoriais, também chamados de 
programas-tutores; modelagem e simulação computacional; coleta e 
análise de dados mediante o desenvolvimento de gráficos, tabelas e cál-
culos estatísticos; recursos multimídias que utilizam textos, sons, ima-
gens, animações, vídeos e simulações; ferramentas de comunicação ou 
troca de arquivos a distância; resolução algébrica/numérica e visuali-
zação de soluções matemáticas; e estudo de processos cognitivos.

Tipos de produtos educacionais (PEs)

Os Produtos educacionais gerados nos mestrados profissionais 
na área de ensino e disponibilizados nos sites dos Programas de Pós-
Graduação (PPGs) para uso em escolas ou quaisquer outras instituições 
de ensino do Brasil são classificados segundo Brasil (2012), em: 
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•	mídias educacionais (vídeos, simulações, animações, vídeo-
-aulas, experimentos virtuais, áudios, objetos de aprendizagem, 
aplicativos de modelagem, aplicativos de aquisição e análise 
de dados, ambientes de aprendizagem, páginas de internet e 
blogs, jogos educacionais, etc.;

•	protótipos educacionais e materiais para atividades 
experimentais;

•	propostas de ensino (sugestões de experimentos e outras ativi-
dades práticas, sequências didáticas, propostas de intervenção, 
roteiros de oficinas, etc.);

•	material textual (manuais, guias, textos de apoio, artigos em 
revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidá-
ticos, histórias em quadrinhos e similares);

•	materiais interativos (jogos, kits e similares);
•	atividades de extensão (exposições cientificas, cursos, ofi-

cinas, ciclos de palestras, exposições, atividades de divulgação 
científica e outras).

Ferreira, Assunção e Martines (2006) comentam que o uso de 
técnicas, metodologias ou produtos, nos processos de ensino e de apren-
dizagem, requer atenção, para que ocorra de forma a não reproduzir 
conceitos sem aplicação prática em sala de aula, ou seja, que as técnicas 
e metodologias não estejam destituídas de possibilidades criativas. O 
uso desses recursos deve estar sujeito a adaptações. Por essa razão, a 
autonomia intelectual do docente deve permitir ir além da condição de 
se portar como mero executor de propostas.

Cabe, portanto, ao docente, o exercício criativo de adaptar esses 
produtos às situações didáticas sugeridas em seu cotidiano. A esse res-
peito, Produtos Educacionais são ferramentas concebidas para contri-
buir com a transmissão, assimilação e desenvolvimento do conheci-
mento. Podem ser utilizadas por agentes educacionais junto aos 
estudantes e facilitar os processos de ensino e de aprendizagem 
(STRAPASON; BISOGNIN, 2013).

Além disso, os PEs podem ser utilizados na educação de grandes 
grupos de pessoas, ou individualmente. Quando possui um caráter tec-
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nológico, em geral, é utilizado por estudantes que buscam informações 
além daquelas apresentadas em sala de aula. Mas também existem 
aqueles que utilizam tecnologia de informação e comunicação no pro-
cesso educacional, por meio de redes colaborativas, integrando vários 
participantes no processo de ensino e de aprendizagem (COELHO; 
BALULA; RAMOS, 2014).

Os produtos educacionais nos mais diversos formatos, por mais 
que tenham uma boa aplicabilidade e eficiência, necessitam da com-
preensão dos professores. Eles necessitam também desenvolver suas 
próprias estratégias de ensino com a finalidade de trazer esse conheci-
mento aos estudantes a partir dessas novas abordagens. A partir de pes-
quisas realizadas nos sítios eletrônicos dos Programas de Pós-
Graduação na área de Ensino, os tipos de PEs produzidos para o Ensino 
em Química são principalmente: Produtos Educacionais no formato 
textual, Produtos Educacionais no formato virtual e Produtos Educa-
cionais no formato interativo.

Produtos educacionais no formato textual

No caso dos produtos em formato textual, na área de Química, 
observamos a predominância de manuais de experimentos ou ativi-
dades práticas em laboratório de ensino. A aplicação desse tipo de ma-
terial, em geral, exige ferramentas e local apropriado para execução 
(ANTUNES, 2012).

Professores de Química que buscam inovar em suas práticas edu-
cacionais podem encontrar com maior frequência essas práticas em ma-
nuais. Estes estão em uma quantidade bastante razoável, levando-os ao 
dilema de selecionar o mais adequado. Segundo Duarte (1999), quando 
um material textual é escolhido, dificilmente será substituído, mesmo 
que não seja considerado satisfatório.

Manuais constituem instrumentos base para qualquer atividade 
científica. Alguns professores têm uma visão de ciência como resultante 
de experiências únicas. Acreditam que, por meio da observação de fe-
nômenos “infalíveis”, podem-se provar os conceitos. Nesse contexto, 
os manuais dão ênfase aos fatos e apresentam a investigação científica 
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como resultante de uma série de raciocínios preconcebidos e previsíveis 
(DUARTE, 1999).

Também existem produtos educacionais na forma textual que são 
guias ou propostas de ensino, sequências didáticas, propostas de inter-
venção, textos de apoio, artigos científicos ou de divulgação. Com re-
lação aos livros, além do formato textual, podem estar no formato vir-
tual, em mídias de armazenamento físicas (como CDs, DVDs, pendrive, 
disco rígido) ou virtuais (como um link da web, um blog, e-mails ou  
algum serviço de armazenamento em nuvem).

Existem também, entre os materiais textuais, guias de estudo ou 
cadernos de atividades, livros didáticos e paradidáticos, histórias em qua-
drinhos. Nos desafios dos professores de contribuírem para a construção 
do conhecimento, também pode-se incluir o de interpretar e ter uma apren-
dizagem significativa por meio da leitura e utilização de um manual. Um 
professor atuante fará bem o papel de mediador durante a utilização dos 
materiais textuais escolhidos para o trabalho na escola (DUARTE, 1999).

Produtos educacionais no formato virtual

No caso dos produtos em formato virtual, na área de Química, 
observamos a predominância de vídeo-aulas, que podem ser facilmente 
acessadas em sites que reúnem diversos vídeos, como YouTube.com, 
portais educacionais de escolas, universidades, portais genéricos que 
possuem motores de busca e aglomeram conteúdos de outros sites, com 
temáticas variadas ou específicas (FIORUCCI et al., 2012).

Além de vídeo-aulas, existem animações, experimentos gravados 
ou simulados em softwares específicos, objetos de aprendizagem, jogos 
ou outros aplicativos para computadores, celulares, tablets, smartphones, 
ambientes de aprendizagem, páginas de Internet e blogs.

Antigamente, as mídias transmitiam informações no sentido 
unidirecional, e o telespectador apenas recebia. É diferente de hoje, 
quando a interligação das pessoas, por meio de plataformas ou redes 
sociais, permitem um diálogo e interação também no âmbito educa-
cional, o que traz um aspecto colaborativo para a chamada “cultura 
digital” (VIANA, 2013).
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Como os professores irão lidar com essa nova forma de se comu-
nicar é a chave para que os processos de ensino e aprendizagem ocorram 
com êxito, pois os estudantes estão apresentando novas demandas que 
exigem maior interação, colaboração e recursos, nos quais seja possível 
visualizar aquilo que está sendo aprendido (TERUYA et al., 2013).

Produtos educacionais no formato interativo

Na área de Química, a experimentação e a vivência de fenômenos 
são de extrema importância dentro dos processos de ensino e de apren-
dizado. Por essa razão, as atividades experimentais em laboratório 
constituem momentos nos quais os estudantes e agentes de ensino 
podem interagir com os fenômenos, fazer observações e desenvolver 
habilidades (GALIAZZI et al., 2001).

A concretização desse momento, no ensino experimental, exige 
um ambiente específico, materiais e equipamentos que torna possíveis 
a utilização desses produtos educacionais. A confecção de kits, ou pro-
tótipos educacionais, e jogos facilita os processos de ensino e de apren-
dizagem e tornam possível os momentos de interação entre os agentes 
de educação e os estudantes.

As atividades de extensão como exposições científicas, cursos, 
oficinas, ciclos de palestras, exposições e atividades de divulgação 
científica, também exigem interação e colaboração, tornando esses mo-
mentos como possíveis vivências sociais daquilo que está sendo ensi-
nado e aprendido.

Importância dos produtos educacionais no processo 
ensino-aprendizagem

A escola vem adaptando-se a novas formas de interação da socie-
dade. Por milhares de anos, a escola possuía o mesmo layout: um pro-
fessor expondo ideias a uma classe de alunos, utilizando no máximo um 
pincel, ou giz, e um quadro.

Essa dinâmica está mudando, e a inserção dos produtos educa-
cionais torna essa rotina escolar mais dinâmica e interessante para todos 
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que a compõem. O incentivo ao desenvolvimento e aplicação desses 
produtos não modifica as práticas docentes, mas constitui importante 
ferramenta destinada aos professores que se preocupam com a edu-
cação voltada ao desenvolvimento dos estudantes.

Existem atualmente inúmeras ações, situações e ambientes de 
aprendizagem; momentos que simulam circunstâncias reais e mais pal-
páveis aos estudantes. A utilização de produtos educacionais, que 
podem diminuir a dispersão dos assuntos e proporcionar outras estraté-
gias de aprendizado, aumenta as possibilidades de realização dos obje-
tivos das instituições.

Observa-se a predominância dos manuais, que muitas vezes são 
utilizados como recurso didático único, influenciando as práticas pedagó-
gicas segundo suas abordagens. A adoção desse material influencia os 
professores, em especial aqueles que buscam facilitar sua tarefa de inter-
pretação do currículo (DOURADO, 2010). O manual pode constituir um 
recurso pedagógico útil nos processos de ensino e de aprendizagem. Os 
objetivos da educação científica e a forma como esses conceitos são apre-
sentados nos manuais, em geral, estão em dissonância. A utilização dos 
manuais, dessa forma, pode trazer dificuldades de aprendizagem, princi-
palmente em situações sem raciocínio e contexto (DUARTE, 1999).

Por essa razão, a variedade de práticas favorece os estudantes, 
que se encontram em ambientes diversos e interativos, onde eles podem 
expor suas ideias e percepções, tornando o aprendizado bem mais com-
preensível. As novidades utilizadas, além dos assuntos abordados, con-
tribuem para tornar a aula mais interessante, o que motiva os estudantes 
a serem mais participativos na construção do conhecimento.

Ferramentas que facilitam os processos de ensino e de aprendi-
zagem são importantes, pois tornam tornam mais fácil a assimilação 
dos conteúdos estudados. Em consequência disso, o aprendizado ocorre 
de forma mais efetiva e mais próxima da realidade para a qual os estu-
dantes estão buscando os conhecimentos. Nesse cenário, os professores 
devem assumir uma posição crítica diante dos recursos disponíveis de 
modo a promover nos estudantes uma compreensão das ciências como 
algo que faz parte do cotidiano de nossa sociedade (CURY; MARTINS; 
PINENT, 2012).
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A inserção de novos recursos nos espaços formais de ensino reflete 
as possibilidades de melhoria para a compreensão da ciência Química por 
parte dos estudantes. É praticamente impossível haver aprendizado sem 
alguma ferramenta textual, visual ou verbal, pois, caso contrário, ocor-
reria apenas por dedução individual. O conhecimento está cada dia maior, 
e as exigências de utilização de novas ferramentas são preponderantes 
entre os profissionais (VASCONCELOS; ARROIO, 2013).

No caso da Química, cada vez mais, aqueles que desejam evoluir 
no estudo de certos conceitos devem saber utilizar equipamentos mo-
dernos e, acima de tudo, tratar os dados que são obtidos com velocidade 
cada vez maior. O acesso a livros virtuais, ou e-books, promove o co-
nhecimento de forma fácil e inclusiva. E o armazenamento em equipa-
mentos cada vez menores, como smartphones, torna o conhecimento 
acessível em qualquer lugar, ambiente ou momento para um estudante 
que necessita de alguma informação.

As redes colaborativas também facilitam a difusão das informa-
ções em comunidades virtuais, ou redes sociais, criadas pelos próprios 
estudantes, professores ou por instituições de ensino. Portanto, esses in-
divíduos facilmente conseguem interagir sem a necessidade de estar no 
mesmo local físico, trocando experiências e esclarecendo dúvidas que 
podem surgir ao longo do processo (ANDRADE; CARVALHO, 2013).

As mudanças que ocorrem dentro dos ambientes educacionais 
são bastante visíveis e exigem constante atualização dos professores. 
Desse profissional podem ser exigidos conhecimentos dos processos de 
ensino, dos quais ele não obteve uma orientação formal. A postura 
diante de sua função social e seu compromisso em desenvolver inova-
ções, no ambiente educacional, podem garantir o sucesso dos objetivos 
de um curso (ZANON, 2014).

Atualmente, as atividades colaborativas são importantes para o 
universo do aluno, que deseja estar sempre conectado a outros indiví-
duos. Moran (2007) destaca a importância de praticar a pedagogia da 
compreensão, contra a desvalorização dos menos inteligentes, e pra-
ticar a inclusão. A flexibilidade, que é exigida atualmente em todos os 
níveis da educação, estimula os professores a prepararem melhor suas 
aulas, na busca da utilização de novas dinâmicas, além de estratégias 
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mais interessantes, que possam motivar diferentes alunos, facilitar a 
aprendizagem e trazer uma maior participação da turma.

Principalmente com o aumento e difusão da utilização da Internet, 
vemos alterações na forma como a sociedade se comunica e guarda as 
informações. A comunicação textual está cada dia maior, em detrimento 
da verbal. Isso também afetou a forma como os processos educacionais 
ocorrem. Já é possível fazer vários cursos, apenas utilizando a comuni-
cação textual entre os colegas, estudantes e professores. Isso trouxe a 
exigência de novas habilidades para os indivíduos envolvidos nesses 
processos (ANDRADE; CARVALHO, 2013).

Nesse cenário, a criação de novos produtos educacionais e sua di-
fusão são de extrema importância para contribuir com a evolução didática 
das aulas, assim como para a dinâmica das instituições educacionais.

Considerações finais

A Química é uma disciplina que pode ser bastante abstrata para 
um estudante. Muitas vezes, os professores se utilizam de modelos tri-
dimensionais, ou tentam explicar certos conceitos de forma bastante 
abstrata aos alunos.

Com o advento de novas práticas educacionais, impulsionadas 
por novos produtos criados com a finalidade de facilitar os processos de 
ensino, os professores começaram a utilizar modelos, objetos, soft-
wares, como inovações na forma de expor os assuntos, ou avaliar o 
aprendizado dos estudantes. A aproximação das teorias de ensino com a 
prática nos ambientes formais de ensino é possível por meio de estudos 
de natureza exploratória da pesquisa aplicada. O desenvolvimento e a 
aplicação de PEs que, pelo seu dinamismo, são empregados no seu co-
tidiano, ou poderão ser adaptados em uma utilização futura por ele 
mesmo ou por outros professores podem em resultados significativos 
na melhoria do ensino.
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Introdução

O século XXI é marcado por substanciais e rápidas mudanças 
socioeconômicas e educacionais, numa sociedade planetária cada vez 
mais permeada por desigualdades de caráter também planetário, onde 
os denominados paradigmas emergentes, ou novos paradigmas 
(MORAES; VALENTE, 2008) e o uso massivo das tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TDIC) em muito contribuíram para o 
surgimento da sociedade digital, durante as últimas quatro décadas.

Vários são os desafios que devem ser trabalhados pelos orga-
nismos internacionais e nacionais, junto às populações, no intuito de se 
viabilizar a conquista da dignidade cidadã, minimizar as desigualdades 
socioeconômicas e promover o equilíbrio e a sustentabilidade da flora e 
fauna, cada vez mais ameaçadas pelo vertiginoso crescimento popula-
cional (RIBEIRO, 2012).

Entre os desafios a serem vencidos, no campo da educação, há 
uma premente necessidade da adequação e renovação dos modelos edu-
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cacionais, no sentido de se promover a integração das tecnologias digi-
tais da informação e comunicação (TDIC) e o currículo (ALMEIDA; 
VALENTE, 2011), pois o modelo de escola tradicional, que ainda per-
meia nosso planeta, fragiliza as conquistas cidadãs a serem alcançadas, 
sendo a educação um de seus vetores primordiais.

O acesso democrático, mapeamento cognitivo e utilização da in-
formação, conhecimentos e formação acadêmica serão progressiva-
mente mais dependentes do uso massivo das TDIC, no cotidiano e orga-
nização da sociedade (OKADA, 2008a; ALMEIDA; VALENTE, 2011).

A viabilidade e sucesso do uso das TDIC em qualquer modelo ou 
proposta educacional, nos aspectos teórico, metodológico e concepção 
de práticas pedagógicas, necessariamente estão associados às teorias de 
aprendizagem (COUTINHO, 2007; ALMEIDA; VALENTE, 2011).

Um grande desafio dos educadores contemporâneos constitui, no 
âmbito da integração das tecnologias e currículo, repensar, ressignificar 
e adequar as teorias de aprendizagem cognitivas aos espaços formais de 
educação, no sentido de renovar as abordagens teórico-metodológicas e 
práticas e, assim, promover a educação de qualidade e facilitação do 
desenvolvimento da aprendizagem e pesquisa, junto às necessidades de 
reformas exigidas pela sociedade do século XXI. 

Nesses cenários contemporâneos, evidencia-se, na escola de caráter 
tradicional, a necessidade de mudança no planejamento, desenvolvimento 
e avaliação curricular (SACRISTAN, 1998). Em geral, o aluno copia e 
memoriza um saber previamente produzido por outras pessoas e conside-
rado como verdade inquestionável ou sem indagação, especialmente no 
que concerne às Ciências. O currículo de Ciências (Matemática, Física, 
Química e Biologia), que prima pela fragmentação, linearidade e alie-
nação do saber, impossibilita o aluno de entender o porquê dos conteúdos, 
provocando um mau entendimento da disciplina, sendo muitas vezes ta-
chada de matéria difícil ou até mesmo questionada em sua relevância. 

Como os professores podem contribuir para mudar esse para-
digma negativo e tornar a disciplina mais atrativa e prazerosa, tanto 
para o aluno quanto o professor? Como o conhecimento científico pode 
ser visto na perspectiva de um processo que leva o aluno à autonomia 
de pensamento, à construção de uma consciência, de um senso crítico 
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de um mundo que o conduza à emancipação? Para isso, é importante 
que ocorra uma mudança na prática docente, fundamentada por novas 
teorias e técnicas de ensino e aprendizagem, que levem o aluno a su-
perar a alienação – o não conhecimento de como o processo se desen-
volve desde o início até o fim, ou seja, o não conhecimento do mundo 
que o cerca (SUCHODOLSKI, 1976).

Neste artigo, apresentamos as teorias e reflexões, acerca das con-
tribuições de dois pensadores norte-americanos, Philip H. Phenix e 
David P. Ausubel, como propostas para promover as necessárias mu-
danças curriculares, com ênfase no desenvolvimento da aprendizagem e 
cidadania. Destaca-se que, embora historicamente os modelos datem de 
algumas décadas, estes são extremamente favoráveis para nossos propó-
sitos de transformação do currículo, à luz das necessárias mudanças da 
sociedade do século XXI: a teoria dos significados da vida humana 
(Phenix) e a teoria da aprendizagem significativa (Ausubel). Ambas as 
teorias têm como produto o desenvolvimento do saber por meio do ma-
peamento cognitivo da informação (OKADA, 2008a; GÓES, 2012), no 
caso, mapa de conhecimentos (STENHOUSE, 1985; MORAES, 2005) 
e mapas conceituais (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980; 
NOVAK, 2010; RIBEIRO et al., 2014).

 
A teoria dos significados da vida humana de Philip Phenix 
como estratégia de mapeamento do conhecimento

Phenix considera que a educação advém de padrões lógicos exis-
tentes no entendimento da própria disciplina, denominados “domínios 
do significado”, o cerne de sua teoria dos significados da vida humana.

Philip H. Phenix foi professor emérito da faculdade Teachers 
College, da Universidade de Columbia, durante os anos de 1954 até 
1981, e fez estudos nos campos da Matemática, Física, Teologia, 
Filosofia e Educação. Em 1934, apresentou a sua tese com o título “The 
Absolute Significance of Rotation”,1 na Universidade de Princeton, e 

1“A significação absoluta da rotação”. Tradução nossa.
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chamou a atenção do físico Albert Einstein. Esse fato foi registrado pelo 
The New York Times, em 26 de julho do referido ano. Einstein escreveu 
para o professor de Matemática do então jovem aluno Phenix, expres-
sando o desejo de falar com o jovem, comentando que “The clarity with 
which this young man has grasped this problem is astonishing, as is his 
mastery of the formal apparatus”2 (COLUMBIA, 2002). Logo após, a 
Universidade de Princeton ofereceu a Phenix uma posição no 
Departamento de Física Teórica.

Em 1950, ele recebeu o título de Ph.D. em Filosofia da Religião 
pela Universidade de Columbia e passou a lecionar, a partir de 1954, na 
Teachers College, onde permanece até 1981. Em 1982, Phenix aposen-
ta-se e afasta-se da universidade. Em 2002, morre aos 87 anos.

O argumento principal de Phenix (1964) é de que a educação 
deriva de certas considerações fundamentais sobre a natureza humana 
e o conhecimento. A vida humana é um padrão de significados, e a 
educação geral permite a geração desses significados. O indivíduo 
tem o poder de experimentar os significados. Esse processo de ge-
ração e experimentação dos significados, entretanto está sempre sob 
constante ameaça, ou pelo espírito crítico e cético oriundo da herança 
científica, ou pela fragmentação do conhecimento pela especialização 
de uma sociedade complexa e interdependente, pela massa de pro-
dutos culturais, especialmente de conhecimentos, ou ainda pela ra-
pidez com que as condições da vida humana mudam como resultado 
de uma sociedade em constante evolução, o que traz um sentimento 
de impermanência e insegurança. 

A teoria de Phenix busca no significado uma forma de integração 
da individualidade e da totalidade do indivíduo e do seu conhecimento, 
haja vista a sua fragmentação decorrente do processo de civilização. 
Nessa perspectiva, o problema do conhecimento é abordado dentro de 
um mapa de conhecimento (STENHOUSE, 1985) denominado de “do-
mínios do significado”. Se os seres humanos são criaturas que têm o 
poder de experimentar significados, a existência humana consiste, 

2 “A clareza com que este jovem rapaz tinha compreendido este problema é espantosa, 
assim como é o seu domínio do aparato formal”. Tradução nossa.
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então, de uma estrutura de significados, e a educação propicia a geração 
desses significados que são essenciais. Resumindo, a realização intelec-
tual característica do ser humano de transmitir, por meio da educação, 
“a capacidade por parte do homem de agregar sentido à existência” 
(RODRIGUES, 2014).

A tese central dos domínios do significado é que o “conheci-
mento nas disciplinas tem padrões ou estruturas e que um entendimento 
dessas formas típicas é essencial para a condução do ensino e aprendi-
zagem” (REIS, 2002, p. 23).

A partir da análise dos possíveis modos do entendimento hu-
manos, surgem seis padrões fundamentais de significados designados 
por Phenix como simbólico, empírico, estético, sinoético, ético e sinóp-
tico. Esses domínios são esquematizados da seguinte maneira 
(RODRIGUES, 2014, p. 34-36):

Simbólico – compreende os símbolos criados para promover o 
pensamento e a comunicação, como a linguagem comum, a matemá-
tica e vários tipos de formas simbólicas não discursivas, como gestos 
rituais, padrões rítmicos, etc. Os sistemas simbólicos constituem o 
mais fundamental de todos os domínios de significado, estão con-
tidos nas estruturas simbólicas arbitrárias com regras socialmente 
aceitas e são empregados para expressar os significados em cada um 
dos outros domínios; 

Empírico – trata das ciências naturais, sociais e do homem. 
Essas ciências fornecem descrições, generalizações e formulações teó-
ricas e explicações, baseadas em observação e experimentação no 
mundo material, vida, mente e sociedade. Elas expressam significados 
como verdades empíricas prováveis concebidas de acordo com certas 
regras de evidência e verificação e fazem uso de sistemas específicos de 
abstração analítica;

Estético – contém as várias artes, tais como música, artes vi-
suais, artes de movimento e a literatura. Os significados nesse domínio 
dizem respeito à percepção contemplativa de coisas particulares, signi-
ficantes como objetificações únicas e subjetividades idealizadas;

Sinoético – compreende o que se chama “conhecimento pes-
soal”. O termo deriva do grego “synnoesis”, que significa “pensamento 



Estudos da Pós-Graduação50

meditativo”, “syn” significa “com” ou “junto”, e “noesis” significa 
“cognição”. Assim, sinoético é a “compreensão direta”. É análogo na 
esfera do conhecimento à simpatia na esfera do sentimento. Esse co-
nhecimento pessoal é concreto, direto e existencial e pode ser aplicado 
às outras pessoas, a si mesmo ou a coisas;

Ético – inclui significados morais que expressam obrigações 
mais do que fato, forma perceptual ou consciência de relação. Em con-
traste com a ciência, que está preocupada com o entendimento cogni-
tivo abstrato, com as artes, que expressam percepções estéticas ideali-
zadas e com conhecimento pessoal, que reflete entendimento 
intersubjetivo, moralidade tem a ver com conduta pessoal que é ba-
seada em decisão livre, responsável e deliberada;

Sinóptico – refere-se aos significados que são compreensivelmente 
integrativos. Inclui história, religião e filosofia. Essas disciplinas integram 
significados sinoéticos, estéticos e empíricos num todo coerente.

Sobre essa base, distinguem-se nove classes de conhecimento, 
denominadas “classes genéricas dos significados”. Segundo Phenix, 
qualquer que seja o significado epistêmico, ele tem duas dimensões: 
extensão e intensão, ou então, quantitativo e qualitativo. Isso quer dizer 
que o conhecimento consiste numa relação do sujeito que conhece 
rumo a certa gama de objetos conhecidos, e o sentido da relação é de 
certa classe. A extensão tem três classes: singular, geral e compreen-
sivo. O conhecimento é de alguém (ou de uma coisa), ou de uma plura-
lidade selecionada, ou de uma totalidade. A intenção do conhecimento 
divide-se também em três classes: fato, forma e norma. Em outras pala-
vras, a qualidade do significado é existencial, formal e evolutiva. Outro 
modo de expressar os tipos intencionais consiste em afirmar que todos 
os significados epistêmicos se referem à atualidade, à possibilidade ou 
à obrigação (STENHOUSE, 1985).

As classes genéricas dos significados são consequências da com-
binação das três classes qualitativas com as três classes quantitativas. 
São elas (PHENIX, 1964):

Forma geral – inclui as disciplinas que se preocupam com a 
elaboração dos padrões formais para aplicação geral na expressão dos 
significados, ou seja, o domínio simbólico;
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Fato geral – o conhecimento da ciência. O domínio empírico;
Forma singular – inclui significados percebidos pela imagi-

nação sem nenhuma referência ao sinoético, ou seja, a filosofia, a reli-
gião e a psicologia. O domínio estético;

Fato singular – originado da existência concreta em encontro com o 
pessoal. O domínio sinoético, ou seja, a filosofia, a religião e a psicologia.

Norma singular – as obrigações morais;
Norma geral – distingue-se da norma singular pela qualidade da 

obrigação. Os métodos e categorias da ética social que diferem a ética 
pessoal. O domínio da ética;

Fato compreensivo – o historiador integra o simbólico, o empí-
rico, o estético e o ético em uma perspectiva sinóptica sobre o que acon-
teceu no passado;

Norma compreensiva – é quando todos os tipos de conheci-
mento são compreendidos dentro de uma perspectiva sinóptica contro-
lada pela qualidade normativa, a disciplina resultante é a religião.

Forma compreensiva - é o reino do filosófico.

O quadro a seguir (Tabela 1) mostra a organização dos domínios 
e das classes genéricas dos significados:

Tabela 1 – Domínios e classes genéricas dos significados
CLASSES GENÉRICAS REINOS DE DISCIPLINAS

QUALIDADE QUANTIDADE SIGNIFICADOS

Forma Geral
Simbólico: linguagem comum, matemática, 
forma simbólica não discursiva.

Fato Geral
Empírico: ciências físicas, ciências da vida, 
psicologia, ciências sociais.

Forma Singular
Estética: música, artes visuais, artes do 
movimento, literatura.

Fato Singular
Sinoético: filosofia, psicologia, literatura, 
religião nos seus aspectos existenciais.

Norma Singular / Geral
Ético: as várias áreas especiais do campo da 
moral e ético.

Fato
Norma
Forma

Compreensivo
Compreensiva
Compreensiva

 História
 Sinóptico Religião
 Filosofia

Fonte: Phenix (1964, p. 28).
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Com a teoria dos significados da vida humana à disposição, como 
o professor pode desenvolvê-la na sua vida prática? Moraes (2005) 
apresenta a pedagogia de projetos, em que o mapa de conhecimentos é 
utilizado no seu planejamento. 

Segundo Moraes:

[...] o projeto possibilita o desenvolvimento das habilidades in-
dividuais e, ao mesmo tempo, articula essa individualidade com 
o coletivo. Ao realizar um projeto individual dentro de um pro-
jeto coletivo, o homem relaciona-se consigo mesmo e com os 
outros homens (MORAES, 2005, p. 47).

Apresentamos um projeto pedagógico na área das Ciências reali-
zado por alunos do Curso de Mestrado Profissional em Ciências e 
Matemática (ENCIMA) da Universidade Federal do Ceará (UFC), rea-
lizado na disciplina de Teorias da Educação, semestre 2009.1, minis-
trada pela Profª Silvia Elizabeth Moraes, como atividade proposta para 
conhecimento do mapa de Phenix, mostrando o quanto essa ferramenta 
é útil no planejamento dos temas científicos propostos (Figura 1). O 
tema central que aqui aparece foi escolhido pelos próprios alunos da 
UFC, bem como o desenvolvimento de cada significado envolvido com 
o tema central.

Observemos um tema central que é gerador de vários outros temas / 
subtemas, que foram desenvolvidos por meio de um saber prévio adqui-
rido individualmente ou então compartilhado pelos demais colegas. O 
mapa de conhecimento permite uma visualização mais organizada dos 
subtemas com suas respectivas classes de significados. Também é im-
portante dizer que o mapa de conhecimento possibilita enveredar em 
outras áreas do conhecimento, como a Matemática, Química, Artes, 
Literatura, Sociologia, etc., buscando, assim, a interdisciplinaridade das 
áreas das Ciências Naturais, Humanas e de Linguagens e Códigos.

Vemos aqui que a teoria dos significados da vida humana pode 
nos conceder uma aprendizagem que vai do individual para o coletivo. 
O mapeamento idealizado por Phenix mostra como organizar os sa-
beres, a partir de um tema central, que é desenvolvido e compartilhado 
pelos participantes do projeto pedagógico.
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Figura 1 – Projeto “A Evolução”

Fonte: Alunos do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática – UFC, 
disciplina de Teorias da Educação, semestre 2009.1.

Ausubel, Novak e Hanesian (1980), por meio da formulação 
dos pressupostos da teoria da aprendizagem significativa, analisam e 
discutem criticamente que o conhecimento é incorporado à estrutura 
cognitiva de forma subjetiva e não arbitrária, em que os conteúdos 
emergem como materiais potencialmente cognitivos. A aprendi-
zagem significativa de Ausubel e os mapas conceituais de Novak são 
ferramentas importantes para aprofundamento de temas trabalhados 
em sala de aula.

EVOLUÇÃO

SIMBÓLICO

Descoberta da escrita
Origem dos números
Genética das populações
Algoritmos inspirados na evoçução SIMBÓLICO

As epidemias
Alimentos transgênicos
Teste de paternidade
Animais em extinção
Seleção natural

ESTÉTICO

Músicas e vídeos
Filmes: Othello, baseado 
na obra de William 
Shakespeare

ÉTICO

Segregação racial
Grupos étnicos

SINÓPTICO

Teorias de Sócrates,
Aristóteles e Platão
Evolucionismo x Cria cio   
nismo

SINOÉTICO
Integração entre seres humanos e 
animais
Origem das espécies (Darwin)
Filosofia zoológica (Lamarck)
Regras do amor
Algoritmos inspirados na evoçução
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A aprendizagem significativa de David Ausubel e os 
mapas conceituais de Novak

Quatro anos depois da teoria dos significados da vida humana de 
Phenix, em 1968, Ausubel concebeu a sua teoria da aprendizagem sig-
nificativa como uma teoria cognitivista, que procura teoricamente ex-
plicar a aprendizagem envolvendo a psicologia da cognição. 

David P. Ausubel nasceu em Nova York, no ano de 1918. Estudou 
na Universidade de Nova York e foi seguidor de Jean Piaget. Uma das 
suas maiores contribuições no campo da aprendizagem e da psicologia 
foi o desenvolvimento da aprendizagem significativa. 

Na década de 1970, as propostas de Jerome Bruner, psicólogo e 
teórico cognitivista, sobre a aprendizagem por descobrimento estavam 
tomando força. Nesse momento, as escolas procuravam que as crianças 
construíssem seus conhecimentos por meio do descobrimento dos con-
teúdos. Ausubel considerava que a aprendizagem por descobrimento 
não deve ser apresentada como oposição à aprendizagem por recepção, 
já que esta pode ser igualmente eficaz, se cumprir algumas caracterís-
ticas. Assim, a aprendizagem escolar pode se dar por recepção ou por 
descobrimento, como estratégia de ensino, e pode lograr uma aprendi-
zagem significativa ou memorista e repetitiva. Ausubel trabalhou 
sempre sobre sua aprendizagem significativa, mas este seu trabalho é 
interrompido em 2008, quando falece aos 89 anos (QUIEN.NET, 2012).

Para Ausubel, o indivíduo possui uma complexa estrutura cogni-
tiva resultante dos processos de aquisição e utilização de conhecimento. 
Novas ideias e informações são aprendidas e retidas a partir de con-
ceitos que são relevantes, inclusos e claros e que estejam disponíveis 
para o indivíduo e ancoradas a novos conceitos (AUSUBEL; NOVAK; 
HANESIAN, 1980; RIBEIRO et al., 2008; RIBEIRO et al., 2014).

Uma nova informação adquire significado para o indivíduo 
quando ocorre interação com conceitos já existentes, sendo então assi-
miladas e contribuindo para a sua diferenciação, elaboração e estabili-
dade na estrutura cognitiva. Esse processo é a forma excelente para o 
mecanismo humano adquirir e reter vastas quantidades de informações 
de um conhecimento.
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Encontramos na teoria de Ausubel a suposição de que um con-
ceito comunica o significado de alguma coisa, pois possui caracterís-
ticas, propriedades, atributos regularidades e/ou observações de um 
objeto, fenômeno ou evento (MOREIRA; BUCHWERTZ, 1987). 
Segundo Ausubel, a aprendizagem significativa é o processo no qual 
uma nova informação interage com uma estrutura de conhecimento es-
pecífica denominada subsunçores, ou seja, quando uma nova infor-
mação ancora em conceitos já existentes e relevantes para o indivíduo. 

Além da aprendizagem significativa, Ausubel conceitua a apren-
dizagem mecânica ou, como também é conhecida, automática 
(MENDONZA, 2011). Na aprendizagem mecânica, a nova informação 
não possui ou tem pouca interação com os conceitos relevantes já exis-
tentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Assim, essa nova informação 
fica arbitrariamente armazenada na estrutura cognitiva sem, ao menos, 
estar ligada a subsunçores específicos. Embora tendo essa caracterís-
tica, a aprendizagem mecânica não é o oposto da aprendizagem signifi-
cativa, e sim, um “continuum” (MOREIRA; BUCHWERTZ, 1987). 

Na aprendizagem mecânica, o indivíduo adquire informação em 
uma área de conhecimento nova para ele, essa informação passa a ser 
uma aprendizagem significativa quando novas informações, relevantes 
para a primeira nessa mesma área, começam a interagir e passam a ser 
subsunçores dela, estruturando conceitos. Em outras palavras, os subsun-
çores têm sua origem na aprendizagem mecânica, para serem, depois, 
considerados significativos quando, progressivamente, estabelecem co-
nexão com outros conceitos. A maioria dos novos conceitos é adquirida 
por meio de assimilação, diferenciação progressiva e reconciliação inte-
grativa de conceitos (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980; NOVAK, 
2010).

Na assimilação, um conceito ou informação tornam-se significa-
tivos e são assimilados na estrutura cognitiva sob uma ideia ou con-
ceito já existente, ou seja, um conceito passa a ser assimilado, quando 
ocorre uma interação com um conceito subsunçor, com o qual se rela-
ciona. Uma segunda fase que ocorre na assimilação é a assimilação 
obliteradora, quando o conceito ou a informação tornam-se espontâ-
neos e progressivos e cada vez mais ancorados (ressignificação de sub-
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sunçores), até não haver mais possibilidade de dissociá-los. Essa re-
lação de um conceito ou uma informação com um subsunçor mostra 
uma subordinação entre eles, é o que denominamos aprendizagem su-
bordinada (MOREIRA; BUCHWERTZ, 1987). Quando vários con-
ceitos já ancorados começam a se relacionarem entre si, o que faz parte 
do processo de desenvolvimento cognitivo, ocorrerá entre elas uma 
ordenação; por exemplo, quando são assimilados os conceitos de 
átomos, prótons e elétrons, eles passam a ser posteriormente orde-
nados, à medida que o conceito de matéria é aprendido. Esse processo 
denomina-se de aprendizagem superordenada (AUSUBEL; NOVAK; 
HANESIAN, 1980; NOVAK, 2010). 

A diferenciação progressiva (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 
1980; NOVAK, 2010) é um processo no qual os conceitos subsunçores 
estão em constante elaboração, modificação, resultando em novos sig-
nificados, ou seja, diferenciando-se. Na aprendizagem superordenada, 
ideias já estabelecidas na estrutura cognitiva podem passar a ser rela-
cionadas a partir do momento em que novas informações passem a 
fazer parte dessa mesma estrutura. A estrutura cognitiva, com a inserção 
de novos elementos, pode reorganizar-se e adquirir novo significado 
(MOREIRA; BUCHWERTZ, 1987). Essa recombinação dos elementos 
existentes é conceituada como uma reconciliação integrativa. Esses 
são, portanto, dois processos integrantes da dinâmica da estrutura cog-
nitiva (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980; NOVAK, 2010).

Para Novak, essa reconciliação integrativa pode ser atingida por 
uma organização das estruturas conceituais hierárquicas, à medida que 
uma nova informação é apresentada (NOVAK, 2010). Uma organização 
do “geral” para o “particular”. Para isso, Novak idealizou o mapa con-
ceitual, como uma ferramenta que auxilia na organização dos conceitos 
de um conteúdo em questão. Abaixo, a estrutura de um mapa conceitual 
(Figura 2) onde poderemos observar uma representação do modelo. 

Para Moreira e Buchwertz (1987), são algumas vantagens do 
mapa conceitual:

•	 Enfatizar a estrutura de uma disciplina, bem como o papel dos 
sistemas conceituais no seu desenvolvimento;
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•	 Mostrar que os conceitos de uma disciplina diferem quanto a 
sua inclusividade e generalidade e apresentam esses conceitos 
numa hierarquia de inclusividade;

•	 Promovem a visão integrativa do assunto e uma espécie de 
“listagem” daquilo que foi abordado.

Figura 2 – Estrutura de um mapa conceitual

Fonte: Moreira e Buchwertz (1987, p. 27).

Com relação a suas desvantagens, os mapas conceituais podem 
ser desfavoráveis caso ocorra:

	Não significado do mapa conceitual pelos alunos;
	Complexidade ou confusão que possa dificultar a 

apren   dizagem;
	A inibição do aluno ao construir o mapa conceitual.

Os mapas conceituais são esquemas que representam a estrutura 
conceitual de um conhecimento ou parte dele. Nos esquemas apresen-
tados, são visíveis os conceitos e suas relações significativas com outros 
conceitos, formando, assim, um complexo de informações. Ausubel não 
comenta sobre os mapas conceituais em sua obra (AUSUBEL; NOVAK; 

CONCEITOS MAIS GERAIS,
MAIS INCLUSIVOS

CONCEITOS
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CONCEITOS ESPECÍFICOS,
POUCO INCLUSIVOS 
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HANESIAN, 1980), mas eles surgem naturalmente, como parte de sua 
teoria, ao serem embasados nos princípios da diferenciação progressiva 
e da reconciliação integrativa (MOREIRA; CABALLERO; 
RODRÍGUEZ, 1997).

Na era dos paradigmas emergentes da integração das tecnologias ao 
currículo (ALMEIDA; VALENTE, 2011) e do uso massivo das TDIC pela 
sociedade do século XXI, Okada (2008a) apresenta uma proposta de fun-
damentação teórica e metodológica dos pressupostos do mapeamento 
cognitivo, em que o mapeamento conceitual é uma das subclasses de ma-
peamento cognitivo da pesquisa e aprendizagem (RIBEIRO et al., 2014).

Interagindo o mapa de conhecimento e o 
mapa conceitual

O mapa de conhecimento e o mapa conceitual são dois instru-
mentos de extrema importância para o ensino e facilitação do desen-
volvimento da aprendizagem, na era dos paradigmas emergentes. 
Historicamente, Phenix e Ausubel tiveram pensamentos bem distintos, 
mas conciliadores, com relação à busca do conhecimento e de sua es-
truturação como ferramenta de ensino. Enquanto o primeiro se preo-
cupou com o conhecimento interdisciplinar, enfatizando a qual con-
junto de significados o saber pertenceria, o segundo enfatizou o 
desenvolvimento do conhecimento aprofundado desse saber. Phenix 
apresenta o envolvimento de determinado tema com as demais ciên-
cias, causando um efeito multidisciplinar e interdisciplinar, e Ausubel 
observa o aprofundamento dos saberes, por meio da conexão de novos 
saberes aos que já são conhecidos pelo indivíduo.

Uma sugestão no trabalho do professor constituiria a integração 
dessas duas técnicas, que seriam trabalhadas colaborativamente com 
professores de outras disciplinas, desenvolvendo um projeto multi e 
interdisciplinar, observando temas / assuntos que podem ser vistos 
por mais de uma disciplina e como se poderia reelaborá-las, fazendo 
com que o conhecimento se torne verdadeiramente significativo.

Na figura a seguir (Figura 3), temos um exemplo disso. Nela, po-
demos ver a interação do mapa de conhecimento do projeto “Evolução”, 
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EVOLUÇÃO

SIMBÓLICO

Descoberta da escrita
Origem dos números
Genética das populações
Algoritmos inspirados na evoçução EMPÍRICO

As epidemias
Alimentos transgênicos
Teste de paternidade
Animais em extinção
Seleção natural

ESTÉTICO

Músicas e vídeos
Filmes: Othello, baseado 
na obra de William 
Shakespeare

ÉTICO

Segregação racial
Grupos étnicos

SINÓPTICO

Teorias de Sócrates,
Aristóteles e Platão
Evolucionismo x Cria cio   
nismo

SINOÉTICO
Integração entre seres humanos e 
animais
Origem das espécies (Darwin)
Filosofia zoológica (Lamarck)
Regras do amor
Algoritmos inspirados na evoçução

dos alunos do Mestrado em Ensino em Ciências e Matemática da UFC, 
com o mapa conceitual sobre “origem das espécies”,3 que é um subtema 
encontrado no mapa de conhecimento (e que está circulado na figura).

Figura 3 – Interação entre o mapa de conhecimento e o mapa conceitual

          

 Fonte: Elaborada pelos autores.

3 Elaborado pelos autores.
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Malthusianismo Variabilidade
intra-específica

Crescimento das 
populações

Lei do gradualismo 
de Hutton Princípio das causas 

atuais de Lyell

que inclui

que defende

que inclui

que se baseia

que se baseia baseado no

sobre

pode explicar-se 
pelo
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Do mapa de conhecimento, foi mapeado o tema “origem das es-
pécies”, classificado como um significado do tipo sinoético. Desse 
tema, foi elaborado um mapa conceitual que permite ter uma visão es-
pecializada desse assunto. Do tema central, surgem subtemas, com po-
tencialidade de serem aprofundados fazendo com que novas ramifica-
ções desses subtemas apareçam. Esse mapa conceitual, com tema 
central a “origem das espécies”, pode ser utilizado preferencialmente 
por professores de Biologia e nos mostra os desdobramentos que po-
demos obter com informações que vão das mais gerais para as mais 
específicas. Partindo-se do tema central, podem-se construir trajetórias 
que permitam se conceber diferentes explicações para os processos 
evolucionistas, no caso o “Fixismo” e o “Evolucionismo”. Por sua vez, 
observamos a especialização desses subtemas em outros subtemas 
ainda mais específicos, e que estão ligados entre si, como os assuntos 
advindos do “Evolucionismo”: o Darwinismo, o Lamarckismo e os 
Neodarwinistas. Em cada um desses subtemas, o professor de Biologia 
traz um aprofundamento de temas citados e, também, abre a possibili-
dade de inserir ligações e intersignificações com temáticas de outras 
áreas distintas do conhecimento, criando assim uma grande rede de in-
formações interligadas e intersignificadas. Tal processo de mapeamento 
e intersignificações favorece cognitivamente o desenvolvimento da 
aprendizagem, haja vista que tema e subtemas possuem distintas formas 
de ligação entre si. 

Quando fazemos a associação de determinados conceitos, con-
tidos em caixas de um mapa conceitual, com o mapa de conhecimento, 
percebemos algumas interseções (que estão circuladas no mapa de 
conhecimento e indicadas no mapa conceitual, por meio de setas). 
Qual a finalidade dessas interseções? Em um projeto pedagógico, o 
professor de Biologia pode verificar, no seu planejamento, em que 
ponto determinado assunto pode ser desenvolvido por outro professor 
de uma diferente área do conhecimento. Numa exemplificação peda-
gógica, o professor de Biologia pode buscar associar ou inter-rela-
cionar seus conhecimentos sobre esse subtema juntamente com o pro-
fessor de Matemática, quando, ao realizar com os alunos uma 
discussão, em sala de aula, de determinado assunto, ligado a sua área 
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de formação, como a função exponencial, apresentará exemplos asso-
ciados ao subtema de conhecimento “Seleção natural”, trabalhado 
pelo professor de Biologia. Por sua vez, o professor de Matemática 
resolve com os alunos as questões de função exponencial que permite 
o cálculo do tempo em que determinada espécie de animal pode desa-
parecer, se, a cada ano, sua quantidade for reduzida pela metade. 
Alternativamente, o professor de Biologia pode alinhar seus conheci-
mentos, junto ao professor de Filosofia, ao falar sobre o “Criacionismo”, 
que, no mapa de conhecimento, está inserido na classe de significados 
sinóptico, onde as Ciências Humanas atuam. E, assim, o professor de 
Filosofia pode comentar com os alunos sobre os filósofos e correntes 
filosóficas que levaram a ter essa visão de evolução na Antiguidade, e 
como isso se apresenta na atualidade. Curricularmente, a presente 
exemplificação de prática docente constitui uma importante estratégia 
pedagógica interdisciplinar, que, potencialmente, poderia ser colabo-
rativamente mediada, junto a alunos de disciplinas do Ensino Médio 
(RIBEIRO et al., 2014).

Uma segunda possibilidade na integração que mapas possam 
acarretar depende do próprio interesse do professor de Biologia que, 
sabendo que determinado conteúdo de sua disciplina contempla uma 
determinada classe de significado do mapa de conhecimento, como no 
caso já citado, o subtema “seleção natural”, o professor pode apro-
priar-se de certos conhecimentos de outras áreas das Ciências, no in-
tuito de reforçar determinada informação. Um exemplo disso, o pro-
fessor de Biologia se apropriaria de novos conhecimentos matemáticos, 
concernentes à função exponencial, e isso pode ser feito com a ajuda do 
professor de Matemática. Ele aplicaria esse conhecimento adquirido 
dentro da sua aula. Isso permitiria que fosse possível trabalhar em sala 
de aula uma abordagem interdisciplinar de um determinado conteúdo, 
que é visto tanto na disciplina de Biologia, como também na disciplina 
de Matemática. As diferentes maneiras de trabalhar pedagogicamente a 
função exponencial em sala de aula, nesse caso, reforçariam uma infor-
mação dentro da estrutura cognitiva do indivíduo, ou seja, o professor 
de Biologia reveria, agora, sob um olhar pedagógico interdisciplinar, a 
teoria de função exponencial, pois ele já estudou isso enquanto aluno 
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colegial no passado. Nesta situação, observamos o trabalho multidisci-
plinar do professor.

Conclusão

Uma determinada área das ciências, por si só, não pode ser con-
siderada a única detentora da verdade (MORAES; VALENTE, 2008), 
pois a mesma, em seu processo de estruturação, necessita de outros 
ramos das ciências para que possa: assumir um caráter mais inclusivo e 
pedagógico do conhecimento interdisciplinar e dar sustentáculo e vali-
dação aos saberes. É nessa ótica que devemos considerar que o conhe-
cimento deve ser tratado como um todo (RIBEIRO et al., 2014), abrindo 
novos caminhos pedagógicos e metodológicos, para que a área em que 
um professor atue seja receptiva a outras áreas das Ciências. 

Essa visão do todo somente é possível se tivermos pleno co-
nhecimento do conteúdo que o professor está trabalhando. Para isso, 
é necessário aprofundarmo-nos no assunto ministrado para poder, 
então, explorar todas as possibilidades que ele pode nos oferecer, ou 
seja, quanto mais aprofundamos um assunto, mais ele se torna mul-
tidisciplinar. A informação, quando bem trabalhada pelo professor, 
segundo uma proposta teórico-metodológica e prática, fundamen-
tada no mapeamento da informação, leva a uma autonomia em re-
lação ao saber, cria uma conscientização sobre a realidade de mundo 
e nos capacita a distinguir o certo e o errado dentro das várias trans-
formações que evidenciamos, sejam elas políticas, econômicas, so-
ciais ou ambientais. 

A visão do aluno e sua forma de ressignificar e se apropriar de 
novos conhecimentos são favorecidas e facilitadas, a partir das teorias 
de Phenix e Ausubel, pois, a partir do conhecimento do mundo e dos 
processos que nele ocorrem, a sua visão com relação à construção de 
saberes (onde as disciplinas são fragmentadas e estáticas, consideradas 
como verdades absolutas e repassadas por grande parte dos docentes 
que não querem mudar seu comportamento epistêmico) pode ser repen-
sada, para promover uma nova visão crítica e embasada nos conheci-
mentos adquiridos pelo homem como indivíduo, do seu envolvimento 
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como membro de uma sociedade e da sua interação com o ambiente que 
o cerca. Finalmente, o uso do mapa de conhecimento e do mapa concei-
tual potencialmente pode possibilitar a emergência de uma visão bem 
ampla do saber. A integração pedagógica desses tipos de mapas pode 
constituir uma alternativa para promover a integração pedagógica e cur-
ricular da fragmentação observada em certas disciplinas escolares, pro-
movendo-se a elaboração de projetos interdisciplinares.
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AS APLICAÇÕES DO CÁLCULO E SUAS 
RENOVAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS

Francisco Régis Vieira Alves
Cícera Carla do Nascimento Oliveira

Introdução

A Matemática Moderna tende a obliterar a História: cada nova 
escola reescreve os fundamentos de seu objeto com sua própria 
linguagem, o que se torna algo profícuo para a lógica, todavia, 
pobre do ponto de vista pedagógico (HARTSHORNE, 1977). 

A decisão é essencialmente um apelo ao julgamento. Para um 
matemático adotar um determinado padrão como axioma, o mo-
delo não deve ser somente útil, mas também crível, preservan-
do-se suas intuições, tão simples quanto possíveis (DEVLIN, 
1998, p. 74).

Registramos um esforço de especialistas há décadas, no sentido 
de discutir e questionar determinadas práticas indefectíveis e rituais de 
ensino acadêmico, que tendem a perpetuar determinado modus operandi 
particular, vinculado à transmissão de saberes matemáticos na academia. 
Esse modus operandi imprime um modo de perspectivar a Matemática, 
mais como uma atividade restrita a determinados malabarismos algé-
bricos e ao emprego pouco refletido de fórmulas e simbologias, em de-
trimento de um modo peculiar, sistematizado e estruturado, de pensa-
mento conceitual, que se materializa por meio da produção/mobilização 
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de inferências, elaboração de sentenças proposicionais adequadas e con-
sistentes, tendo em vista a resolução de um problema significativo. 

Num âmbito particular, o ensino Cálculo Diferencial e Integral 
sempre recebeu a atenção de vigilância por parte de inúmeros especia-
listas, tanto no Brasil quanto no Exterior. Nesse sentido, na década de 
1970, Tall (1975, p. 1), advertia que “o entendimento acerca do ensino 
do Cálculo nas escolas e análise nas universidades é que o mesmo é 
constituído de inúmeras dificuldades”. Respeitadas as devidas caracte-
rísticas particulares, no que concerne ao ensino de Matemática na 
Inglaterra, referenciado por Tall (1988) e, ao compará-lo com o sistema 
de ensino brasileiro, podemos inferir que os problemas no contexto do 
ensino do Cálculo são recorrentes. 

De fato, demarcaremos alguns entraves que ainda persistem, em-
bora reconhecendo os esforços envidados por esdudiosos no sentido da 
superação de sérios problemas atinentes ao entendimento e ao primeiro 
contato dos iniciantes com teorias formais abstratas. Registramos um 
fator assinalado por Artigue (1997, p. 134), quando alertava que 
“mesmo diante de todas as iniciativas, a penetração de novas tecnolo-
gias no ensino de matemática permanece marginal e pouco satisfatória”. 
As palavras de Artigue continuam atuais, na medida em que, quando 
analisamos o ensino de Cálculo e a exploração da tecnologia é também 
considerada, depreendemos que o esforço particular de pesquisadores 
ainda ocorre de modo pontual. 

Por outro lado, os entraves apontados há décadas merecem vi-
gilância, tendo em vista que sua manifestação, no contexto de ensino, 
persiste. Nesse sentido, assinalamos o alerta indicado por Grenier, 
Legrand e Richard (1986, p. 1), ao observarem que “a maioria dos 
estudantes segue sem entusiasmo este desenvolvimento, relativo ao 
qual, não distinguem muito bem seu objeto”. Nesse trecho, os au-
tores discutem o desenvolvimento da teoria da integração. 
Concordamos, por exemplo, com Robert (1986, p. 3) quando ob-
servou que “a aprendizagem dos alunos não resulta, automatica-
mente, de uma ação exclusiva de exposição do docente”. Ademais, o 
contato com essa teoria não garante a evolução de um entendimento 
adequado sobre o assunto.
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Quando nos referimos a determinadas teorias, precisamos des-
tacar, por exemplo, os fundamentos de Análise Real ou Análise no nIR . 
Esses ramos da Matemática se detêm no estudo e descrição de entidades 
conceituais complexas e abstratas. Não obstante, cabe salientar o esforço 
didático de matemáticos profissionais, que buscam significar algumas 
dessas entidades, a partir de um ponto de vista heurístico e intuitivo. 

Concluiremos, pois, esta seção preliminar, apresentando dois 
exemplos. O primeiro se refere à classificação de pontos críticos não-
-degenerados (isolados). Seu estudo permite a descrição de pontos ex-
tremantes e ponto de sela, atinentes à classe de funções em várias variá-
veis. Com isto, relevantes aplicações e problemas de otimização podem 
ser perspectivados (BORTOLOSSI, 2009). Na figura 1, Lima (2009) 
sugere um padrão de comportamento local, no plano, capaz de sugerir e 
transmitir ao leitor, um feeling que se relaciona com a identificação e 
distinção visual desses pontos. 

Figura 1 – Descrição heurística indicada por Lima (2009, p. 287) das curvas de nível na 
vizinhança de um ponto crítico não degenerado

 

Fonte: Lima (2009, p. 287).

O caráter topológico local é proporcionado graças ao entendi-
mento de noções, tais como vizinhança, bordo e curvas de nível. 
Assinalamos que a intenção didática desse autor poderia ser melhorada, 
com o apoio tecnológico, porque a elaboração do desenho que desta-
camos na figura 1 requer um fértil pensamento conceitual, condicio-
nado e determinado por um corpus teórico particular. 

O segundo exemplo refere-se ao diagrama proposto por 
Figueiredo e Neves (2002, p. 180-181) para explicar um componente 

U U
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heurístico, vinculado à noção de Transformada, de Laplace. Nesse sen-
tido, após explicar/descrever o método de resolver equações diferen-
ciais como se fossem algébricas, assinala, entretanto, o caráter fortuito 
de um raciocínio inicial (provisório, local) e limitado, mas que propor-
ciona a extração de um caminho auspicioso para formalização e siste-
matização, a posteriori, de uma “Lei matemática que rege a operação (a 
Transformada de Laplace)”. Esses autores exploram significados meta-
fóricos extraídos desse operador. 

Ora, destacamos que as preocupações didáticas desses autores no 
sentido de transmitir um viés intuitivo e inicial ao leitor influenciarão a 
tônica das próximas seções. Por outro lado, acrescemos a tecnologia 
como um elemento capaz de proporcionar e afetar a mediação do saber 
matemático, bem como impulsionar renovações epistemológicas, na 
medida em que estabelecemos novas possibilidades de perspectivar de-
terminadas entidades conceituais. Doravante, assinalaremos algumas 
das perspectivas apontadas nesta introdução. 

Figura 2 – Figueiredo e Neves (2002) se apoiam numa ideia metafórica de “caixa” para 
significar a noção de Transformada de Laplace

Fonte: Figueiredo e Neves (2002).

Ensino do cálculo e suas renovações epistemológicas

Ordinariamente, o geômetra moderno se mostra vivamente incli-
nado em direção a todo método que o afasta da intuição, que aparente-
mente parece exagerar sua necessidade de inteligibilidade e que, aos 
olhos de vários pensadores, tomba num silogismo artificial, seja pelo 
seu desejo de substituir com exagero o cálculo pelas construções geo-
métricas, seja por sua tendência em caçar a intuição natural de todas as 
noções que ele utiliza (MILLAUD, 1898, p. 169).

f (x)
af (x)+bg(x)

f ’(x)

f ”(x)

F(s)

aF(s)+bG(s)

sF(s) - f(o)
s2F(s) - sf(o) - f ’(o)
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Os estudantes, sobretudo aqueles de áreas com ligação imediata 
com a Matemática, dedicam boa parte de seu tempo, em nossas acade-
mias, ao estudo do Cálculo Diferencial Integral em Uma Variável real 
– CUV e a Várias Variáveis – CVV. Embora reconheçamos a quanti-
dade numerosa de estudos atinentes ao CUV, entretanto, ainda notamos 
esforços isolados de pesquisadores no campo de ensino do CVV 
(ALVES, 2011a). Ora, diante das formulações e da sistematização intro-
duzida por especialistas, torna-se natural um movimento espontâneo de 
renovação epistemológica e mudança de interesse por parte de especia-
listas, relativamente ao ensino de determinadas teorias matemáticas. 

Todavia, sob um viés particular, recordamos as considerações de 
Cornu (2002, p. 153) quando alertava que “uma das grandes dificuldades 
no ensino de limites não reside apenas em sua riqueza e complexidade, 
mas, também, se estende aos aspectos cognitivos que não podem sim-
plesmente ser generalizados somente a partir de definições matemá-
ticas”. Um pouco mais adiante, Cornu (2002, p. 153) esclarecia que “na 
primeira metade do século XX, os textos matemáticos franceses usavam 
a noção de limite para introduzir a noção de derivada”. Desse modo, o 
lugar concedido a essa noção era visivelmente proeminente.

Outra noção destacada pelos estudiosos, que preserva seu inte-
resse devido aos problemas identificados no contexto de ensino/apren-
dizagem, refere-se à noção de derivada num ponto x = a de uma função 
f. Nesse sentido, Artigue (2002, p. 175) indica as múltiplas interpreta-
ções e concepções conhecidas para essa noção. E, por outro lado, que 
concepções podemos indicar para a noção de derivada num ponto                 
(x, y) = (a, b) de uma função  f ou num ponto (x, y, z) = (a, b, c), quando 
lidamos com funções de três variáveis. Nesses casos, extraindo impli-
cações para as indicações por essa autora, passamos a considerar as 
seguintes notações f (a + Δx, y) - f(a, b)/ Δx ou (f (a + Δx, b, c))/Δx. 

Ora, das sete concepções indicadas por Artigue (2002, p. 175), 
no caso de uma função em uma variável real, para a classe de funções 
do tipo z = f (x, y)  e w = f (x, y, z), assinalamos relativas mudanças con-
ceituais e, em certos aspectos, a inadequação da evolução de concep-
ções semelhantes ao caso restrito estudado pela pesquisadora. De modo 
que não podemos relacionar f (a + Δx, y) - f(a, b)/Δx como a declividade 
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apenas de uma única reta e, sim, de um comportamento variacional re-
lativo a um plano, que tangencia uma porção do gráfico da função             
z = f (x, y) , no espaço IR3. Não obstante, no caso da classe de funções 
w = f (x, y, z), teremos seu gráfico descrito numa região do IR4, não 
perceptível pelos órgãos sensórios humanos.

Correspondentemente ao conceito central discutido por Cornu 
(2002), de que modo comparar e antever possíveis entraves aos seguintes 
símbolos, lim f (x, y) = L, lim  f (x, y, z) = L e lim[lim[lim f (x, y, z)]] = L? 

Extrair implicações e limitações dos trabalhos desenvolvidos por 
autores nas décadas de 1980 e 1990 torna-se relevante e necessário. A 
partir disso, perspectivamos renovações epistemológicas necessárias, 
compatíveis com os novos paradigmas de educação atual, de ensino e 
aprendizagem dos conteúdos que mencionamos. Nesse sentido, subli-
nhamos a noção de transição interna do Cálculo (ALVES, 2011a). Em 
sua tese, Alves (2011b) indicou elementos de ordem cognitiva, episte-
mológica, metodológica e matemática no contexto de estudos envol-
vendo a transição do Cálculo em uma variável – CUV para o Cálculo a 
várias variáveis – CVV, tradicional no ambiente acadêmico e que, de 
modo padrão, exige um período de um a dois anos em nossas universi-
dades. Esse autor classificou e descreveu elementos de transição e ele-
mentos de ruptura que se entreveem no referido período. 

Os primeiros funcionam positivamente, no sentido de forta-
lecer, readaptar e ressignificar conceitos estudados no contexto do 
CUV para o contexto do CVV. Por outro lado, conceitos, ideias, te-
oremas e definições que são apresentadas e discutidas no CVV, a 
partir de uma abordagem que não se apoia e parte do que foi apren-
dido no CUV, funcionará como entrave e, mesmo, como um obstá-
culo ao entendimento. 

Ainda no contexto da transição interna do Cálculo, Alves (2012, 
p. 6) sublinha ainda que “o uso, numa perspectiva de complementari-
dade, dos softwares Geogebra e do CAS Maple permitem a descrição de 
um cenário de atividades de investigação inexequíveis quando restritas 
ao ambiente lápis/papel”. Esse autor discute uma abordagem envol-
vendo dois softwares, com o escopo de apontar elementos que podem 

(x, y) →(a, b) (x, y, z) →(a, b, c) x→a  y→b  z→c
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facilitar o processo de transição interna, bem como outros que podem 
atuar como entraves e, mesmo, obstáculos epistemológicos. 

De modo particular, uma noção discutida pelo autor refere-se à 
identificação e classificação dos pontos extremantes de funções do tipo 
z = f (x, y). Indicamos, na figura 3, a orientação espacial (vista de cima 
e de baixo) e a possibilidade de descrição qualitativa da figura. 
Enfatizamos ainda que a localização topológica dos pontos no plano, 
com relação ao espaço IR3 procede de uma inspeção visual. Não obs-
tante, nenhuma inferência ou implicação lógica necessita ser executada, 
para que um sujeito que mantém sua atenção direcionada ao que exi-
bimos na figura 3 produza conjecturas a respeito da quantidade e po-
sição dos pontos a serem classificados. Aqui, o observador se apoia em 
um movimento perceptual que envolve uma relação/comparação com o 
mesmo objeto, apresentado sob ângulos de observação distintos. 

Apenas com amparo da visualização, tanto o expert poderá dife-
renciar e distinguir a natureza dos três pontos evidenciados acima, bem 
como o aprendiz poderá compreender a natureza de existência e com-
portamento topológico local, correspondentemente a cada ponto que 
indicamos por (1, 1), (0, 0), (-1, -1). 

Figura 3 – Descrição/identificação visual da localização de pontos sobre uma superfície 
no espaço IR3    

Fonte: Elaborada pelos autores.



Estudos da Pós-Graduação74

Reparemos, entretanto, que, num momento posterior, prevemos 
um tempo didático relativo ao tratamento algébrico e o uso de defini-
ções e propriedades formais, com vistas a comprovar, afirmar ou in-
firmar propriedades conjecturadas, com arrimo na visualização e per-
cepção das propriedades. Outro exemplo ou situação que parte de uma 
atividade perceptual inicial e tende a evitar a proeminência de cálculos 
algébricos e inferências pode ser observado abaixo, quando propomos 
ao estudante determinar uma região do plano, na qual identificamos a 
maior quantidade possível de pontos extremantes e de sela da função          
f (x, y) = xy.(1- x2 - y2) no compacto [-1, 1]x[1, 1]. 

Figura 4  Identificação visual de pontos críticos relacionados com uma função

Fonte: Elaborada pelos autores.

Neste caso, quando restringimos nossa ação didática ao estudo e 
manipulação de simbologias algébricas, desperdiçamos um entendimento 
de uma análise local, relativo aos pontos críticos da função  f (x, y) = xy.          
(1- x2 - y2). Ademais, o cálculo formal que deve ser mobilizado a posteriori, 
relativo à identificação dos pontos críticos   f (x, y) = (0, 0), deverá ser 
apoiado, num entendimento conceitual, que detém seu marco inicial nas 
duas figuras que relacionamos (Figuras 4 e 5). Na figura 4, divisamos repre-
sentações no plano IR2, relativas à localização de cada ponto numa região 
do plano em que consideramos a restrição de uma superfície. 

Na figura 5, proporcionamos ao solucionador de problemas um 
cenário de visualização que permite extrair relações conceituais entre 

∆
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representações particulares dos objetos discutidos em 2D (figura 4), 
com objetos conceituais identificados por representações em 3D. Com 
efeito, com apelo apenas na visualização e numa etapa preliminar de 
produção de conjecturas, depreendemos que todos os pontos indicados 
na figura 4 constituem as projeções de pontos sobre uma região do es-
paço IR3, em que temos definido a superfície f (x, y) = xy.(1- x2 - y2), 
restrita ao compacto maior [-2, 2]x[-2, 2]. Desse modo, apontamos dois 
percursos epistemológicos possíveis. No primeiro, peculiar aos livros 
de Cálculo, realizamos uma inspeção da natureza dos oito pontos indi-
cados acima, por intermédio do estudo da derivada direcional de 2.ª 
ordem. No caso, apontamos o cenário de visualização da figura 5 se 
mais adequado.

Figura 5  Relações conceituais entre as representações 2D e 3D

Fonte: Elaborada pelos autores.

Por outra via, a inspeção da natureza desses pontos pode ser rea-
lizada com o uso do comportamento das formas quadráticas locais que 
podem indicar a classificação do ponto, em cada vizinhança dos 
mesmos. No último caso, o cenário que indicamos na figura 4 é o mais 
adequado, na medida em que, com o uso de alguns teoremas em Análise 
no IRn, garantimos que, localmente, a função possui o mesmo compor-
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tamento, numa determinada vizinhança, de uma forma quadrática asso-
ciada à função f. 

Outro exemplo discutido em Lima (2010, p. 364) é a seguinte 
função fn :[0,1] → IR, definida por fn (x) = x n. (1- x n ), que “converge 
simplesmente para a função identicamente nula em [0, 1]”. O autor evi-
dencia um expediente de interpretação metafórica do comportamento 
dos gráficos dessa família de funções. Dessa maneira, comenta que 
“como se vê, cada gráfico apresenta um calombo, cuja altura se mantém 
constante, igual a 1/4, de modo que quando n → + ∞, a forma do gráfico 
de  fn não se aproxima da forma do gráfico da função limite” (LIMA, 
2010, p. 364). 

Figura 6  Apelo metafórico de Lima (2010, p. 364) para explicar a convergência não uniforme

Fonte: Elaborada pelos autores.

A proficuidade de seu argumento não encontra ulteriores aplica-
ções, na medida em que não exploramos, de modo didático, sua indi-
cação. Ademais, com base no gráfico que exibimos na figura 6, temos a 
possibilidade de discutir o comportamento das funções  fn (x) = x n. (1- x n), 
inclusive para valores x ∈ IR-. Diferentemente da análise estruturada 
por Lima (2010, p. 364), divisamos a existência de dois “calombos”, 
quando visualizamos seu comportamento ao longo da reta real, aproxi-
mando-se, neste caso, das retas x = -1 e x = 1, respectivamente (Figura 
6, lado direito). Em Alves (2012a), encontramos uma discussão das no-
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ções topológicas que podem ser ressignificadas, dos pontos de vista da 
exploração viabilizada pelo software Geogebra. Na próxima seção, in-
dicaremos com mais detalhes o uso didático desse software. 

A visualização como um componente imprescindível 
nas aplicações do Cálculo

Nas seções anteriores, indicamos de modo claro, determinados 
problemas relacionados com o ensino/aprendizagem do Cálculo. 
Ademais, descrevemos indícios da importância da tecnologia, no sen-
tido de afetar a mediação do saber matemático e, desse modo, provocar 
mudanças positivas. Nesta seção, discutiremos um componente vincu-
lado a uma capacidade ontológica do ser humano, responsável pela ob-
tenção da maior parte de informação do mundo que nos cerca. 

Neste sentido, sublinhamos o papel da visualização, que pode 
demarcar um momento inicial e tácito de mobilização de saberes mate-
máticos, cuja natureza reconhecidamente complexa, pode proporcionar 
dificuldades ao entendimento, quando mediamos e guiamos nossa ação 
didática, de modo sistemático, em torno da apresentação de teoremas, 
demonstrações e definições formais. 

Nosso primeiro exemplo envolve uma situação que busca envidar 
o “debate científico” (GRENIER; LEGRAND; RICHARD, 1986) entre 
os aprendentes. Para tanto, consideraremos a noção de integral generali-
zada – IG ou integral imprópria, que podemos denotar por ∫

∞
 f (x)dx.      

Na figura a seguir, destacamos a função f (x) = 
 5 x7 + x2 + x +1

  . Pelo 

intermédio das técnicas usuais analíticas de integração, não lograremos 
êxito na busca por uma primitiva para a mesma. Na figura 7, indicamos 
o comando de seletores (na cor azul) que podem indicar um comporta-
mento dinâmico e não estático das contribuições de área. 

Por outro lado, com arrimo no gráfico, divisamos, sem recorrer a 
nenhum registro, que ∫

1
 xdx/  5 x7 + x2 + x + 1 não se trata de uma IG. 

Todavia, com recurso na figura 7, podemos escrever ainda que                   
∫

∞
 
 5 x7 + x2 + x +1  

=
 
∫

1

 5 x7 + x2 + x +1  
+

 
∫

∞

 5 x7 + x2 + x +1  
e, neste 

caso, a seguinte integral ∫
∞ xdx/  5 x7 + x2 + x + 1 é imprópria.
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0

0 0 1
x x
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x
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Figura 7 – Visualização de regiões do plano e o entendimento gráficogeométrico de IG

Fonte: Elaborada pelos autores.

Por outro lado, com arrimo no gráfico, divisamos, sem recorrer a 
nenhum registro gráfico, que ∫

1
 xdx/  5 x7 + x2 + x + 1 não se trata de uma 

IG. Todavia, com recurso na figura 7, podemos escrever ainda que              
∫

∞
 
 5 x7 + x2 + x +1  

=
 
∫

1

 5 x7 + x2 + x +1   
+

 
∫

∞

 5 x7 + x2 + x +1 
e, neste 

caso, a seguinte integral ∫
∞ xdx/  5 x7 + x2 + x + 1 é imprópria.

Reparemos que a função integranda f (x) = x/ 5 x7 + x2 + x + 1 é 
contínua na região [0,+ ∞). Daí, tem sentido lidar com a seguinte integral 
imprópria ∫

∞

5 x7 + x2 + x +1 
dx

 
=

 
∫
1

 5 x7 + x2 + x +1  
dx +

 
∫
∞

 5 x7 + x2 + x +1
dx. 

Passamos então a comparar as funções x7+ x2 + x +1□ x7∴	5 x7+x2+x+1□             
5 x7. Nesse caso, diremos que as funções devem possuir um comporta-
mento semelhante no infinito. 

Ora, do argumento anterior, segue ainda que 5 x7 + x2 + x +1
□               

5  x7   
=

 x7/5 
=

 x2/5 
.Com base no gráfico acima (Figura 7), podemos tentar 

comparar, pois, as seguintes integrais ∫
1

 5 x7 + x2 + x +1  
dx e ∫

1

 x2/5
 dx. 
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Figura 7  Visualização de regiões do plano e o entendimento gráficogeométrico de IG

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Como também, comparar as integrais ∫+∞ xdx/ 5 x7 + x2 + x+1 dx e ∫+∞ 1/
x2/5dx, uma vez que f (x) □ g(x), o que equivale a termos o seguinte li-
mite Lim f (x)/g(x) = 1. 

Todavia, reparemos que ∫
1
 5 x7 + x2 + x +1  

dx não se trata de uma 

integral imprópria, conquanto que a integral que indicamos  ∫
1

 x2/5
 dx é 

imprópria, desde que possui um ponto de descontinuidade no intervalo 

de integração. Ademais, avaliamos ainda que ∫
+∞

 x
-2/5 dx = lim 5  x

3/5
3

 

-1= +∞ diverge. Daí, a integral, ∫	
+∞

 5 x7 + x2 + x +1  
dx = ∞, pois lidamos 

com funções equivalentes, que simbolizamos por f (x) □ g(x). 

Segue que ∫
+∞ 

 5 x7 + x2 + x +1   
dx =

 ∫
1

 5 x7 + x2 + x +1    
dx +

 
∫
+∞

 5 x7 + x2 + x+1  
dx é divergente. Alertamos ainda o fato de que,          

com origem apenas na visualização, não poderíamos inferir que           

∫
+∞

 5 x7 + x2 + x +1
  dx = ∞, a partir da divergência da integral ∫

+∞
 x

-2/5 dx. 

Com efeito, comparando as relações de área exibidas na figura 6-II, 

depreendemos que ∫
+∞

 5 x7 + x2 + x +1
  dx ≤ ∫

+∞
 x

-2/5 dx, o que não pro-

porciona o uso do teorema da comparação. Observando a figura 7, ad-
quirimos o entendimento de que as contribuições área tendem a dimi-
nuir de modo lento, na medida em que x → + ∞ ou para x →0+.

No cenário de visualização apresentado ao aprendiz, pontuamos 
uma série de modificações necessárias no ritmo de abordagem da noção 
de IG. Com efeito, questionamos o viés indefectível dos livros de Cálculo 
que, mesmo diante dos avanços tecnológicos, perpetuam uma abordagem 
que torna hegemônica o trato algébrico dos conceitos matemáticos. 

Por outro lado, a partir do uso didático do software Geogebra, 
proporcionamos uma reflexão ao expert, no sentido de vislumbrar ou-
tros momentos didáticos para a mediação e transmissão de um saber 
particular. Nesse cenário, a visualização e percepção de propriedades 

x→∞

1
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0 0

1

1
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1 1
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gráfico-geométricas é condição sine qua non para a produção inicial de 
conjecturas que a posteriori serão afirmadas ou infirmadas. 

Na última seção, mostraremos que um conteúdo reconhecida-
mente complexo, como no caso das equações diferenciais ordinárias, 
permite um “estudo qualitativo” apoiado na tecnologia. 

Um exemplo particular no ensino de EDO´s

Artigue (1989) desenvolveu trabalhos acadêmicos que propor-
cionaram a divulgação de entraves, merecedores de atenção por parte 
de especialistas, cuja práxis investigativa pioneira (ARSLAM, 2005; 
SAGLAM, 2004) repercute até hoje, como podemos constatar no 
campo específico do ensino de equações diferenciais ordinárias – 
EDO´s. Assinalamos sua posição de crítica referente às práticas acadê-
micas deste tópico, quando declarava que “este ensino favorisa, exclu-
sivamente, a abordagem algébrica e desconsidera o processo de 
modelização, essencial neste domínio”. 

Ainda com relação ao mesmo assunto, Tall (1986, p. 6) indica o 

seguinte exemplo de equação y dy  .
dx

sec (2x) =1- y2. Salienta que, com 

origem em um reconhecimento dos padrões algébricos envolvidos, pro-

cedemos com a aplicação do método de separação das variáveis. Daí, 

escrevemos: y dy  .
dx

sec (2x) = 1- y2∴     y  
1- y2 dy = cos (2x) dx. Segue, 

pois, que: ∫ 
    y  
1- y2 dy = ∫ cos (2x) dx. Mas aí, fazendo as contas, conclui-

remos que -  1  
  2

ln |1- y2| =   1  
  2

sen (2x) - C. Um pouco mais adiante, o 

autor questiona: porém, o que isto significa?

Tall (1986) assinala justamente um estilo de abordagem que 
torna preponderante a manipulação de equações algébricas, despro-
vidas de um significado conceitual. Outrossim, Figueiredo e Neves 
(2002, p. 6) fornecem indicações da apreciação qualitativa de certos 
fenômenos vinculados ao campo de estudo das EDO´s. 



INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 81

Reparemos, todavia, que  y dy  .
dx

sec (2x) =1- y2. Ou ainda, po-

demos reescrever como y’ = f (x, y) = (1- y2).cos(2x) 
          y

. Acrescemos aos 

cálculos o seguinte: ln |1- y2| = - sen (2x) - C'∴|1- y2| = e-sen(2x)-C’= 
e-sen(2x). e-C’= K. e-sen(2x).

Agora nos restringiremos à seguinte região 1- y2 ≥ 0∴1- y2 =           
K. e-sen(2x) ↔ y(x) = ±		1- K. e-sen(2x). Não obstante, na sequência, exi-
bimos duas figuras elaboradas a partir do uso, de modo complementar, 
dos softwares Maple e Geogebra. Na primeira figura, as linhas (curvas 
integrais) em cor vermelha, dizem respeito às soluções da equação              

y dy  .
dx

sec (2x) =1- y2. As setas e direções em cor azul constituem o campo 

das direções (de vetores) determinados pela função f (x, y) (Figura 8). 

Figura 8 – Visualização das soluções e campo de direções relacionadas com um EDO 
com o CAS Maple

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 9 – Visualização das soluções e campo de direções relacionadas com um EDO 
com o software Geogebra

Fonte: Elaborada pelos autores.

Por outro lado, com recurso ao software Geogebra, diferen-
ciamos as regiões do plano IR2, no qual, temos definidas as soluções 
indicadas por y1(x) =   1- K. e-sen(2x)  e  y2(x) = -   1- K. e-sen(2x). Na figura 
10 a seguir, registramos ainda duas retas descritas por y = -1 e y = 1 
(soluções singulares da equação). 

Ora, vamos comparar os gráficos apresentados nas duas figuras. 
De modo local, ao lado direito, divisamos que, nas vizinhanças do 
ponto (1, 1), com origem na visualização, inferimos que os comporta-
mentos das declividades ( y’ = f (x, y)), determinados por uma função do 
tipo, devem ser positivos, na medida em que x →1-. Enquanto que, na 
medida em que tomamos a seguinte aproximação x →1+, esperamos 
valores numéricos negativos vinculados ao campo, sobre qualquer uma 
das trajetórias, nas vizinhanças do ponto (1, 1). Com origem nas figuras 
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8, 9 e 10, podemos desenvolver uma análise do comportamento de 
pontos singulares estáveis e pontos singulares instáveis sem, todavia, 
indicar um aprofundamento maior num corpus teórico formal. 

Figura 10 – Identificação visual de singularidades, soluções regulares e singulares de um 
EDO com o software Geogebra

Fonte: Elaborada pelos autores.

Assinalamos que muitos elementos inerentes ao estudo qualita-
tivo (FIGUEIREDO; NEVES, 2002, p. 49) de EDO´s podem ser obser-
vados e compreendidos, com origem nos últimos gráficos fornecidos 
pelo software Geogebra. Outrossim, “em muitos problemas de apli-
cação não se faz necessário saber a expressão algébrica das soluções de 
equação diferencial. Basta saber propriedades dessas soluções, como 
por exemplo, seu comportamento quando x tende para algum valor pré-
-estabelecido” (FIGUEIREDO; NEVES, 2002, p. 49).

Nesse sentido, podemos prever o comportamento das soluções 
de uma EDO, descrever pontos de estabilidade e pontos de instabili-
dade, constatar o teorema da existência e unicidade de soluções, com 
base nos gráficos, etc. Por exemplo, quando nos interessamos pela de-
terminação do conjunto de linhas isóclinas e o distinguir (diferenciar) o 



Estudos da Pós-Graduação84

conjunto de soluções regulares e soluções singulares da equação                              

y dy  .
dx

sec (2x) =1- y2, discutida por Tall (1986, p. 6). Ora, sob determi-

nadas condições iniciais, podemos encontrar uma única solução que 
passa por um ponto arbitrário (x0, y0). E, devido ao lema de Gronwall 
(FIGUEIREDO; NEVES, 2002, p. 62), podemos prever, de modo quali-
tativo, o comportamento de afastamento/aproximação entre duas solu-
ções particulares dessa EDO, sem o aprofundamento de determinados 
argumentos formais. 

Ora, temos que reconhecer o esforço imprimido nas décadas de 
1980 e 1990 (ARTIGUE, 1989, 1997), conquanto que reconheçamos as 
limitações tecnológicas da época. Divisamos, por exemplo, os gráficos 
discutidos por Artigue (1983 apud TALL, 1986, p. 10-11) que são pas-
síveis de uma discussão pormenorizada, com a exploração de várias 
noções da teoria qualitativa de EDO.

Figura 11 – Descrição gráficogeométrica relativa às soluções de uma EDO, discutida em 
trabalhos na década de 1980

Fonte: Elaborada pelos autores.

Em sua tese, Saglam (2004, p. 9) constata a hegemonia predomi-
nante, no locus acadêmico, de um ensino de EDO´s indicativo da hege-
monia do ensino algébrico. Esse autor desenvolveu um estudo a partir 
do uso de modelos e descrições de certos fenômenos físicos para equa-
ções diferenciais ordinárias. Com uma posição concorde com a que 
apontamos há pouco, Saglam (2004, p. 10) assinala a importância de 
um estudo qualitativo de EDO´s, com vistas, pelo menos, a suavizar os 



INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 85

efeitos nocivos da algebrização e transformação de uma teoria, num 
conjunto de regras e técnicas de famílias particulares de equações.

Cabe observar que a teoria qualitativa proporciona um domínio 
imediato, por parte de principiantes, todavia, o expert pode descrever 
cenários de aprendizagem para os mesmos, que explorem, sobretudo, 
caracteres visuais, gráficos-geométricos, no sentido de estimular con-
cepções primeiras e provisórias, relativas às definições formais e teo-
remas reconhecidamente complexos da teoria.

Com um pensamento semelhante ao que sublinhamos em Saglam 
(2004), Oliveira Júnior (2005, p. 5) fornece interessante representação 
que proporciona o entendimento da manifestação de um fenômeno fí-
sico e que propiciou profunda discussão matemática no passado 
(KLINE, 1972; STILLWELL, 1997). Com efeito, na figura 12, esse 
autor indica ainda a manifestação de uma cáustica, termo que, oriundo 
do grego, quer dizer “queima”. Oliveira Júnior (2005, p. 5) observa que 
“todos os raios refletidos são sempre tangentes à cáustica”.

Na figura 12, sublinhamos um exemplo relacionado com um con-
ceito que pode ser estudado no contexto de EDO. A visualização cons-
titui componente fundamental nesse caso. Doravante, apoiar-nos-emos 
na tecnologia e, de modo particular, no software Geogebra, com a in-
tenção precípua de explorar a visualização e o entendimento do com-
portamento gráfico-geométrico de construções elaboradas com o arrimo 
deste. Assim, imprimimos o apelo intuitivo e a possibilidade de um 
conhecimento tácito, relativo a várias situações particulares, como 
aqueles discutidos em Figueiredo e Neves (2002) ou em Vilches (2009). 

Figura 12 – Oliveira 
Júnior (2005) explica 
a noção de cáustica, 
emitida pela concen
tração de raios lumi

nosos ao longo da 
envoltória de raios 

refletidos

Fonte: Oliveira 
Júnior (2005).
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Vilches (2009, p. 23), por exemplo, comprova a propriedade, em 
relação à qual, famílias de curva planas diferentes podem possuir a 
mesma envoltória. De fato, o autor considera a família f (x, y, λ) =            
x. sen(λ) + y. cos(λ) -d . cos(λ) . sen(λ), com a seguinte condição sen(λ).
cos(λ) ≠ 0. Daí, determinamos a solução do seguinte sistema:

 f (x, y, λ) = + y . cos(λ) x . sen(λ) - d . cos(λ) . sen(λ) = 0
∂ f  
∂λ

(x(λ), y(λ), λ) = x . sen (λ) - y.cos(λ) - d . cos(2 λ) = 0 

Em seguida, orienta multiplicar a primeira por sen(λ) e a segunda 
por cos(λ). 

Dando prosseguimento, somando-se ambas as equações nesse 
sistema, obtemos que: x = d . cos3(λ) e x = d. sen3(λ). Buscaremos, pois, 
determinar a envoltória da família f (x, y, λ) = x . sen(λ) + y . cos(λ) - d.
cos(λ) . sen(λ), no parâmetro λ ∈	IR. 

 Ora, com base nas expressões x = d . cos3(λ) e x = d . sen3(λ), 

escrevemos: f (x, y, λ) = x . sen(λ) + y . cos(λ) -d. cos(λ). sen(λ) = 0 ∴              
______ + ______ - d = 0 ↔ _______ + _______ -d = 0 ↔ x2/3 + y2/3 = d 2/3. 

Por fim, determinamos a equação  x2/3 + y2/3 = d 2/3 que constitui a 
envoltória da família a um parâmetro que indicamos por f (x, y, λ) =              
x.sen(λ)+y.cos(λ)-d.cos(λ).sen(λ). O autor não aponta, todavia, a EDO 
correspondente a tal família. Não obstante, derivamos a equação fx (x, y, λ) 
= sen(λ) + y’. cos(λ) = 0 ∴	y’= f (x, y) = - tg(λ). Na figura 13, notamos 
a família f (x, y, λ) = x . sen(λ) + y . cos(λ) - d. cos(λ) . sen(λ) que des-
creve um conjunto de retas no plano. Evidenciamos uma reta, em traço 
mais forte nesta figura, que possui como trajetórias tangentes às curvas 
conhecidas como astroides. 

   x              y
cos(λ)   sen(λ)

       x               y
(x1/3⁄d1/3)   (y1/3⁄d1/3)
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Figura 13 – Vilches (2009, p. 23) exibe famílias de curvas a um parâmetro distintas com 
a mesma envoltória (a astroide)

Fonte: Elaborada pelos autores.

 Por outro lado, considera também a família de elipses f (x, y, λ) 
= λ-2. x2+(1- λ)-2. y2-d2 = 0, com 0 ≤ λ ≤ 1. Repetimos o procedimento e 

tomaremos o sistema   f (x, y, λ) = λ-2. x2 + (1- λ)-2 . y2-d2 = 0
        ∂λ/∂λ(x(λ), y(λ), λ) = λ-3 . x2 - (1-λ)-3 . y2 = 0. 

Encontraremos, pois, a expressão correspondente a x2 = λ3. (1-λ)-3. y3 e, 
substituindo na família inicial, obteremos, por fim, que y2 = d2 . (1- λ)3 

e  x2 = d2. λ3. Vilches (2009, p. 23-24) explica que se pode obter, mais 
uma vez, a equação a astroide. 

Esses últimos exemplos podem ser discutidos, sem o uso de um 
formalismo excessivo. E, com esse objetivo, a exploração da tecnologia 
pode proporcionar uma discussão qualitativa de EDO´s. 

Certamente que a noção de envoltória relacionada com uma fa-
mília de soluções de uma equação não chegou a ser discutida por Tall 
ou Artigue. Destarte, a evolução tecnológica atual viabiliza, cada vez 
mais, a exploração de conceitos matemáticos sofisticados sem, no en-
tanto, exigir grandes conhecimentos sobre programação por parte do 
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professor, como a noção de integral generalizada. Ora, esse exemplo e 
os outros podem ser abordados e dão indícios indiscutíveis de renova-
ções epistemológicas e um novo olhar para o ensino de vários con-
teúdos matemáticos específicos, em consonância com a evolução atual 
dos artefatos tecnológicos. 

Considerações finais

Os problemas e entraves no ensino do Cálculo, Análise e EDO 
são relatados há décadas na literatura especializada. Nas seções ante-
riores, patenteamos a descrição e indicação de elementos que careceram 
e ainda reclamam vigilância por parte dos docentes. Por outro lado, 
apontamos também que a tecnologia detém um papel capaz de impul-
sionar modificações e renovações epistemológicas, inclusive, propor-
cionar novas aplicações e interpretações de conceitos matemáticos 
avançados (ALVES, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d). 

Referimo-nos a um novo olhar necessário, devido às influências 
e possibilidades viabilizadas pela tecnologia. Com efeito, pontuamos 
intenções didáticas semelhantes de autores como Tall (1988) e Alves 
(2011a), conquanto, hodiernamente, a dinamicidade de softwares, como 
o Geogebra, permitam um entendimento dinâmico do processo e de 
aplicações do Cálculo bem mais complexas, relativamente aos softwares 
das décadas de 1980 e 1990. 

O que não podemos deixar de reconhecer é o esforço de matemá-
ticos profissionais e educadores matemáticos em prol da melhoria e su-
peração de dificuldades. E, assumindo um pressuposto preliminar, ini-
cial e básico, relativo à importância de um professor de Matemática se 
preparar e munir-se de todos os instrumentos que lhe permitam trans-
mitir uma boa aula, questionamos, pois, a concepção de que “o simples 
domínio de conteúdo proporciona uma mediação eficaz”. Por outro 
lado, não podemos envidar esforços apenas no sentido de agregar di-
versas teorias, que se fundamentam em postulados didáticos, metodoló-
gicos, filosóficos, epistemológicos ou psicológicos, e perder de vista o 
principal objetivo que se constitui a partir de uma boa aula, de propor-
cionar aos incipientes um razoável entendimento.
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O que se espera é atingir um patamar equilibrado em que a ex-
posição de uma teoria matemática formal não seja o principal e único 
objetivo de uma sessão de ensino, bem como o domínio ou o uso de 
uma teoria que explica (do ponto de vista didático ou psicológico) o 
referido fenômeno. 

Figura 14 – Descrição/comparação do comportamento gráfico de soluções de EDO`s no 
plano e suas relações com superfícies no espaço

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para exemplificar nossas últimas considerações, com base na fi-
gura 14, exibimos uma família de curvas no plano (e superfícies de 
nível no espaço) que constituem a solução de uma EDO. Não podemos 
esperar que uma exposição magistral relativa a esse tópico seja garantia 
de uma aprendizagem adequada e duradoura. 

Vista de cima das
superfíces de
nível
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Por outro lado, uma preocupação excessiva com uma teoria de 
base cognitiva, que referencia o uso adequado de registros de represen-
tação e seus fenômenos, ou se estamos cumprindo, de modo rigoroso, 
o que preceitua a Didática da Matemática (BROUSSEAU, 1995) en-
volve também um olhar reducionista do problema. O relevante, num 
primeiro momento, é tornar um conhecimento matemático científico 
acessível ao entendimento dos iniciantes que proporcione insights 
(ALVES, 2012) adequados, que funcionarão como alicerces para uma 
outra aprendizagem.

Figueiredo e Neves (2002), ao mencionarem que “muito se fala 
em problemas, em cursos de Matemática. Muito pouco se diz sobre a 
origem desses problemas e do que fazer com as respostas” (HOOKE; 
SHAFFER, 1965 apud FIGUEIREDO; NEVES, 2002, p. 6). Ora, o que 
buscamos indicar, nas seções anteriores, é que certos fatores, como a 
tecnologia, produzem e impulsionam um novo olhar e a mudança do 
tratamento de conteúdos clássicos do CUV, do CVV e de EDO´s. 

Esse olhar e suas consequências não podem dispensar as refle-
xões e advertências dos estudiosos pioneiros sobre a área, entretanto, 
urge averiguar/identificar as limitações e incongruências em suas 
considerações que, hodiernamente, podem se apresentar inade-
quadas, frente à evolução tecnológica atual. Destarte, o entendimento 
de renovações epistemológicas, didáticas, históricas e psicológicas 
se faz necessário. 

Outrossim, o próprio campo de aplicação dos conteúdos de CUV, 
do CVV e de EDO´s nos fornece bons indícios do que há de novo na 
área e que não podem ser negligenciados, no que concerne a um pro-
cesso eficiente de transmissão e transposição didática. Nesse sentido, 
Brousseau (1986, p. 70) explica que uma estrutura matemática “adquire 
seu significado a partir da aplicação que lhe fazemos, na função que 
desempenha, na sua constituição com outras e, sobretudo, nos pro-
blemas que permite resolver”. Assim, com base em tal perspectiva, do 
ponto de vista pedagógico e didático, o professor deve buscar a apre-
sentação de um objeto matemático ou o entendimento de uma estrutura 
matemática, não apenas restrita à relevância e valor interno à própria 
Matemática, mas também sua significância adquirida a partir das vivên-



INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 91

cias que proporciona ao aprendiz, com origem num repertório amplo de 
situações problema que se apresentam ao aprendiz. 
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A UTILIZAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS 
PARA AUXILIAR O MAPEAMENTO 
COGNITIVO DA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA AUSUBELIANA

Ubaldo Tonar Teixeira Góes
Júlio Wilson Ribeiro

Introdução

Dados internacionais fornecidos pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) denotam que o 
Brasil se encontra em uma situação de fragilidade em educação, nas 
áreas de Ciências e Matemática (RIBEIRO et al., 2011; RIBEIRO, 
2012). Exemplificando, nos resultados de 2009, o denominado 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), que verifica o 
desempenho amostral num universo de alunos na faixa etária de 15 
anos que frequentam turmas a partir do 7º ano do Ensino Fundamental 
II ao 3º ano do Ensino Médio, apontam que o Brasil se encontra na 53º 
posição em Ciências e na 57º posição em Matemática, num ranking de 
65 países avaliados. 

Esse perfil coloca o Brasil entre os últimos lugares nos de-
sempenhos da apropriação de saberes em Ciências e Matemática 
(GÓES, 2012).

Como o PISA constitui uma ação desenvolvida pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, a 
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mesma se embasa na necessidade de cidadãos dos diversos países do 
planeta garantirem possibilidades de conquista da dignidade cidadã, 
o que é aferido pela avaliação da apropriação de certa gama de sa-
beres (conhecimentos, habilidades e competências): de matemática, 
leitura e interpretação na língua nativa e ciências. 

Complementarmente, as minuciosas avaliações elaboradas pelo 
PISA são concebidas por equipes multidisciplinares de diversos pa-
íses e aplicadas junto a alguns poucos milhares de alunos de cada país 
avaliado, encampando: escolas públicas, privadas, urbanas e rurais, 
para propiciar determinado grau de amostragem crítica, junto às po-
pulações investigadas.

Com o baixo desempenho verificado nos alunos brasileiros em 
Ciências e Matemática, mostra-se necessário verificar a formação ini-
cial e continuada dos professores dessas áreas. Segundo Gatti (2010), 
existe uma deficiência nos cursos de formação de professores, notan-
do-se que os professores revelam limitações para planejar, ministrar e 
avaliar as atividades educativas. Gatti (2010) verificou o quanto o cur-
rículo é fragmentado, com abordagem mais descritiva, não havendo a 
ligação entre a teoria e a prática, tendo as disciplinas específicas preo-
cupação quanto ao que ensinar e como ensinar.

No caso da educação científica, Carvalho e Gil-Pérez (2006) cri-
ticamente discutem a necessidade do desenvolvimento de uma meto-
dologia de ensino e aprendizagem de Ciências e Matemática, pró-
pria para essas áreas de conhecimento, que constitui um fator 
fundamental, para a sustentabilidade de um modelo educacional, o pro-
fessor deve possuir pleno domínio dos conteúdos de Ciências e 
Matemática a serem pedagogicamente trabalhados junto aos alunos. 
Contudo, os autores citados argumentam que expressiva parcela de pro-
fessores de Ciências e Matemática, mesmo entre os graduados nestas 
áreas, não possuem domínio desses conhecimentos prévios, o que cons-
titui um fator preocupante. 

Ainda dos mesmos autores, deve-se evitar o engessamento da 
visão do ensino de Ciências e Matemática em uma torre de marfim. 
Partindo-se de algumas abordagens da educação, muitas vezes, a visão 
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unidisciplinar4 do conhecimento se contrapõe pedagogicamente a vi-
sões transdisciplinares. Nessa última, a análise e/ou solução de pro-
blemas exigem do professor trabalhar, continuamente, uma for-
mação holística, que lhe permita realizar a intersignificação e 
ressignificação mais abrangente e avançada de conhecimentos, per-
tencentes a diferentes áreas do conhecimento (NICOLESCU, 1999; 
LIMA, 2014), de forma que sua prática pedagógica e interação com os 
alunos permeiem, intersignifiquem e interassociem saberes pedagó-
gicos e científico-matemáticos. 

O professor, além de possuir a preocupação com o que ensinar e 
como ensinar, deve saber exteriorizar ideias, argumentos e conceitos, 
ou seja, detectar o mundo mental de seus alunos. Para favorecer a reali-
zação de tal ação pedagógica, Okada (2006, p. 77) propõe o uso das 
técnicas de mapeamento cognitivo, o que pode ser concretizado por 
meio da construção de um mapa conceitual. Essa estratégia, pedagogi-
camente, permite ao aluno o progressivo desenvolvimento da capaci-
dade de análise e síntese, ao longo de suas ações de leitura e interpre-
tação de texto, visando à apropriação e maturação de novos 
conhecimentos e suas representações e interassociações não lineares, 
organizadas nas denominadas caixas de conceitos dos mapas concei-
tuais (COSTA et al., 2013; GÓES, 2012; LIMA, 2014; OKADA, 2008). 

Essas ações e reflexões exploratórias efetivadas pelo aluno, em 
busca da organização, reassociação e construção do novo conhecimento, 
ou seja, movimentos cíclicos que envolvem o processo de desenvolvi-
mento da análise e síntese textual (MORAES, 2003), resultam final-
mente na representação gráfica do conhecimento, o que é depositado 
textualmente nas caixas de conceitos do mapa conceitual. Tais caixas de 
conceitos, que são inter-relacionadas por frases de ligação no mapa con-
ceitual, subjetivamente, expressam possibilidades de associação à com-
plexidade do pensamento do aluno e sua capacidade de construção de 
saberes, o que é potencialmente indicado pelas estruturas de associações 

4 Quando especialistas de uma área de conhecimento se consideram detentores únicos 
da verdade, quando tentam analisar e/ou resolver problemas.
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presentes em suas ideias, argumentações e conceitos (COSTA, 2013; 
GÓES, 2012; LIMA, 2014; OKADA, 2008; SILVA, 2014).

Na elaboração de um Mapa conceitual, pode-se utilizar a ferra-
menta computacional Cmap Tools (COSTA, 2013; GÓES, 2012; 
LIMA, 2014; OKADA, 2008; SILVA, 2014). Esse recurso facilitador 
digital ajuda o aluno na construção de seu Mapa conceitual, promo-
vendo o inter-relacionamento de forma reflexiva das suas ideias, argu-
mentos ou conceitos.

Possuindo o professor formação para exercer o domínio sobre o 
uso operacional e pedagógico do software Cmap Tools, poderá colabo-
rativamente auxiliar os alunos na elaboração de seus Mapas concei-
tuais, tendo, com isso, a possibilidade de mapear cognitivamente 
como seus alunos executam suas tarefas relacionadas ao desenvolvi-
mento da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003).

Mediante as argumentações discutidas no item introdução, este 
artigo apresenta e discute, como contribuição pedagógica para o desen-
volvimento da prática docente, algumas possibilidades de uso funcional 
e pedagógico do software Cmap Tools, para auxiliar o mapeamento 
cognitivo (OKADA, 2008) e sua avaliação, durante o processo de de-
senvolvimento da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003). Para 
exemplificação, são mostrados os resultados do produto de uma 
Dissertação de Mestrado (GÓES, 2012), em que os alunos de uma prá-
tica pedagógica utilizaram um software para elaboração de Mapas con-
ceituais, adotando-se como fonte de conteúdo de aprendizagem um 
texto de Termodinâmica (AUSUBEL, 2003).

Mapeamento cognitivo da aprendizagem significativa 
por meio de mapas conceituais

A estrutura cognitiva de um aprendiz, em certa área do conheci-
mento, corresponde ao “[...] conteúdo e organização conceitual de suas 
ideias nessa área [...]” (MOREIRA, 2006, p. 19). Para Moreira (2006), 
divulgador dos princípios ausubelianos no Brasil, a estrutura cognitiva 
se desenvolve segundo um processo dinâmico de reestruturação, no 
transcorrer da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003).
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Conforme Moreira (2009), a aprendizagem significativa ausube-
liana (AUSUBEL, 2003) ocorre quando o aprendiz consegue relacionar 
os conhecimentos novos aos seus conhecimentos prévios. Se não exis-
tirem potenciais vínculos de estabelecimento de relações entre esses 
conhecimentos, ocorrerá a aprendizagem mecânica (ou automática ou 
arbitrária). Segundo Moreira (2000, p. 3), “[...] o conhecimento prévio 
é, isoladamente, a variável que mais influencia o desenvolvimento da 
aprendizagem. Em última análise, só podemos aprender a partir daquilo 
que já conhecemos [...]”. 

A teoria de Ausubel (2003) estabelece princípios pedagógicos fa-
cilitadores para aprendizagem, entre eles a diferenciação progressiva e 
a reconciliação integrativa (AUSUBEL, 2003). A denominada diferen-
ciação progressiva ausubeliana é uma forma de desenvolvimento da 
aprendizagem, em que se trabalham os conhecimentos partindo-se da 
forma dos mais gerais para os conhecimentos mais específicos. A re-
conciliação integrativa para Moreira (2009, p.25) é o processo em que 
“[...] novas informações são adquiridas e elementos existentes na estru-
tura cognitiva podem se reorganizar e adquirir novos significados [...]”. 
Se ocorrer a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003) em um 
aprendiz, sua estrutura cognitiva estará realizando diferenciação pro-
gressiva e reconciliação integrativa constantemente, visto que esses 
processos são eventualmente relacionáveis. 

Segundo Ausubel (2003), uma maneira de constatar se houve 
uma aprendizagem significativa é verificando se o aprendiz pode dife-
renciar ideias e saber relacioná-las. Okada (2008) sugere a utilização 
dos princípios teórico-metodológicos da Cartografia Cognitiva ou 
Mapeamento Cognitivo, que pode ser representado por mapas da 
aprendizagem, para indicar relações, conexões ou associações entre os 
conceitos da estrutura cognitiva do aprendiz. Um recurso para per-
ceber essa forma de aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003) é 
utilizando mapas conceituais (Figura 1), em que é possivel se observar 
ligações hierárquicas de conceitos-chave e suas relações, sendo des-
critas por palavras, determinando proposições significativas em certa 
área do conhecimento. 
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Figura 1 – Modelo de um mapa conceitual

Fonte: Goés (2012).

Os mapas conceituais representam de modo bidimensional as in-
formações (ideias, argumentações ou conceitos) específicas e secundá-
rias de uma determinada área do conhecimento, oferecendo sentido à 
estrutura cognitiva do autor. Tendo o mapa conceitual essa concepção, 
o autor pode empregar os princípios facilitadores da aprendizagem sig-
nificativa (AUSUBEL, 2003), a diferenciação progressiva e a reconci-
liação integrativa (AUSUBEL, 2003), utilizando um material de apoio 
pedagógico potencialmente significativo (AUSUBEL, 2003), mediado 
pelo professor junto aos alunos.

 É idiossincrática a produção de um mapa conceitual, ou seja, é 
realizado personalizadamente, de acordo com as observações e impor-
tâncias dadas ao foco do campo do conhecimento trabalhado pelo 
aprendiz, podendo entretanto ser reelaborado a cada informação nova 
adquirida pelo idealizador do mapa. Conforme Okada (2006, 2008), as 
diversas classes de mapeamento cognitivo, incluindo o mapeamento 
conceitual, permitem “emergir dinâmica não linear, para explicar / ex-
plicitar conhecimentos tácitos e possibilitar novas interpretações e 
novos ângulos para compreensão, previsão e decisão”.

Para construção dos mapas conceituais, Okada (2006, p. 9) estab 
elece as seguintes orientações: ao escolher o campo do conhecimento, de-
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finir o foco a ser seguido; destacar no campo do conhecimento os concei-
tos-chave e verificar sua sequência hierárquica; interligar os conceitos-chave 
por meio de linhas e palavra-chave; formar as proposições geradas pelas 
interligações; repensar as palavras-chave para tornar mais claras as propo-
sições; realizar feedback com a possibilidade de outras opiniões; avaliar o 
mapa destacando os pontos mais importantes do tema.

A construção de mapas conceituais por meio do software Cmap 
Tools possibilita uma perspectiva construcionista (MATUI, 2006), visto 
que os estágios de desenvolvimento da aprendizagem podem ocorrer 
concebidos sob a ótica dos princípios teóricos do ciclo da Espiral de 
Aprendizagem: descrição – execução – reflexão – depuração – des-
crição (VALENTE, 2005). Nessa espiral, o aluno, fazendo o uso peda-
gógico do computador, inicia o processo de aprendizagem realizando 
a descrição da resolução do problema, que, no caso, seria a organização 
dos conceitos-chave no mapa conceitual. Para tanto, é realizado todo 
um conjunto de interações sucessivas de ciclos: descrição – execução 
– reflexão – depuração.

Em seguida, com essa organização inicial processada no compu-
tador, o aluno tem uma realidade que pode fornecer novas reflexões. Na 
depuração, a etapa seguinte, podem ocorrer possíveis mudanças e/ou 
ressignificações conceituais. 

Dentro da ótica construcionista, por meio da Espiral de 
Aprendizagem (VALENTE, 2005), o uso fundamentado e pedagógico 
de mapas conceituais pode auxiliar o professor a acompanhar e mediar o 
processo de mapeamento cognitivo (OKADA, 2008) da aprendizagem 
significativa (AUSUBEL, 2003) de seus alunos. Em qualquer área do 
conhecimento, cabe ao professor continuamente desenvolver novas 
competências pedagógicas e operacionais do software Cmap Tools.

Procedimentos para realizar o uso do software 
Cmap Tools

O software livre Cmap Tools é uma ferramenta educacional uti-
lizada para se proceder à construção de mapas conceituais digitais. 
Sob coordenação do Dr. Albert J. Cañas, o software Cmap Tools foi 
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desenvolvido pelo IHMC – University of West Florida em 1993. Pelo 
site <http://www.baixaki.com.br/download/cmaptools.htm>, é pos-
sível realizar seu download. Os mapas produzidos pelo Cmap Tools 
podem ser salvos em documento da Internet (ou HTML) ou na lin-
guagem de programação JavaScript, sendo armazenados em servi-
dores locais ou remotos.

Havendo instalado Cmap Tools no computador, para criar um 
mapa conceitual, deve-se selecionar na área de trabalho o ícone (Figura 
2) abaixo, e dar um clique duplo.

Figura 2 – Ícone do Cmap Tools

Fonte: Software livre Cmap Tools.

Aparecerá a seguir a janela abaixo (Figura 3), para iniciar a utili-
zação do software Cmap Tools.

Figura 3 – Tela inicial do Cmap Tools

  

Fonte: Software livre Cmap Tools.

CmapTools
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Para construir um mapa conceitual, depois de criar o Cmap, dê 
um clique duplo dentro da janela acima, para adicionar uma caixa de 
texto e iniciar o projeto. Com um clique simples sobre a caixa texto,  
aparecerá a imagem da dupla seta acima da caixa texto. Pressione então 
o botão esquerdo do mouse sobre a dupla seta, que está na caixa texto, 
e mova o mouse, em seguida o solte, será criada então uma nova caixa 
texto. Para mover a caixa texto, basta pressionar o botão esquerdo do 
mouse sobre a caixa texto e deslocar o mouse. 

Para digitar um conceito-chave na caixa de texto, basta rea-
lizar um clique simples sobre a mesma e, em seguida, iniciar a digi-
tação. Note que ela ficará destacada em relação às demais. Quando 
executar um clique simples na caixa, pode aparecer uma nova janela 
que dará alternativas para definir o tamanho, a fonte e o estilo de 
texto. No menu, na opção Janela, existe a opção Exibir estilos 
(Figura 4), que fornecerá ferramentas para se realizar eventuais alte-
rações de textos desejadas.

Figura 4 – Janela Estilos 

Fonte: Software livre Cmap Tools.
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Para ligar duas caixas textos com uma seta de conexão basta rea-
lizar um clique simples em uma caixa que aparecerá a dupla seta, em 
seguida, pressionar o botão esquerdo do mouse sobre a dupla seta e ar-
rastar até a outra caixa texto. Com a janela Exibir Estilos na opção 
linha, você pode fazer modificações na seta: mudando de direção ou 
retirando a seta.

Pode-se também transformar um mapa conceitual em uma figura. 
No menu Arquivo, na opção Exportar Cmap como e em seguida em 
Arquivo de Imagem, realizando a modificação almejada. 

Para inserir um link em uma caixa texto, dê um clique simples 
com o botão direito do mouse e aparecerá uma nova janela. Em se-
guida, vá para opção Adicionar & Editar Links para Recursos... e dê 
um clique simples, que gerará uma outra tela. Para fechar o programa, 
escolha o menu Arquivo e a opção Sair do programa, efetivando um 
clique simples em cada situação.

Para ter acesso a uma discussão mais detalhada sobre a utilização 
do software Cmap Tools na construção de mapas conceituais, consultar 
a pesquisa, desenvolvida no produto da dissertação de mestrado 
(GÓES, 2012). 

Exemplos de construção de mapas conceituais 
em sala de aula 

As situações-exemplo apresentadas a seguir foram elaboradas 
durante a prática pedagógica dos professores-alunos do curso de 
Mestrado Profissional em Ciências e Matemática (ENCIMA), nos 
meses de junho e julho de 2011, nas atividades da disciplina de Ensino 
de Ciências e Matemática, ofertada pelo Professor Júlio Wilson Ribeiro. 
Tais atividades pedagógicas posteriormente compuseram parte do de-
senvolvimento da pesquisa de uma dissertação de mestrado (GÓES, 
2012), que consistia na elaboração e avaliação de mapas conceituais, 
para se investigar o mapeamento cognitivo da aprendizagem significa-
tiva (AUSUBEL, 2003). No decorrer da prática pedagógica, quatro pro-
fessores-alunos (A1, A2, A3 e A4), na faixa etária entre 25 e 47 anos, 
cursistas participantes do curso ENCIMA, elaboram mapas conceituais, 
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tomando como base um texto da Equipe Brasil Escola, a pedido do 
educador-pesquisador que elaborou o produto da dissertação de mes-
trado (GÓES, 2012).

Para o desenvolvimento dessa prática pedagógica, foram neces-
sárias quatro etapas importantes:

Etapa 1 (apresentação do software Cmap Tools): durante a 
Disciplina Ensino de Ciências e Matemática, foi apresentado e dis-
cutido telecolaborativamente pelo seu professor formador a ferra-
menta computacional Cmap Tools, com o propósito de que todos os 
professores-alunos conhecessem seus principais recursos. Esse                
software foi utilizado durante toda a disciplina, com a finalidade de 
auxiliar e mapear o processo de desenvolvimento da aprendizagem, 
das diversas unidades de estudos trabalhadas telecolaborativamente 
em fóruns de discussão temático e presencialmente, ao longo do 
transcurso da disciplina.

Etapa 2 (escolha do texto extra): para realização do produto da 
dissertação de mestrado (GÓES, 2012), foram convidados 4 (quatro) 
professores-alunos (A1, A2, A3 e A4), para participar da pesquisa utili-
zando mapas conceituais. Foi escolhido um texto da Equipe Brasil 
Escola (<http://www.brasilescola.com/fisica/termodinamica.htm>) que 
abordava conteúdos de Termodinâmica, e pedimos para cada professor-
-aluno construir seu mapa conceitual, de forma individualizada. O texto 
usado da Equipe Brasil Escola é um exemplo de um texto suplementar 
ao livro didático que poderia ser utilizado em sala de aula.

Etapa 3 (mapa conceitual de referência): para se ter um parâ-
metro de avaliação dos mapas conceituais dos professores-alunos, foi 
necessário se possuir um mapa conceitual de referência (Figura 5), ela-
borado pelo professor formador da disciplina ou por um especialista.

Etapa 4 (avaliação dos mapas conceituais dos professores-
-alunos): os mapas conceituais elaborados pelos professores-alunos e o 
mapa conceitual de referência foram analisados, tomando-se por base 
os critérios da tabela 1. Foi denominada de valor total de classificação a 
somatória das pontuações obtidas por cada critério classificatório de 
acordo com a tabela 1 e valor de avaliação o resultado comparativo com 
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o valor total de classificação do mapa conceitual de referência que será 
usado na aprovação da instituição de ensino.

Figura 5 – Mapa conceitual de referência do Texto Termodinâmica elaborado pelo 
educadorpesquisador

Fonte: Góes (2012).

Tabela 1 – Pontuação para mapas conceituais
Critérios Classificatórios Pontuação

Proposições (ligações entre dois conceitos): 
cada ligação se for válida e significativa.

1

Hierarquia: cada nível válido. 5
Ligações Transversais (LT): cada ligação se for:
– válida e significativa
– somente válida
– criativa ou peculiar

10
2
1

Exemplos: cada exemplo válido 1
Fonte: Novak e Gowin (1999).
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O valor total classificatório do mapa conceitual de referência foi 
comparado ao valor de avaliação 10 (dez), e os valores de avaliação dos 
mapas conceituais dos professores-alunos foram obtidos por meio de 
uma regra de três simples com valores totais classificatórios de cada 
mapa conceitual. Caso tenha um mapa conceitual com um valor total de 
classificação maior do que a do mapa conceitual de referência, será 
atribuído o valor de avaliação 10 (dez).

O mapa conceitual de referência teve o valor total classificatório 
igual a 96, visto que: encontramos 25 (vinte e cinco) Ligações / 
Proposições, perfazendo 25 x 1 = 25 de pontuação; achamos 6 (seis) 
Hierarquias, totalizando 6 x 5 = 30 de pontuação; deparamos com 4 
(quatro) LT válidas e significativas, produzindo 4 x 10 = 40 de pontu-
ação; não foi encontrada nenhuma LT somente válida, tendo 0 x 2 = 0 
de pontuação; não foi achada nenhuma LT criativa ou peculiar, pos-
suindo pontuação 0 (zero) para esse critério, e 1 (um) no Exemplo, com 
1 x 1 = 1 de pontuação. 

Serão apresentados, a seguir, os mapas conceituais de dois pro-
fessores-alunos (A1 e A2), a título de exemplificação da metodologia 
de avaliação de mapas conceituais, tomando a tabela 1 (NOVAK; 
GOWIN, 1999).

O professor-aluno A1, ao construir seu mapa conceitual (Figura 6), 
obteve: 18 Ligações / Proposições (18 x 1 = 18 pontos); 6 Hierarquias 
(6 x 5 = 30 pontos); nenhuma LT válida e significativa (0 x 10 = 0 
ponto); nenhuma LT somente válida (0 x 1 = 0 ponto); nenhuma LT 
criativa ou peculiar (0 x 1 = 0 ponto) e nenhum Exemplo (0 x 1 = 0 
ponto). Com base nas informações obtidas anteriormente, o valor total 
classificatório foi igual a 48. 

Como o valor total classificatório do mapa conceitual de refe-
rência foi igual a 96, que corresponde ao valor de avaliação 10 (dez), e 
como o professor-aluno A1 teve o valor total classificatório igual a 48, 
tem-se que seu valor de avaliação foi de 5 (cinco), sendo este valor en-
contrado por meio de uma regra de três simples.

O outro professor-aluno A2 que participou da pesquisa na cons-
trução de mapa conceitual (Figura 7) obteve as seguintes pontuações: 
12 x 1 = 12 pontos nas Ligações / Proposições; 5 x 5 = 25 pontos nas 
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Hierarquias; 1 x 10 = 10 pontos na LT válida e significativa; 0 (zero) na 
LT somente válida; 0 (zero) LT criativa ou peculiar e 0 (zero) no 
Exemplo. Conclui-se com relação ao valor total classificatório do pro-
fessor-aluno A2 que atingiu a medida 47, sendo assim seu valor de ava-
liação igual a 4,9 (quatro inteiros e nove décimos).

Figura 6 – Mapa conceitual sobre o Texto Termodinâmica elaborado pelo professor
aluno A1

Fonte: Góes (2012).
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• VTCMCR = valor total classificatório do mapa conceitual de referência.
• Com VTCMC = 48 e VTCMCR = 96, encontra-se o VAMC = 4,9.

Temos a seguir a tabela 2, que indica as pontuações encontradas 
no mapa conceitual de referência e nos mapas conceituais dos professo-
res-alunos A1 e A2.

Tabela 2 – Pontuações obtidas dos mapas conceituais construídos pelo educador
pesquisador e pelos professoresalunos A1 e A2

Critérios classificatórios MCR A1 A2
Ligações / Proposições (1 ponto) 25 x 1 18 x 1 12 x 1
Hierarquia (5 pontos) 6 x 5 6 x 5 6 x 5
LT válida e significativa (10 pontos)
LT somente válida (2 pontos)
LT criativa ou peculiar (1 ponto)

4 x 10
0
0

0
0
0

1 x 10
0
0

Exemplos (1 ponto) 1 x 1 0 0
Valor total classificatório 96 48 47
Valor de avaliação 10 5.0 4.9

Fonte: Góes (2012).
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Conclusões

O presente artigo expressa algumas contribuições para que os 
mapas conceituais possam ser utilizados em sala de aula, como uma 
ferramenta de auxílio pedagógico, no aspecto de favorecer o desenvol-
vimento da aprendizagem significativa dos alunos (AUSUBEL, 2003). 

E, também, que pressupostos e elementos, contidos na proposta 
sustentada no presente artigo, possam ser repensados, no aspecto de se 
conceberem novas estratégias metodológicas que auxiliem a se avaliar 
o papel do processo de construção de mapas conceituais e suas relações 
com o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos (RIBEIRO; 
SOUSA; TROMPIERI FILHO, 2016). 

Tais estratégias podem contribuir para a formação de profes-
sores, no aspecto de repensarem e ressignificarem, teórica e metodolo-
gicamente, suas condutas e práticas pedagógicas, no sentido de renovar 
a educação científica e matemática, em busca do uso de propostas de 
modelos de aprendizagem de cunho mais construtivista. E que nestes 
novos cenários se promova e se integre o uso pedagógico do software 
educativo, no caso do presente artigo, para favorecer o uso do Modellus 
no desenvolvimento e avaliação da aprendizagem significativa. 

As situações-exemplo apresentadas favorecem a possibilidade de 
que os mapas conceituais também podem ser utilizados no mapeamento 
cognitivo (OKADA, 2008) do desenvolvimento da aprendizagem sig-
nificativa e sua avaliação (AUSUBEL, 2003). 

Sugere-se finalmente que os docentes se apropriem da proposta 
pedagógica aqui apresentada e as utilizem em suas atividades educacio-
nais em sala de aula, articuladas ao uso do laboratório de informática.
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ÉMILE DURKHEIM E A EDUCAÇÃO:
A importância da moral para a ciência da 

educação e sua história

Maria Rosilene Ceciano Lima
Silvany Bastos Santiago

Introdução

Considerado por todos como o “pai da Sociologia”, Émile 
Durkheim (1858 – 1917) nasceu na Europa do século XIX. 
Indiscutivelmente, suas produções em vida, seus ensinamentos e teses, 
ainda hoje, podem-se considerar contemporâneas. Suas obras como A 
contribuição de Montesquieu à constituição da ciência social e Da di-
visão do trabalho social, ambas de 1893, foram um marco divisório na 
difusão das obras durkheimianas. Suas obras posteriores foram difun-
didas e estudadas amiúde (e ainda não esgotadas), tais como Regras do 
método sociológico (1895); O suicídio (1897); As formas elementares 
de vida religiosa (1912). A contrario sensu, suas obras anteriores a esse 
período carecem de uma maior difusão; apenas recentemente, tais obras 
estão sendo difundidas num âmbito internacional maior, mas ainda sem 
tradução na língua portuguesa.

Durkheim surge como um grande sociólogo no período 1883-
1885, que corresponde ao momento em que ele empreende seus má-
ximos esforços numa busca cognitiva pela purificação da Sociologia. 
Nesse período, robustece-se com o estudo das produções de Wundt, 
Dilthey, Simmel, Tönnies, entre outros, mas, principalmente, Schäffle, 
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chegando mesmo a licenciar-se de suas atividades para viajar à Alemanha 
com o propósito de suprir sua “deficiência” de conhecimento. 

Nesse ínterim, Durkheim apreende a ideia de que a Sociologia 
deveria ser estudada por meio de um “método novo”, pois possuía um 
objeto definido, próprio. Passou, também, a compartilhar a concepção 
de que os membros de uma sociedade humana encontram-se unidos por 
ideais e, não, por laços de convivência (material); preceituava: uma 
nação é um conjunto organizado de ideias.5 Portanto, a formação edu-
cacional do grande sociólogo e, consequentemente, sua exposição pes-
soal dessa dimensão ficam mais extrínsecas em suas produções dessa 
época. Alguns deles, timidamente, publicados, deixam clarificado o 
pensamento do autor a respeito do papel, da organização e dos pro-
blemas da educação. Nesse breve relato, seguem algumas considera-
ções iniciais a respeito da formação do jovem Émile Durkheim. 

Breves considerações sobre a biografia de 
Émile Durkheim

Émile Durkheim nasceu na cidade de Épinal (região de Lorena, 
França) no dia 15 de abril de 1858. Faleceu em Paris, capital francesa, 
em 15 de novembro de 1917. É considerado, junto com Max Weber, um 
dos fundadores da sociologia moderna. Viveu numa família muito reli-
giosa, pois seu pai era um rabino. Porém, não seguiu o caminho da fa-
mília, optando por uma vida secular. Desde jovem, foi um opositor da 
educação religiosa e defendia o método científico como forma de de-
senvolvimento do conhecimento. Em boa parte dos seus trabalhos, pro-
curou demonstrar que os fenômenos religiosos tinham origem em acon-
tecimentos sociais.6

5 INDA, G. La sociología política de Émile Durkheim: la centralidad del problema del 
Estado en sus reflexiones del período 18831885. Andamios [online], México, v. 4, 
n. 8, p. 135168, jun. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?s
cript=sci_arttext&pid=S187000632008000100006 &lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 
1º nov. 2014.

6 Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/biografias/emile_durkheim.htm>. Acesso 
em: 13 dez. 2014.
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Em 1876, o jovem David Émile Durkheim iniciou sua prepa-
ração acadêmica na Escola Normal Superior de Paris, período que 
durou três anos.7 Nesse período preparatório, Durkheim criticava o 
nível das discussões acadêmicas, considerando-as superficiais e mís-
ticas, afirmando que a escola lhes dava uma importância demasiada-
mente retórica, sem privilegiar o rigor e a investigação, características 
fundamentais dos trabalhos científicos (INDA, 2008). Diante de tal des-
contentamento, Durkheim decide voltar seus estudos aos padrões so-
ciais e, logo em seu primeiro ensaio, em 1884, que mais tarde serviria 
de fundamento ao clássico A divisão do trabalho, enxerga a necessi-
dade de se tratar a Sociologia como uma nova ciência, autônoma, de-
tentora de objeto e método próprios. 

Numa época em que a influência do movimento positivista de 
Comte – defensor do neologismo sociológico – era preeminente, 
Durkheim preocupava-se em buscar na Sociologia não apenas um as-
pecto didático-científico, mas uma ciência que pudesse proporcionar 
um direcionamento “moral” na busca por uma unidade nacional e mu-
danças políticas (LUKES, 1984).

O mundo é feito unicamente sob o ponto de vista dos grandes ho-
mens. O resto da humanidade não se resume à terra sobre a qual 
crescem essas flores raras e requintadas. Todos os indivíduos, 
por mais humildes que sejam, têm o direito de aspirar à vida 
superior do espírito (DURKHEIM, 1886 apud INDA, 2008).

O preceito durkheimiano antagoniza a teoria de Renan.8 Para 
Durkheim, uma nação não é o produto de um ou dois grandes homens, 
mas de uma “massa compacta de cidadãos”. E a educação deverá pro-
mover a mudança necessária à sociedade, e Durkheim foi um dos que 
distinguiu a educação como fato social.

7 Segundo Alpert (1986, p. 19), durante este período na école normale, ocorre um 
despertar intelectual, rebatendo o regime “sufocante e repressor” da 2ª gestão de 
Napoleão, a qual denomina de verdadero renacimiento filosófico.

8 Joseph Ernst Renan (1823 – 1892), filósofo e historiador francês, autor da obra L’Avenir 
de la Science (O futuro da Ciência) 1845 e do ensaio Qu’est-ce qu’une nation? (O que 
é uma nação?) 1882.
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A importância da educação nas concepções de 
Émile Durkheim

O sociólogo-educador Émile Durkheim conseguiu elevar a 
Sociologia à categoria de ciência peculiar e à cátedra, protagonizando 
que a discussão sobre a educação primária, dispositiva, laicizada e gra-
tuita se iniciasse na universidade.

Em suas produções, Durkheim prioriza a História. Conforme o 
pai da Sociologia, para se entender a sociedade do hoje, necessário se 
faz seu estudo pretérito e compreensão de sua evolução. Consequen-
temente, o método de Durkheim, sob várias maneiras, abrange os textos 
e pesquisas contemporâneos, o que demonstra que o sociólogo precei-
tuava a imprescindibilidade de se buscar relações causais entre fatos 
pretéritos e hodiernos para se apreender historicamente. Durkheim 
apud Bontempi (2005, p. 51), “[...] cabe à História reconstituir o pas-
sado em suas condições precisas de tempo e espaço, descrevendo os 
‘acontecimentos’, e dispondo-os em ordem cronológica”.

Respectivo método, conforme se percebe, resistiu gerações, e, na 
atualidade, pesquisadores e estudiosos da educação, de forma abran-
gente, levam-no em consideração na elaboração de seus trabalhos; con-
firmando a importância da contribuição de Émile Durkheim para o mé-
todo da História, seja sob seu aspecto geral, seja sob seu aspecto 
aplicado, como da História da Educação.

Durkheim, no entanto, acentua a influência considerável da 
Moral para as ciências sociais, e, assim sendo, para a História da 
Educação. Nas palavras de Durkheim (1899-1902, p. 252):

As variações que promovem a aproximação e o intercâmbio 
ativo entre os indivíduos – ‘a densidade dinâmica da moral’ 
de uma dada sociedade –, ou seja, a alteração dos importantes 
fatores morfológicos que compõem a base da estrutura social, 
terão seus efeitos morais, o que significa dizer que as idéias e os 
sentimentos individuais são reflexos morais de um tipo concreto 
de estrutura social, e, que por isso, a organização social pode 
explicar os modos de pensar de um determinado povo, to-
mado no tempo e no espaço (grifo nosso).
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Numa análise exploratória das palavras do sociólogo, po-
dem-se denotar alguns pontos relevantes como a visão organicista da 
sociedade, que para ele seria um organismo vivo9 com ciclos vitais 
em que se manifestariam situações normais ou patológicas – respec-
tivamente, estados saudáveis ou doentios – além de que, cada classe 
e/ou grupo social que a compunha, teria seu papel específico e estra-
tégico na sua organização. 

Quando tais grupos ou classes falham em suas funções (papel), 
não contribuindo assim para a ordem e o progresso social, a sociedade 
encontrar-se-ia em crise, configurando-se, destarte, um estado doentio. 
Daí por que Durkheim se refere a “fatores morfológicos” alterados que 
seriam produtos e produtores de efeitos morais. 

Defende o autor que a luta por particularidades e as revoluções só 
tornariam a sociedade mais “doente”. Promover a aproximação e ativar 
o intercâmbio entre os componentes da sociedade é a melhor solução 
para se buscar uma sociedade “saudável”; outro ponto relevante era 
que, Durkheim defendia a tese de que os fatos sociais são explicados 
pela própria organização social por estarem inseridos (produzidos) 
nela. Veja-se no texto, “a organização social pode explicar os modos de 
pensar de um determinado povo”. Ora, desse modo, os fatos sociais, 
segundo Durkheim, têm origem na sociedade, não no comportamento 
individual de seus componentes. 

A educação é um fato social e, assim sendo, tem-se construído 
por meio de uma história – datas, épocas, nomes, localidades a con-
substância – temporal e espacialmente – ficando adstrita à história de 
um país e “à moral de um povo”. O Estado, como poder emanante de 
leis (função legisferante),10 – para Durkheim, a legislação educacional 
– seria a fonte principal da Educação, tendo em vista que o próprio 

9 Ao comparar a sociedade a um organismo vivo, Durkheim identifica dois estados em 
que esta pode se encontrar: o estado normal, que designa os fenômenos que ocorrem 
com regularidade na sociedade, e o patológico, comportamentos que representam 
doenças e devem ser isolados e tratados porque põem em risco a harmonia e o con
senso, estando fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente 
(CAETANO, 2012, p. 1).

10 Corresponde ao poder legislativo do Estado.
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processo legislativo (representatividade) retrata a maneira de pensar de 
um país em determinado tempo, donde se conclui se pode com veraci-
dade a existência desse liame histórico-moral. E este fato, através dos 
tempos, tem-se asseverado, pois os Estados têm ajustado e amoldado 
os conteúdos educacionais aos seus interesses – sejam eles, sociais ou 
ideológicos. Para Durkheim, no entanto, uma sociedade, para man-
ter-se viva, necessita de homogeneidade, e isso só ocorrerá por via da 
divulgação e emissão de seus ideais aos seus componentes, principal-
mente a suas crianças. 

É uma ilusão acreditar que podemos educar nossos filhos como 
queremos. Há costumes com relação aos quais somos obrigados 
a nos conformar; se os desrespeitamos, muito gravemente, eles 
se vingarão em nossos filhos. Estes, uma vez adultos, não es-
tarão em estado de viver no meio de seus contemporâneos, com 
os quais não encontrarão harmonia. [...]  Há, pois, a cada mo-
mento, um tipo regulador de educação, do qual não podemos 
separar sem vivas resistências, e que restringem as veleidades 
dos dissidentes (DURKHEIM, 1975a, p. 36-37).

Segundo Durkheim, paramentada em determinado momento 
vivido, cada sociedade cria um sistema educacional que será man-
tido firmemente aos seus componentes. Os usos, costumes e ideais 
que determinaram esse sistema não é individualmente criado; mas 
construído através das gerações pretéritas. Daí a importância do pas-
sado dos homens: formação originária dos princípios educacionais 
que norteiam a instrução, a aprendizagem e a disciplina dos homens 
do presente.

Mas como compreender a educação de cada sociedade?

Sob a vertente de pensamento durkheimiano, tão somente e ex-
clusivamente a concepção histórica levaria a tal entendimento. Apenas 
pelo estudo da formação (construção) e do desenvolvimento desses sis-
temas educacionais, é possível entendê-los, pois, “[...] inseridos no con-
junto de outros fenômenos sociais como a religião, a organização polí-
tica, o grau do desenvolvimento das ciências, do estado das indústrias 
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etc. (DURKHEIM, 1975b, p. 37), reiterando, seriam incompreensíveis 
os sistemas de educação, se estudados de forma apartada dessas causas 
históricas. Nenhuma construção social é produto de um esforço indivi-
dual. Não existem meios de conhecer antecipadamente ou fixar e certi-
ficar os fins à educação. O que é e qual necessidade humana que ela 
satisfaz é que é importante. Somente por via de uma prospecção histó-
rica responder-se-á a tais questões, pois tal análise é indispensável” 
(DURKHEIM, 1975b).

Contudo, depreende-se que o método durkheimiano sugere a 
análise histórico-comparativa a fim de entender o sistema educacional 
de uma dada sociedade. Deve-se apreciar os sistemas atuais e compará-
-los aos do passado, apreendendo o que lhes é homogêneo (comum) e o 
que os diferencia, definindo a natureza e as influências das ações de 
uma geração passada sobre a atual.

Para Durkheim, o sistema educacional de uma sociedade tem 
duplo aspecto: a) múltiplo, existem diversas formas de educar em uma 
mesma sociedade (idade, profissão etc.); ao mesmo tempo que, b) uno, 
no sentido de que toda e qualquer sociedade tem certos ideais, cos-
tumes, usos que devem ser estimulados a todos, independentemente de 
qualquer caractere. 

No decurso da história, constitui-se todo um conjunto de 
idéias acerca da natureza humana, sobre a importância res-
pectivas de nossas diversas faculdades, sobre o direito e sobre 
o dever, a sociedade, o indivíduo, o progresso, a ciência, a 
arte, etc., idéias essas que são a base mesma do espírito na-
cional; toda e qualquer educação, a do rico e a do pobre, a que 
conduz às carreiras liberais, como a que prepara para funções 
industriais tem por objeto fixar essas idéias na consciência 
dos educandos. Resulta desses fatos que cada sociedade faz 
do homem certo ideal, tanto do ponto de vista intelectual, 
quanto do físico e moral; que esse ideal é, até certo ponto, o 
mesmo para todos os cidadãos; que a partir desse ponto ele se 
diferencia, porém, segundo os meios particulares que toda so-
ciedade encerra em sua complexidade. Esse ideal, ao mesmo 
tempo, uno e diverso, é que constitui a parte básica da edu-
cação (DURKHEIM, 1975a, p. 40).
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A criança tem um foco especial sob a visão educacional 
durkheimiana,11 pois deve ela ser sempre fomentada sobre as situa-
ções sociais em que vive (profissão, ideais, casta, classe etc.). Tal 
suscitamento se deve à influência das gerações já crescidas sobre 
aquelas em crescimento.

Em seus estudos, Durkheim detectou, em cada indivíduo, duas 
consciências: i) aquela formada pelo conjunto de todos os estados men-
tais relacionados apenas a si mesmo e aos fatos de sua vida (ser indivi-
dual); e ii) uma massa sistêmica de ideias, comportamentos, senti-
mentos etc. – não espontâneo – que, apesar de que se exteriorizam em 
cada um de nós, denotam, na realidade, o grupo ou classe do qual fa-
zemos parte, correspondendo a uma opinião coletiva – Moral, tradi-
ções, religião, profissão etc. – (ser social). 

Émile Durkheim (1975a, p. 42) deixa bem clara essa consciência 
coletiva de cada indivíduo, 

Espontaneamente, o homem não se submeteria a nenhuma auto-
ridade política; não respeitaria a disciplina moral, não se devo-
taria, não se sacrificaria. Nada há em nossa natureza congênita 
que nos predisponha a tornar-nos, necessariamente, servidores 
de divindades, ou de emblemas simbólicos da sociedade, que 
nos leve a render-lhes culto, a nos privarmos em seu proveito 
ou em sua honra. Foi a própria sociedade, na medida de sua 
formação e consolidação, que tirou de seu próprio seio essas 
grandes forças morais, diante das quais o homem sente a sua 
fraqueza e inferioridade.

A sociedade tem uma dimensão essencialmente moral. Essa 
moral conserva o patrimônio constituído das gerações passadas, unin-
do-as no tempo. Simultaneamente, obriga comportamentos, controla 
paixões, ensina sacrifícios, faz prevalecer os fins sociais sobre os fins 

11 “A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não 
se encontram preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver na 
criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela 
sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial a que a criança, particular
mente, se destina” (DURKHEIM, 1975a, p. 41).
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individuais. Para Durkheim, no conceito de moral há necessariamente 
uma noção de dever e respeito sociais que são tidos como desejáveis e 
obrigatórios para o bom viver. Dever e respeito especial, pois tal com-
portamento moral desperta no indivíduo um sentimento de prazer, tendo 
em vista que é desejável por todos os destinatários.

A moral é temporal. Varia de época em época, dependendo do 
momento histórico. A opinião pública se referencia neste instituto. 
Negar a moral é negar a própria existência da sociedade, que, apesar de 
viver entre consciências morais díspares em determinado momento, 
não se pode atribuir a existência de uma moral coletiva, preeminente, 
comum e geral. Exemplificando, a autoridade de um professor em sala 
de aula encontra fundamento legítimo na importância e decência de sua 
missão docente; e, não, no medo que pode causar.

Considerações finais

Este artigo foi uma pesquisa inicial para se conhecer e analisar 
um autor, Durkheim, que defendeu o valor social na educação. Viveu 
numa época em que a influência positivista de Auguste Comte (1798-
1857) dominava o pensamento científico. Durkheim preocupou-se em 
buscar na Sociologia não apenas um aspecto didático-científico, mas 
uma ciência que pudesse proporcionar um direcionamento “moral” na 
busca por uma unidade nacional e mudanças políticas. 

Observou-se que o sociólogo primou por destacar a educação 
como algo influenciado pela relação entre o individual e as determina-
ções sociais, e que estas têm autoridade sobre o indivíduo. Tal pensa-
mento durkheimiano foi elaborado em um contexto social marcado por 
grandes desigualdades sociais, acirrados embates entre classes; uma 
nova sociedade era quase que preponderante, exigindo a satisfação de 
novas necessidades, novos parâmetros e novas soluções. Questões 
como a defesa dos indivíduos, revoltas, instituições de novos valores e 
normas de convivência foram regulamentadas para o estabelecimento 
da ordem social.

A educação, objetivamente, teve um papel primordial para a sa-
tisfação dessas novas exigências. Tendo como meta precípua o suscita-
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mento e desenvolvimento do indivíduo, avolumando-o com certas situ-
ações fáticas, morais e intelectuais conclamadas pela sociedade 
politizada, a educação é um instrumento eficaz. Nesse contexto, po-
de-se afirmar que o modelo sociológico durkheimiano expressou-se so-
bremaneira educativo, daí a importância do papel da educação atribuído 
pelo sociólogo.
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PRÁTICA DE ENSINO E INTERLOCUÇÕES 
FORMATIVAS NO CONTEXTO DE TRABALHO 

DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: 
Proposições ao diálogo

Francisco José de Lima
Isaías Batista de Lima

Introdução

A literatura que trata sobre a docência aponta, enfaticamente, 
o trabalho do professor como uma atividade relevante para o desenvol-
vimento da sociedade e destaca a necessidade de seu reconhecimento 
público (DELORS, 1996; TARDIF; LESSARD, 2005; LUDKE; 
BOING, 2007). Desse modo, reportar-se ao trabalho docente implica 
evidenciar, no bojo das discussões, suas condições concretas e especifi-
cidades, as quais podem ou não veicular valorização do magistério 
como campo de atuação profissional. 

Nesse sentido, o presente estudo propõe discutir a prática de en-
sino do professor de Matemática, evidenciando interlocuções forma-
tivas no contexto de trabalho, uma vez que o cotidiano docente remete 
a situações emblemáticas confrontadas pelo professor, as quais, se bem 
conduzidas, podem propiciar a esse profissional novas aprendizagens 
sobre o seu trabalho e as diversas relações estabelecidas por meio de 
sua atividade profissional. 

Ao desenvolver suas atividades, o professor precisa perceber as 
questões que constituem a educação, fazendo do seu trabalho em sala 



Estudos da Pós-Graduação128

de aula um espaço de transformação, percebendo diversas práticas na 
perspectiva histórica, sócio-cultural, bem como conhecer o desenvolvi-
mento do educando nos seus múltiplos aspectos: afetivo, cognitivo, e 
social, refletindo criticamente sobre seu papel diante de seus alunos e 
do contexto social no qual se encontra inserido. Afinal,

[...] ninguém poderá ser um bom professor sem dedicação, 
preocupação com o próximo, sem amor num sentido amplo. O 
professor passa ao próximo aquilo que ninguém pode tirar de 
alguém, que é conhecimento. Conhecimento só pode ser pas-
sado adiante por meio de uma doação. O verdadeiro professor 
passa o que sabe não em troca de um salário (pois se assim fosse 
melhor seria ficar calado 49 minutos!), mas somente porque 
quer ensinar, quer mostrar os truques e os macetes que conhece 
(D’AMBROSIO, 2009, p. 84).

Em seu exercício profissional, o professor deve compreender-se 
como sujeito ativo da sua formação, administrando sua aprendizagem e 
constatando que o trabalho docente tem se encorpado cada vez mais, 
ganhando nova roupagem e se transformando em meio às crises que 
emergem na atualidade. Esse fato predispõe o professor a “formar-se 
para a mudança e a incerteza” (IMBERNÓN, 2010) diante das inú-
meras situações vivenciadas no dia a dia da escola. 

Para atender às exigências que as mudanças imprimem no con-
texto atual, exige-se que a educação, os saberes docentes, a cultura es-
colar, entre outros fatores, estejam sempre em sintonia com novas 
formas de desenvolver o trabalho docente. Por isso, a formação no con-
texto de trabalho é um fator extremamente importante para que a escola 
consiga melhorar seus indicadores. Trabalho colaborativo, pedagogia 
de projetos, novas tecnologias veiculadas à educação, práticas pedagó-
gicas diferenciadas, configuram para o professor a necessidade de de-
senvolver novos saberes para qualificar a atividade docente. 

Diante desse cenário, é na escola, como local de trabalho, que a 
epistemologia docente se concretiza e se aperfeiçoa, sendo necessário o 
desenvolvimento de novos saberes para lidar com o processo de ensino 
e aprendizagem. Perenoud (2000) e Gil-Pérez (2009) apontam conheci-
mentos e destrezas reconhecidas como indispensáveis na atividade co-



INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 129

tidiana do professor que perpassam desde o planejamento das aulas até 
as práticas de avaliação realizadas em sala de aula.

Nesse contexto, a formação no chão da escola deve passar por 
constantes análises e críticas, procurando fazer do professor não mais 
um simples lecionador; mas um profissional que se preocupa com o 
importante papel da gestão do conhecimento. Um profissional crítico 
que consegue constatar as necessidades do educando e que adapte cur-
rículos, conteúdos e métodos a contextos e cenários que atendam aos 
objetivos dos principais protagonistas no ato de ensinar e aprender. 

A propósito, o professor aperfeiçoa sua prática profissional ao 
exercê-la. Determinados conhecimentos são acessíveis exclusivamente 
no contexto de trabalho, estratégias que favoreçam o aprendizado 
podem ser exploradas no local de trabalho. É o caso, por exemplo, da 
confrontação de práticas e de análises de situações com os colegas, 
como também da realização de projetos em equipe no estabelecimento 
(CHARLIER, 2001).

Como se sabe, a formação docente está presente na caminhada 
profissional do professor. Ela é a oportunidade de experimentar estraté-
gias obtidas nas ações desenvolvidas nesse percurso, articulando for-
mação e prática docente nas salas de aula. Dessa forma, o professor 
pode adotar, em sua prática cotidiana, uma postura capaz de subsidiar e 
estimular o aluno a refletir sobre o que significa aprender em nossa so-
ciedade, como também aprender a manipular tecnicamente as lingua-
gens e os diversos meios de comunicação. 

É importante destacar que não se trata de uma formação voltada 
para a atuação no futuro, mas sim de uma formação direcionada pelo 
presente, tendo, como pano de fundo, a ação imediata do professor, que 
procura estabelecer congruência entre o processo vivido pelo educador 
formando-se em serviço e sua prática profissional. Assim sendo, a for-
mação deve ser vista como instrumento fundamental para o desenvolvi-
mento de competências, envolvendo valores, conhecimentos e habili-
dades para lidar com as mudanças aceleradas, com contextos complexos, 
diversos e desiguais, para aprender a compartilhar decisões, lidar com 
processos de participação e adaptar-se permanentemente às novas cir-
cunstâncias e demandas pedagógicas e institucionais.
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Docência em matemática: seus saberes e seu exercício 

O fazer educativo no século XXI está imerso em transformações 
e, com isso, condicionado a momentos de dúvidas e incertezas. Diante 
desse cenário, estão a figura do educador e os saberes que servem de 
base para o seu fazer pedagógico. Evidentemente, tais saberes estão 
intimamente vinculados a outras dimensões do ensino, de sua formação, 
sua profissionalidade, de sua identidade profissional e de sua epistemo-
logia da prática.

Reportar-se à educação nesse cenário pressupõe pensar a for-
mação docente e a prática pedagógica do professor enquanto impor-
tante protagonista no sistema de ensino vigente. Para tanto, faz-se ne-
cessário discutir a docência em Matemática e a formação em serviço 
desse profissional para o desenvolvimento dos saberes docentes, o que 
exige qualificação, valorização profissional e políticas adequadas, con-
siderando o locus de trabalho do professor.

No contexto educacional, as literaturas têm mostrado que a do-
cência é a atividade profissional dos professores. Para exercê-la, o pro-
fessor deve ter formação mínima resguardada pelas recomendações da 
legislação vigente, pois, no exercício da profissão, precisa desempenhar 
“[...] um conjunto de funções que ultrapassam a tarefa de ministrar 
aulas” (VEIGA; D’ÁVILA, 2008, p. 10). Do ponto de vista da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/96, o 
art.13 estabelece as seguintes incumbências para os professores:

[...] participar da elaboração do projeto pedagógico; elaborar 
e cumprir o plano de trabalho; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula esta-
belecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

O professor, no exercício da função, não deve restringir-se ao 
trabalho de sala de aula. Entre suas atribuições de ofício, ele precisa 
estar sintonizado com o que acontece na escola, onde desempenha a 
atividade de ensinar e aprender. Por outro lado, para manter um tra-
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balho significativo que evidencie o desenvolvimento do processo de 
ensino e aprendizagem, o professor, em especial o professor de 
Matemática, deve propor atividades e situações-problema que in-
quietem os educandos, na perspectiva de desenvolver nos alunos sa-
beres matemáticos. 

Há alguns anos, o ensino de Matemática consistia em fazer 
contas, cálculos, muitas vezes, desnecessários, tornando esses saberes 
monótonos ou desinteressantes. Nessa perspectiva, os conhecimentos 
matemáticos configuravam-se como conteúdo de difícil acesso, propi-
ciando o distanciamento entre os educandos e os conhecimentos mate-
máticos, indispensáveis para o exercício da cidadania. Conforme 
D’Ambrosio (1989, p. 16), os professores, em seu fazer diário, aca-
bavam tratando a Matemática como          

[...] um corpo de conhecimentos acabado e polido. Ao aluno não 
é dado (sic) em nenhum momento a oportunidade ou gerada a 
necessidade de criar nada, nem mesmo uma solução mais inte-
ressante. O aluno, assim, passa a acreditar que na aula de mate-
mática o seu papel é passivo e desinteressante.

Na atualidade, é inviável conceber a Matemática como outrora. 
Os rápidos processos de mudança, permeados pela dinâmica da infor-
mação e da comunicação, têm apontado outros caminhos em relação ao 
desenvolvimento e à produção do conhecimento matemático. Diante 
disso, a Matemática encontra-se em todo lugar e está presente em inú-
meras áreas do conhecimento, permitindo aos seres humanos compre-
enderem a sua relevância no processo sócio histórico de sua existência. 
Para D’Ambrosio (1996, p. 7), a Matemática pode ser compreendida 
como “uma estratégia desenvolvida pela espécie humana ao longo de 
sua história para explicar, para entender, para manejar e conviver com a 
realidade sensível, perceptível, e com o seu imaginário, naturalmente 
dentro de um contexto natural e cultural”.

Dessa forma, o exercício da docência para o ensino de Matemática 
exige preparação específica para que o processo educativo ocorra em 
sua totalidade. Em outras palavras, para atuar como professor, o profis-
sional precisa estar munido de saberes teóricos e práticos para conduzir 
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competentemente os processos formativos da profissão docente, os 
quais contribuirão com a formação e a promoção do educando. 

Assim, tudo leva a crer que os saberes adquiridos durante a for-
mação inicial se revelam necessários à docência, porém insuficientes ao 
exercício pleno e consciente do fazer educativo do professor. Nesse 
sentido, o professor deve não apenas conhecer os saberes que pretende 
lecionar, mas precisa igualmente compreender os saberes específicos 
do exercício próprio da docência situados no âmbito do saber-fazer e do 
saber-ser e mobilizados no próprio exercício do magistério.

O fazer docente não é uma ação que acontece de forma isolada, 
apenas na formação inicial, é um processo de aprendizagem perma-
nente com o desejo de aprender sempre, mudar/refazer conceitos para 
melhorar sua prática pedagógica. O saber docente possibilita focar as 
relações dos professores com os conhecimentos que dominam para en-
sinar, criando e recriando os saberes da prática. 

O saber e o fazer docentes não se reduzem a uma fórmula dada 
na formação inicial, são construídos ao longo da práxis educativa, pau-
tados numa relação significativa com o saber e o saber fazer, em que os 
saberes coletivos mediados no conjunto da comunidade escolar as-
sumem papel relevante.

Na prática, para desenvolver com propriedade o processo de en-
sino e aprendizagem, o professor precisa de uma boa base teórica e 
metodológica acerca do conhecimento de sua área de formação, bem 
como conhecer a história das ciências, especialmente, da ciência com 
que trabalha diariamente. Isto constitui o saber técnico necessário para 
o exercício da docência.

Lorenzato (2006, p. 10) explicita que os saberes da experiência 
podem ser melhorados, em qualidade e em quantidade, “[...] se o pro-
fessor se habilitar a refletir sobre sua prática docente e, até mesmo, a 
registrar os principais momentos de aulas; afinal, estas são ricas em di-
ficuldades, perguntas interessantes, conflitos, propostas, atitudes e solu-
ções inesperadas”.

Essa condição lhe permitirá compreender as inter-relações exis-
tentes entre Ciência / Tecnologia / Sociedade (CTS) associadas à cons-
trução de conhecimentos como pressupostos epistemológicos cotidia-
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namente, uma vez que “[...] o professor que ensina com conhecimento 
conquista respeito, confiança e admiração de seus alunos. A respeito de 
cada assunto a ser ensinado, todo professor precisa conhecer mais do 
que deve ensinar e deve ensinar somente aquilo que o aluno precisa ou 
pode aprender” (LORENZATO, 2006, p. 5).

No desenvolvimento de sua práxis pedagógica, o professor ne-
cessita conhecer as orientações metodológicas específicas a serem em-
pregadas na construção dos conhecimentos, aproximando do aluno os 
saberes teóricos da disciplina. A esse respeito, Veiga e D`Ávila (2008, 
p. 13) asseguram que, o professor deve “[...] ter um bom conhecimento 
sobre a disciplina e sobre como explicá-la”.

Nessa construção permanente, o educador deve pautar-se cons-
tantemente pela pesquisa, para aprofundar seus conhecimentos, inovar 
e ser capaz de gerar novos conhecimentos pedagógicos. A propósito, 
Imbernón (2010) nos mostra que, quando atua como pesquisador, o pro-
fessor tem mais condição de decidir quando e como aplicar os resul-
tados da pesquisa que realizou, melhorando sua práxis e desenvolvendo 
melhor sua ação profissional. A esse respeito, Pimenta e Anastasiou 
(2010, p. 88-89) mostram que:

[...] o desenvolvimento profissional dos professores tem cons-
truído um objetivo de propostas educacionais que valorizam a 
formação docente não mais baseada na racionalidade técnica, 
que os considera meros executores de decisões alheias, mas 
numa perspectiva que reconhece sua capacidade de decidir. 
Ao confrontar suas ações cotidianas com as produções teó-
ricas, impõe-se a revisão de suas práticas e das teorias que as 
informam, pesquisando a prática e produzindo novos conhe-
cimentos para a teoria e prática de ensinar. As transformações 
das práticas docentes só se efetivam à medida que o professor 
amplia sua consciência sobre a própria prática, a sala de aula, 
[...] o que pressupõe os conhecimentos teóricos e críticos 
sobre a realidade. 

É na experiência advinda do exercício da docência que o professor 
de Matemática compreende que é preciso saber selecionar os conteúdos 
a serem trabalhados, dando-lhes tratamento adequado, apresentando uma 
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visão correta da Ciência e que sejam acessíveis aos alunos despertando 
neles o interesse em aproximar-se e apropriar-se desses saberes.

O professor deve ter conhecimento do desenvolvimento cientí-
fico do contexto atual e suas perspectivas para poder transmitir uma 
visão dinâmica da Ciência, especialmente, a Matemática. Nas últimas 
décadas, tem surgido a preocupação em entender as complexidades da 
prática pedagógica, cujo eixo de estudo tem sido o conhecimento do 
professor (SHULMAN, 1987). O fazer docente, como atividade ra-
cional, está essencialmente relacionado aos conhecimentos que o pro-
fessor possui. Para ensinar Matemática, é importante que o professor 
transforme o conhecimento matemático historicamente formalizado 
para que possa ser ensinado e aprendido. Essa transformação é conce-
bida como transposição didática, ou seja, é interpretação do saber cien-
tífico na estrutura do saber escolar.

Com isso, é imprescindível ao professor uma série de conheci-
mentos, sendo necessário conhecer as características da Matemática, seus 
métodos, suas ramificações e aplicações; conhecer os educandos e ter cla-
reza da subjetividade no tocante à aprendizagem dos conteúdos matemá-
ticos e conhecer o contexto onde a escola e os educandos estão inseridos. 

Diante do exposto, o professor poderá contribuir com o desenvolvi-
mento do processo de ensino e aprendizagem matemática, explorando as 
potencialidades dos alunos, trabalhando metodologias que propiciem o 
desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, a argumentação, a cria-
tividade e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na pró-
pria capacidade de conhecer e enfrentar desafios propostos em sala de 
aula. Nesse processo, “[...] o professor tem de garantir que todos os alunos 
entendem o sentido da tarefa proposta e aquilo que deles se espera no de-
curso da atividade” (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2003, p. 26).

Prática de ensino e formação no contexto de trabalho 
como um processo de auto(trans)formação

A formação docente é um processo contínuo e não se limita ex-
clusivamente à formação inicial. Formar-se implica compreender a re-
levância do papel da docência diante de novos sentidos e novas pers-
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pectivas, refletindo sobre os aspectos científicos e pedagógicos, 
capacitando-se para enfrentar questões e dilemas importantes como a 
escola enquanto instituição social, o ensino como prática social, os fe-
nômenos do processo de ensino e aprendizagem, implicando reflexão e 
crítica constante. 

O conceito de formação de professor exige um repensar cons-
tante. É muito importante que se entenda que é impossível pensar no 
professor como já formado. Quando se pensa em melhorar a formação 
do professor, seria muito importante um pensar novo em direção à edu-
cação continuada (D’AMBROSIO, 2009). 

Nesse panorama, a ideia de inacabamento e incompletude são 
constantes e não varáveis no processo de formação docente. Assim, o 
professor carece enxergar as inúmeras possibilidades de aprendizagem 
e aperfeiçoamento existentes no cotidiano da escola e da sala de aula 
que se constituem em espaços que lhe possibilitam aprendizagem per-
manente, uma vez que este se oportunize refletir sobre sua ação. Nesse 
contexto, o professor deve refletir permanentemente sobre sua ação e 
sobre o seu pensamento, articulando-os, de modo que sua investigação 
seja constantemente regulada e reorientada. 

Atualmente, as mudanças do contexto de trabalho e as mudanças 
na formação docente reforçam a percepção de que as condições em que 
o professor exerce seu trabalho são afetadas cotidianamente por um pa-
radigma escolar baseado em rotinas que, em muitos casos, não levam em 
consideração a heterogeneidade dos seus públicos, a multiplicidade de 
saberes, os obstáculos epistemológicos, entre outros fatores. 

Desse modo, mudanças precisam efetivar-se. A luta dos educa-
dores se dá no sentido de sensibilizar as autoridades para um olhar mais 
atencioso aos profissionais da educação que estão hoje nas redes de 
ensino e a maiores e consistentes investimentos nessa formação. A for-
mação no contexto de trabalho como um processo de (auto)transfor-
mação pode se constituir uma possibilidade para o desenvolvimento 
profissional do docente de todos os níveis de ensino. 

Ao começar a aula, o professor tem uma grande liberdade de 
ação. Dizer que não dá para fazer isso ou aquilo é desculpa. 
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Muitas vezes é difícil fazer o que se pretende, mas criar uma 
rotina é desgastante para o professor. A propósito, hoje é comum 
nas propostas para melhoria de eficiência profissional a reco-
mendação de evitar a rotina. Recomenda-se que nenhum pro-
fissional deve fazer a mesma coisa por mais de quatro ou cinco 
anos. A aparente aquisição de uma rotina de execução conduz à 
falta de criatividade e, consequentemente, à ineficiência. [...] no 
caso da matemática, a atitude falsa e até certo ponto romântica 
de que a matemática é sempre a mesma e a crendice de que o que 
era há dois mil anos ainda é hoje produzem verdadeiros fósseis 
vivos entre nossos colegas (D’AMBROSIO, 2009, p. 105).

Assim a atividade docente exige do professor saberes indispensáveis 
para o exercício da docência. A formação de professores, em especial a 
formação em serviço do professor de Matemática, precisa favorecer o de-
senvolvimento profissional em duas dimensões básicas: desenvolver o tra-
balho didático-pedagógico com competência e aprender com o seu fazer 
diário, produzindo novos saberes a partir da sua prática profissional. 

Perrenoud (2000) nos faz compreender que competência é o ato 
de mobilizar recursos para desenvolver de forma significativa determi-
nada ação. No caso do trabalho do professor, esse profissional precisa 
diariamente concentrar esforços para conceber estratégias eficazes para 
ensinar com significado, estabelecendo a viabilidade de sua tarefa aos 
anseios manifestados pelos alunos. Quando nos reportamos a compe-
tências matemáticas, elas devem ser as mesmas, para qualquer nível e 
modalidade de ensino, embora operem, obviamente, sobre materiais 
substancialmente diferentes. 

Mas o que significa o professor possuir competências matemáticas? 
A esse respeito, Niss (2006, p. 32) advoga que possuir competências ma-
temáticas significa “[...] conhecer, compreender, fazer, usar, possuir uma 
opinião bem-fundamentada sobre a Matemática em uma variedade de si-
tuações e de contextos onde ela tem ou pode vir a ter um papel”. 

Analisando a vida diária das pessoas em diferentes contextos, 
chega-se à conclusão de que, na atualidade, os sujeitos de todo mundo 
necessitam usar a Matemática como ferramenta viável cotidianamente. 
Nesse contexto, verifica-se que a escola, por meio da educação mate-
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mática, deve desenvolver nos alunos conhecimentos necessários para 
entender e prever estratégias de solução para situações da vida coti-
diana. A Matemática, como saber que permeia muitos ramos do conhe-
cimento e possui uma linguagem própria, precisa ser difundida para o 
exercício da cidadania, pois é cada vez mais crescente a necessidade de 
contribuir positivamente para a formação educacional dos cidadãos da 
contemporaneidade. 

Desse modo, situamos a escola como espaço propício para de-
senvolver nos alunos saberes que serão úteis ao longo da existência 
humana, pois a escola pode submeter o educando a situações que per-
mitam pensar, resolver problemas e tomar decisões. Com essas ativi-
dades, a escola objetiva contribuir com desenvolvimento intelectual dos 
alunos. É importante destacar que esse objetivo somente será alcançado 
se os seus professores, mediadores do processo de ensino e aprendi-
zagem matemática, estiverem preparados para o exercício da docência 
em Matemática. Essa preparação perpassa toda a formação profissional 
do professor dessa disciplina, sendo necessário levar em consideração 
as experiências desse profissional, bem como sua formação em serviço 
e os projetos desenvolvidos pela escola. É na escola como local de tra-
balho, que a epistemologia docente se concretiza e se aperfeiçoa, sendo 
necessário o desenvolvimento de competências e habilidades para lidar 
com o processo de ensino e aprendizagem. 

Os quadros a seguir (Quadro 1 e 2) apresentam sinteticamente 
um conjunto de saberes, que devem ser desenvolvidos na formação ini-
cial e em serviço do professor de Matemática, os quais serão utilizados 
no seu fazer docente no exercício da profissão.

O Quadro 1 apresenta habilidades básicas que permitem ao pro-
fessor de Matemática dinamizar o tratamento dos conteúdos dessa dis-
ciplina, possibilitando aos educandos desenvolvimento lógico matemá-
tico, utilização da linguagem matemática para construir e resolver 
situações problema, sendo capazes de construir modelos matemáticos, 
elencando seus fundamentos e propriedades.

Para isso, conhecer o conteúdo o qual se propõe ensinar e orga-
nizar e dirigir situações de aprendizagem são condições indispensáveis 
para que o professor desenvolva seu trabalho com segurança e adquira 
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respeito por parte do aluno. Além disso, é imprescindível que, como 
conhecedor dos conteúdos, o professor saiba canalizar diferentes estra-
tégias para promover o processo de ensino e, consequentemente, a 
aprendizagem dos alunos. Lorenzato (2006) aponta que o professor que 
ensina com conhecimento ganha respeito e admiração dos seus alunos.

 
Quadro 1 – Competências matemáticas que devem ser desenvolvidas no professor 
de Matemática

Fonte: Formatação nossa a partir de Niss (2006, p. 3334).

•	 Entender e lidar com as origens, os espaços e as li-
mitações de determinados conceitos;

•	 Abstrair conceitos e generalizar resultados;
•	 Distinguir os vários tipos de proposições matemáti-

cas: definições, teoremas, conjecturas e proposições 
concernentes a objetos únicos e casos particulares;

•	 Descobrir, formular, delimitar e especificar pro-
blemas matemáticos – puros ou aplicados, abertos 
ou fechados;

•	 Possuir habilidade de resolver problemas propostos 
por si próprio ou por outros e de diferentes maneiras;

•	 Analisar os fundamentos e as propriedades dos mo-
delos existentes e avaliar sua abrangência e validade;

•	 Executar modelagem ativa em determinados contex-
tos, isto é, estruturar e matematizar situações, mane-
jar o modelo resultante, tirar conclusões matemáti-
cas, validar o modelo, ana l isá-lo criticamente, co-
municar fatos sobre ele e controlar todo o processo.

•	 Acompanhar e avaliar o raciocínio matemático 
de outros;

•	 Entender o que é uma demonstração e como ela di-
fere de outros modos de raciocínio;

•	 Entender a lógica que subjaz a um contra-exemplo;
•	 Descobrir as ideias principais em uma demonstração;
•	 Planejar e colocar em prática argumentos informais 

e formais, incluindo a transformação de um raciocí-
nio heurístico em uma demonstração válida.

Pensamento 
matemático – 
dominar modos 
matemáticos de 
pensamento

Tratamento de 
problemas – 
formular e resolver 
problemas 
matemáticos

Modelagem – ser 
capaz de analisar 
e construir 
modelos 
matemáticos 
concernentes a 
outras áreas.

Raciocínio – estar 
apto a raciocinar 
matematicamente.

I – Habilidade para perguntar e responder perguntas em 
Matemática e com a Matemática
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Quadro 2 – Competências matemáticas que devem ser desenvolvidas no professor de 
Matemática 

Fonte: Formatação nossa a partir de Niss (2006, p. 3435).

O trabalho docente depara-se com situações e contexto dife-
rentes. Nesse universo, tarefas e desafios relacionados à Matemática 
estão diretamente ou indiretamente presentes na prática do professor. 
As competências acima apresentadas têm natureza dual, isto é, cada 
uma delas tem duas facetas: uma enfatiza a habilidade de um indivíduo 
para entender, acompanhar, relacionar, analisar e julgar o trabalho de 

•	Compreender (decodificar, interpretar, distinguir) e 
utilizar vários tipos de representação de entidades 
matemáticas;

•	Entender as relações entre representações diferentes 
da mesma entidade;

•	Escolher, fazer uso de e alternar representações 
diferentes.

•	 Decodificar a linguagem simbólica e formal;
•	 Traduzir bilateralmente a linguagem simbólica e a 

linguagem natural;
•	 Manejar e utilizar proposições simbólicas e expres-

sões, inclusive fórmulas;
•	 Compreender a natureza dos sistemas matemáticos 

formais.

•	 Compreender, examinar e interpretar tipos diferen-
tes de expressões matemáticas ou textos escritos, 
orais ou visuais;

•	 Expressar com precisão ou de modos diferentes e 
em níveis diferentes assuntos matemáticos para 
vários níveis de audiências.

•	 Ter conhecimento da existência e das propriedades 
de diferentes instrumentos e de acessórios relevan-
tes para a atividade matemática;

•	 Ter insights sobre as possibilidades e as limitações 
de tais instrumentos;

•	 Usar instrumentos e acessórios de maneira refletida.

Representação 
– poder manejar 
diferentes 
representações de 
entidades 
matemáticas

Simbologia e 
formalismo – es-
tar apto a manejar 
a linguagem sim-
bólica e os siste-
mas matemáticos 
formais

Comunicação 
– estar apto a se 
comunicar em, 
com e sobre a 
Matemática.

Instrumentos e 
acessórios – estar 
apto a fazer uso e 
estabelecer 
relações com 
instrumentos e 
acessórios em 
matemática

II – Habilidade para lidar com a linguagem matemática e seus instrumentos
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outros sobre atividades abarcadas por aquela competência, outra enfa-
tiza a própria busca independente do indivíduo em relação a essas ativi-
dades (NISS, 2006).

No cotidiano do exercício profissional, o professor oportuniza-se 
redimensionar constantemente sua prática, tendo como fundamento a 
absorção de conhecimentos científicos que lhe proporcionem uma forte 
relação entre teoria e prática. A investigação sobre a epistemologia da 
prática docente tem sido objeto de inúmeras pesquisas e estudos nos 
últimos tempos. Isso inclui a formação em serviço do professor de 
Matemática, a qual é compreendida como uma ciência exata que versa 
sobre a modelagem de problemas das Ciências Naturais. A propósito, 
Delizoicove, Angotti e Pernambuco (2009, p. 13) apontam que:

[...] o desenvolvimento profissional dos professores é objeto 
de propostas educacionais que valorizam a sua formação não 
mais baseada na racionalidade técnica, que os considera meros 
executores de decisões alheias, mas em uma perspectiva que 
reconhece sua capacidade de decidir. Ao confrontar suas ações 
cotidianas com as produções teóricas, é necessário rever suas 
práticas e as teorias que as informam, pesquisar a prática e pro-
duzir novos conhecimentos para a teoria e a prática de ensinar. 
Assim, as transformações das práticas docentes só se efetivarão 
se o professor ampliar sua consciência sobre a própria prática, a 
de sala de aula e a da escola como um todo, o que pressupõe os 
conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade.

Frente a esse cenário, é possível afirmar que a aula de Matemática 
é um intervalo de tempo propício para a descoberta, para a exploração 
de situações, para a reflexão e o debate sobre as estratégias seguidas e 
os resultados obtidos. É um espaço de aprendizagem entre alunos e 
professores. No exercício diário da atividade docente, o diálogo entre 
colegas, as experiências compartilhadas, os encontros e estudos cole-
tivos, os cursos de formação continuada e a partilha de saberes carac-
terizam-se em espaços de formação mútua. Com isso, a formação 
advém tanto da academia quanto da atividade crítico-reflexiva sobre 
suas práticas e da reconstrução permanente de uma identidade pessoal 
(NÓVOA, 2001).
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Na perspectiva do professor reflexivo, pensar na formação em 
serviço do professor para o ensino de Matemática frente às mudanças 
implicaria pensar o professor voltar-se para si mesmo com um olhar 
crítico sobre o seu fazer pedagógico para a utilização de diferentes fer-
ramentas pedagógicas que facilitassem a compreensão dos alunos frente 
aos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

Com isso, podemos elencar as implicações educacionais decor-
rentes da inserção desses recursos na formação do professor para o en-
sino de Matemática, tendo em vista o desenvolvimento docente para 
(re)definir sua prática. A prática docente estaria assim em constante (re)
elaboração pela reflexão efetivada antes, durante e depois da sua atu-
a ção, objetivando a superação das limitações vivenciadas no decorrer 
do dia a dia escolar. 

Portanto, na atualidade, o professor não pode ser apenas trans-
missor de conhecimentos, muito menos um profissional que limita seu 
trabalho ao interior da sala de aula. Ele pode utilizar diferentes meios / 
recursos diante da realidade atual, uma vez que este é compreendido 
como mediador e organizador de aprendizagens.

Metodologia: aspectos que caracterizam os sujeitos 
e o campo da pesquisa 

Realizada na cidade de Cedro, situada na região centro-sul do 
estado do Ceará, a pesquisa aconteceu com 18 professores que exercem 
a docência na disciplina de Matemática do 6º ao 9º ano no Ensino 
Fundamental na rede municipal de ensino. 

Para o desenvolvimento deste estudo, optamos pela realização de 
uma pesquisa qualitativa, por considerar que ela apreende melhor a mul-
tiplicidade de sentidos presentes no universo pesquisado. Por meio dessa 
abordagem, se estabelece uma relação entre o pesquisador e o pesqui-
sado, trabalhando com um universo de significados de uma realidade que 
não pode ser quantificada. Na visão de Polak e Diniz (2011, p. 67), a 
pesquisa qualitativa “considera a concepção de mundo do pesquisador, 
sua subjetividade e busca compreender fenômenos vivenciados pelos su-
jeitos, considerando assim sua interpretação sobre o objeto estudado”. 
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Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada, 
que procurou, inicialmente, verificar a trajetória acadêmica e profis-
sio nal do(a) professor(a) de Matemática, o locus de atuação profis-
sio nal, o tempo de atuação docente no ensino de Matemática e a si-
tuação funcional do professor.A entrevista constituiu-se de perguntas 
objetivas e discursivas, possibilitando interação e intervenção por parte 
dos entrevistados. Para acompanhar as respostas e transcrições e ga-
rantir o anonimato dos pesquisados, cada professor foi identificado por 
um número natural de 1 a 18.

No tocante ao professor e seus saberes sobre a prática para ensino 
de Matemática, pediu-se aos pesquisados que expusessem a relevância 
de cada questão: “Como você compreende a construção do conheci-
mento do professor de Matemática?”; “Refletir sobre a própria prática 
de ensino em matemática possibilita a produção de novos saberes?”; 
“Refletir sobre as ações pedagógicas de sua prática tem por finalidade 
encontrar novas alternativas para os problemas que emergem no dia a 
dia da sala de aula?”.

Entendemos que investigar as contribuições da prática profis-
sional propõe o desencadeamento de uma abordagem reflexiva sobre a 
prática, apresentando-se como aspecto importante para o desenvolvi-
mento do professor de Matemática, bem como identificar os impactos 
que podem ser observados em suas ações desenvolvidas em sala de aula 
em decorrência de suas reflexões nesse processo de formação. 

Análise e discussão dos resultados

Essa parte da pesquisa tem por finalidade compreender os dados 
coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa ou, ainda, res-
ponder às questões formuladas e ampliar o conhecimento sobre o as-
sunto pesquisado, articulando-se ao contexto cultural do qual faz parte 
(MINAYO et al., 1999).

A análise das informações coletadas iniciou com a verificação do 
roteiro das entrevistas aplicadas aos professores. Após as transcrições 
das entrevistas, foram analisadas as respostas e considerações dos pes-
quisados. Para a análise das questões da entrevista, optou-se em orga-
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nizar os dados por questões, destacando as contribuições de cada pes-
quisado e transcrevendo das entrevistas as falas que expressam um 
caráter significativo para análise.

Com os dados em mãos, verificou-se que o quadro de professores 
de Matemática do município é constituído em sua totalidade por profes-
sores experientes. Treze por cento dos professores atuam há menos de 
cinco anos; 26% entre seis e dez anos; 26% entre onze e quinze anos; 
18% entre dezesseis e vinte anos e 17% entre 21 e 25 anos.

Quanto à formação acadêmica, todo o quadro possui curso de 
nível superior, sendo 62% dos professores licenciados em Pedagogia. 
Por essa razão, aqueles que exercerem a docência do 6.º ao 9.º nas dife-
rentes disciplinas da matriz curricular são autorizados pela CREDE 17 
a desenvolverem o processo de ensino e aprendizagem em disciplinas 
específicas das grandes áreas do conhecimento. Vinte e um por cento 
dos professores são licenciados em Matemática; 10% são licenciados 
em Pedagogia e em Matemática; e 7% estão frequentando o Curso de 
Licenciatura em Matemática, no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia (IFCE) Campus Cedro, precisamente entre o quinto e o 
oitavo semestre do curso. 

No que diz respeito à formação acadêmica em nível de pós-gra-
duação lato sensu, 50% dos professores com curso de nível superior 
concluído não possuem curso de especialização; 31% são especialistas 
em Metodologia do Ensino Básico; e 19% são especialistas em 
Psicopedagogia e Gestão. Os dados revelaram que nenhum professor de 
Matemática da rede municipal é especialista em Matemática Pura ou 
em Educação Matemática, dadas as condições de ofertas na região.

Em relação à situação funcional dos professores, verifica-se que 
87% pertencem ao quadro permanente e foram selecionados por meio 
de concurso de provas e títulos. Os professores com contrato tempo-
rário representam um percentual de 13%, e, conforme a Secretaria 
Municipal de Educação, os contratos ocorrem em função de afasta-
mento ou aposentadoria de professores do quadro permanente. 

Sobre a prática docente, os saberes sobre a prática para ensino de 
Matemática, indagou-se aos professores de Matemática sobre a impor-
tância da aprendizagem docente e da reflexão sobre a prática de ensino 
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em Matemática como possibilidade para a produção de novos saberes. 
Além disso, buscou-se averiguar qual a importância atribuída a se re-
fletir sobre as ações pedagógicas com a finalidade de se encontrar novas 
alternativas para os problemas do dia a dia da sala de aula. Para con-
duzir a investigação, a ênfase foi colocada no sentido de saber como os 
professores compreendem a construção do conhecimento matemático, 
evidenciando a reflexão sobre a prática como alternativa para se re-
pensar a prática pedagógica e desencadear a formação no contexto de 
atuação profissional. 

Nesse sentido, foi perguntado: como você compreende a cons-
trução dos conhecimentos do professor de Matemática? A partir dos re-
latos dos pesquisados, observa-se que as respostas dadas pelos profes-
sores indicam para a necessidade de uma construção permanente, 
levando em consideração o contexto da sala de aula ano após ano. A re-
presentação sobre a construção de conhecimentos matemáticos que dire-
cionam o fazer do professor engloba concepções de educação matemá-
tica, de aluno, de prática docente, de ensino e aprendizagem, mas, 
principalmente, a maneira como conduzem os trabalhos em sala de aula. 

Ao averiguar as respostas dos professores pesquisados, 76% dos 
participantes afirmaram que essa construção permanente é extrema-
mente importante e que deve ser compreendida como algo vital, cuja 
necessidade para o aperfeiçoamento do trabalho docente não se ques-
tiona. Vinte e oito por cento dos professores pesquisados consideram 
como algo importante que deve ser visto com atenção. O professor 07 
assegura que essa construção é extremamente importante para o exer-
cício da docência em Matemática, pois abrange duas dimensões: “a for-
mação teórico-científica, incluindo a formação acadêmica específica na 
disciplina de Matemática e na formação pedagógica que envolve os co-
nhecimentos que contribuem para o desenvolvimento do fenômeno edu-
cativo no contexto histórico-social”. O depoimento revela as dimensões 
basilares para o exercício da docência. Essas dimensões compõem-se de 
saberes diferentes. As falas dos pesquisados asseguram que:

Ensina bem aquele que está melhor preparado e domina o que 
ensina para seus alunos. A formação continuada do educador 
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é algo determinante para a sua formação e uma necessidade, 
até porque, vivemos em uma sociedade de grandes e profundas 
mudanças: estrutural, comportamental, social, afetiva e cogni-
tiva (Professor 04).

Se o professor de Matemática não busca aperfeiçoar sua prática 
para o ensino de Matemática, ele deve fazer uma auto-avaliação 
para que busque avançar nos seus conhecimentos e na sua prá-
tica para facilitar o processo de ensino-aprendizagem com mais 
segurança e inovação nas suas aulas (Professor 06).

A construção do conhecimento do professor de Matemática deve 
ser contínua e esta deve acontecer por meio da participação e 
desenvolvimento de projetos, formações e eventos relacionados 
à Matemática (Professor 08).

Compreendo que a construção do conhecimento se dá por meio 
da capacitação, troca de saberes, eventos escolares ou sociais, ou 
seja, é tudo aquilo em que se possa extrair conhecimento. São 
quesitos como estes que moldam a construção do conhecimento 
no indivíduo (Professor 09).

Os depoimentos revelam que os pesquisados apresentam preocu-
pação com a preparação para o exercício da docência. Conforme os 
pesquisados, essa preparação não se resume à competência técnica dos 
professores, mas a um conjunto de saberes que foram adquiridos ao 
longo da caminhada do professor de Matemática. 

O professor, como organizador ou mediador da aprendizagem, 
precisa desenvolver a articulação entre os conhecimentos matemáticos 
e o cotidiano do educando, lembrando-se de que é necessário adequar 
os conteúdos ensinados ao nível de maturação dos alunos. Assim “um 
professor qualificado em Matemática desenvolve a aprendizagem no 
aluno, compreendendo e trabalhando as dificuldades que o aluno re-
vela” (Professor 02).

Na sequência da entrevista, foi perguntado: “Refletir sobre a prá-
tica de ensino em Matemática possibilita a produção de novos sa-
beres?”. Ao serem examinadas as respostas dos professores, pode-se 
verificar, por um lado, que 67% dos pesquisados preocupam-se em 
pensar sobre suas ações desenvolvidas em sala de aula. 
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Nas respostas obtidas, sobre as concepções dos pesquisados, cons-
tata-se que a reflexão sobre a prática de ensino está permeada na verifi-
cação, disposição e aplicabilidade dos conteúdos. Outros dados relevantes 
referem-se especificamente a pensar a sala de aula como espaço para re-
flexão da prática pedagógica, voltando-se para as experiências profissio-
nais como planejamento, avaliação e metodologia de ensino. 

As falas de alguns docentes apresentam a importância atribuída à 
reflexão sobre o fazer pedagógico do professor de Matemática. Assim 
eles expressam que:

A reflexão traz sempre uma nova ação ou uma ação repen-
sada. Refletir a práxis e os saberes que a envolvem nos impul-
siona para uma avaliação e uma tomada de decisão importante. 
Ninguém consegue fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. 
O comodismo profissional é uma ferrugem nas engrenagens do 
pensamento. Quanto mais se reflete os saberes, mais saberes são 
produzidos, pois somos seres inacabados (Professor 4).

A reflexão e a análise da minha prática no ensino de Matemática 
favorecem para que eu busque inovar minhas aulas, incentive ao 
aluno desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade no desen-
volvimento da aprendizagem (Professor 6).

Os depoimentos transcritos revelam a preocupação dos profes-
sores em redimensionar sua prática para a transmissão dos conteúdos e 
o desenvolvimento cognitivo dos educandos. Refletir sobre a própria 
prática docente permite ao professor repaginar suas experiências e me-
lhorar o seu fazer de modo a desenvolver-se profissionalmente a partir 
de inquietações do seu exercício profissional. 

O professor 02 assegura que a reflexão sobre a prática de ensino 
em Matemática “possibilita a aprendizagem docente, pois na medida 
em que se exercita a reflexão sobre alguma prática, o professor é levado 
à pesquisa, à troca de conhecimentos entre os colegas e alunos e certa-
mente o professor adquire novos saberes matemáticos”. 

Outro professor acredita que o importante na reflexão docente 
seria tornar o ensino de Matemática mais interessante para atingir os ob-
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jetivos de ensino. Deve-se levar em consideração que a relação existente 
entre teoria e prática deve estar sintonizada com a vivência dos alunos. 

Se o professor obtivesse esse pensamento, com certeza o ensino 
da Matemática seria mais atrativo. Refletir sobre o ensino da 
Matemática é uma tarefa importante no trabalho docente, pois 
ajudaria ao próprio professor na transmissão dos saberes aos 
alunos, facilitando sua vida estudantil e, consequentemente, do 
mestre em sala de aula (Professor 01).

Um percentual de 44% considera essa prática extremamente im-
portante. Nos relatos, evidencia-se a representação sobre a prática de 
sala de aula articulada à relação ensino-método e execução do planeja-
mento; interação com o aluno; reflexão individual e construção de 
novos conhecimentos. 

A produção de novos saberes provém da prática de ensino. O 
professor, como mediador do saber, não pode deixar de lado 
uma prática de ensino aberta ao diálogo – ouvindo os alunos – 
feita mediante a experiência de vida dos alunos, sob pena de se 
estar promovendo uma educação bancária muito bem enfatizada 
por Paulo Freire (Professor 09).

Outros professores acreditam que o importante na reflexão do-
cente sobre sua prática é atingir os objetivos de ensino, salientando que 
a principal tarefa do professor no exercício da docência é facilitar a 
aprendizagem do educando por meio do ensino. 

Primeiro poder definir o ensino como: o fazer com que os alunos 
possam desenvolver capacidades e habilidades, isso acontece 
durante a convivência do professor de Matemática com determi-
nada turma, ou seja, vem do professor refletir sempre sobre sua 
forma de ensinar e isso vai produzir saberes sobre si mesmo e 
sua prática (Professor 03).

Destaca-se nos depoimentos o ensino como atividade que o pro-
fessor aprende ao executá-la e, na medida em que desenvolve sua prá-
tica, ensina algo a alguém. Dessa forma, no exercício da docência, 
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aprende-se ao ensinar e se ensina para que se aprenda alguma coisa. O 
professor 7 afirma que “a atividade principal do profissional do magis-
tério é o ensino, que consiste em dirigir, organizar, orientar, mediar e 
estimular a aprendizagem. É em função da condução do ensino, de suas 
finalidades, modos e condições que novos saberes são produzidos”.

Assim, a sala de aula é o espaço que propicia aprendizagem per-
manente, o qual possibilita alunos e professores se desenvolverem me-
diante suas especificidades. Portanto, faz-se necessário “refletir para 
melhorar a prática pedagógica, especialmente, porque a sala de aula fun-
ciona como um laboratório de estudo e aprendizagem” (Professor 10).

Com o propósito de dar continuidade à pesquisa, realizou-se a 
seguinte pergunta: “Refletir sobre as ações pedagógicas de sua prática 
tem por finalidade encontrar novas alternativas para os problemas que 
emergem no dia a dia da sala de aula?”.

Todos os pesquisados foram unânimes em afirmar que o prin-
cipal propósito de tais reflexões é, de fato, encontrar saídas pedagógicas 
que permitam equacionar os problemas detectados no cotidiano da sala 
de aula, principalmente, os relacionados à aprendizagem dos alunos, 
permitindo que os mesmos sejam críticos e reflexivos frente ao con-
texto em que se encontram inseridos.

Na fala de alguns docentes, fica evidenciado que a reflexão do 
professor deve pautar-se na sua prática na tentativa de desenvolver nos 
alunos criticidade e autonomia, pois ensinar não se restringe ao repasse 
de conteúdos programáticos.

Como a essência do ato de ensinar não é apenas repassar 
con teúdos, instigar os alunos a uma reflexão mais ampla do 
mundo e sobre o mundo apresenta-se como uma necessidade. 
Torná-los críticos e abertos ao diálogo, compreendendo o con-
vívio social do indivíduo, são tarefas pertinentes a docente 
cujas intervenções pedagógicas são ferramentas mediadoras 
que, se bem pensadas, são capazes de aproximar o aluno de 
conhecimentos (Professor 09).

O professor precisa inovar a cada dia, pois as informações 
chegam, na maioria das vezes para os alunos de uma maneira 
dispersa, entra aí o papel de o professor organizar essas ideias 
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para que os alunos possam entender a mensagem de uma ma-
neira convicta, crítica e, por fim, reflexiva (Professor 01).

Observa-se ainda em alguns depoimentos que os professores 
devem atentar para o seu fazer, buscando visualizar a aprendizagem dos 
alunos que constituem a sala de aula. Evidencia-se a preocupação com 
os resultados alcançados com as metodologias de ensino aplicadas em 
sala de aula e a necessidade de mudança caso os caminhos percorridos 
não sejam viáveis, tornando-se indispensável mudar a rota e, conse-
quentemente, (re)pensar as ações metodológicas desenvolvidas no âm-
bito da sala de aula.

As ações pedagógicas, podem sim ajudar no desenvolvimento da 
aprendizagem do aluno, pois, de acordo com as dificuldades en-
contradas pelos educandos, o professor precisa pensar alternativas 
positivas que mudem a situação, e isso exige o planejamento de 
diferentes estratégias, enfim, exige reflexão (Professor 02).

As ações pedagógicas devem ser bem aplicadas na sala de aula, 
tem que existir sempre uma reflexão sobre as mesmas, para identi-
ficar se estão ou não produzindo o efeito esperado, caso contrário 
cada ação deve ser (re)pensada ou substituída buscando resolver 
as dificuldades na aprendizagem dos alunos (Professor 03).

Reforçando as falas anteriores e apontando para a preocupação 
com a formação permanente para o exercício da docência, bem como 
para a melhoria do desempenho do professor, destacamos os depoi-
mentos a seguir:

A próxima práxis nos mostra que precisamos melhorar sempre 
mais o nosso fazer pedagógico. As constantes exigências do 
mercado de trabalho apontam para a urgência de mudanças 
significativas nos mais diversos aspectos de docência. A busca 
de novas alternativas é algo que dá trabalho e requer estudo, 
pesquisa e, acima de tudo, determinação por porte de quem a 
procura (Professor 04).

No trabalho docente é preciso estar preparado para os pro-
blemas do dia-a-dia, procurando novas alternativas, sabemos 
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que na sala de aula nada é estático, imutável, estabelecido para 
sempre (Professor 07).

Outro relato interessante está na capacidade do professor de 
buscar cotidianamente superar os desafios da profissão, evidenciando a 
necessidade de refletir sobre sua prática pedagógica, sendo perceptível 
ao desenvolvimento intelectual dos educandos, pois cada aluno se de-
senvolve e absorve conhecimento de maneira particular.

O Professor 06 destaca que “sempre surgem dificuldades e desa-
fios que fazem com que a gente busque rever a nossa própria prática e 
conseguir encontrar novas alternativas que facilitem a prática pedagó-
gica e a aprendizagem dos alunos”. Portanto, “quando refletimos en-
contramos caminhos possíveis para resolver os problemas do dia a dia 
da sala de aula” (Professor 05).

Considerações finais

Este trabalho teve por finalidade investigar a prática de ensino e 
as interlocuções formativas que se desencadeiam a partir do contexto de 
trabalho do professor de Matemática, na perspectiva do desenvolvi-
mento profissional do professor para o exercício da docência. 

Neste itinerário, constatou-se que os professores têm a preocu-
pação com sua formação e em tomarem seu próprio fazer docente como 
momento de aprendizagem, embora mudanças, incertezas, tensões e 
condições objetivas de trabalho influenciem na melhoria da prática do-
cente, desenvolvendo no professor o exercício da reflexão constante 
sobre o seu trabalho, realizando momentos para pensar sobre a própria 
prática e efetivar constantes retrospectivas sobre a ação docente para 
desenvolver-se continuamente. 

A pesquisa revelou que os professores compreendem a reflexão 
como condição profissional do professor, a ser aprendida e praticada 
durante a sua formação e ao longo de sua atuação profissional. Revelou 
ainda que os professores de Matemática da rede municipal de ensino 
interagem com colegas de trabalho compartilhando experiências, di-
lemas e desafios na tentativa de aprender diariamente e participam de 
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eventos promovidos pela escola (Encontros Pedagógicos, Planejamentos, 
etc.) como canal de crescimento pessoal e profissional. 

Os professores compreendem os saberes docentes sobre a prática 
como espaço de construção do conhecimento do professor de Matemática, 
o qual deve refletir sobre a própria prática de ensino, possibilitando a 
produção de novos saberes e, consequentemente, encontrar novas alter-
nativas para os problemas que emergem no dia a dia da sala de aula.

À guisa de conclusão, a pesquisa apresentou-se relevante, uma 
vez que revelou dados significativos sobre aspectos da realidade coti-
diana de professores de Matemática que atuam no Ensino Fundamental 
no município em referência, bem como apresentou o posicionamento 
dos professores sobre a prática docente, destacando que as interlocu-
ções vividas no exercício da docência devem ser redimensionadas por 
meio de um fazer pedagógico reflexivo.
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ATUAÇÃO DOS INTÉRPRETES DE LIBRAS 
NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE CONCEITOS QUÍMICOS 
PARA ALUNOS COM SURDEZ

 Esilene dos Santos Reia
Maria Mozarina Beserra Almeida

Isaías Batista de Lima

Os limites da minha linguagem de-
notam os limites do meu mundo. 

                             Ludwig Wittgenstein

Introdução

O termo inclusão tem sido, nos dias atuais, o foco de várias 
discussões entre os educadores da rede pública de ensino. A legislação 
é explícita quanto à obrigação das escolas de acolher todas as crianças 
que se apresentem para matrícula, sejam elas portadoras de necessi-
dades especiais ou não (Resolução CNE/CEB, nº 2, art. 2º). A política 
nacional de educação especial dá prioridade para atendimento de todas 
as pessoas com necessidades especiais – mental, visual, auditiva, física 
e múltipla, além dos portadores de condutas típicas (problemas de con-
duta) e das pessoas superdotadas na rede de ensino comum (LDB/1996). 

Nesse contexto, algumas mudanças ocorrem na educação brasi-
leira pautadas em leis, decretos e resoluções que impulsionam a inclusão 
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social e educacional. Essas mudanças implicam, principalmente, a rees-
truturação do ambiente escolar, para que este possa receber e atender às 
diferentes necessidades dos educandos. Porém, a inclusão do aluno 
surdo não depende apenas da sua matrícula em uma turma de ensino 
regular; deve ser respeitada, ainda, a sua condição sociolinguística. 

O processo de inclusão exige uma rede de apoio, na qual se destaca 
a figura do intérprete da Língua de Sinais, para assegurar que o aluno tenha 
acesso, na sua própria língua (Libras), aos conteúdos das disciplinas.

De acordo com Brasil (2002, p. 11 apud RAMOS, 2011, p. 65), o 
tradutor-intérprete é a “pessoa que traduz e interpreta a língua de sinais 
para a língua falada e vice e versa, em quaisquer modalidades que se 
apresentar (oral ou escrita)”. O Decreto nº 5.626/2005 considera como 
tradutor e intérprete da língua de sinais e da língua portuguesa aquele 
que interpreta de uma língua fonte para outra língua alvo. Segundo tal 
decreto, a formação desse intérprete deve efetivar-se por meio de curso 
superior de Tradução e Interpretação, com habilitação em LIBRAS/
Língua portuguesa. Essa formação permite que o intérprete da Libras 
atue na educação infantil, na educação fundamental e na universidade 
(GUARINELLO et al., 2008).

Alguns autores ressaltam que, no Brasil, o intérprete encontra 
possibilidades restritas para o seu exercício profissional, com baixos 
salários e difícil acesso a cursos referentes à sua área de atuação, os 
quais são geralmente ofertados nos grandes centros urbanos (PIRES; 
NOBRE, 2000). Por essas razões, ainda é escasso o número de pessoas 
habilitadas para cumprir essa função. Dessa forma, os contextos educa-
cionais que efetivamente contam com a prática de intérpretes em sala 
de aula são limitados.

Desde que foi garantida por lei a presença da Libras nos espaços 
de sala de aula, a mesma é compreendida como sendo de responsabili-
dade dos tradutores e intérpretes da língua, cuja função, de acordo com 
Lodi (2013), mostra-se indefinida no documento e mesclada com a de 
outros profissionais de apoio educacional:

Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial 
na perspectiva da edu cação inclusiva, disponibilizar as fun-



INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 157

ções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia-intérprete, 
bem como de monitor ou cuidador dos alunos com necessidade 
de apoio nas atividades de higiene, alimenta ção, locomoção, 
entre outras, que exijam auxílio constante no cotidiano escolar 
(BRASIL, 2008, p. 11).

A Lei que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de 
língua brasileira de sinais é recente. De acordo com a lei nº 12.319, de 
1º de setembro de 2010, segundo o Art. 6º, compete aos intérpretes:

I –  Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e 
surdos, surdos e surdos cegos, surdos cegos e ouvintes, por meio 
das Libras para língua oral e vice-versa;

II – Interpretar, em Língua Brasileira de sinais – Língua por-
tuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desen-
volvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, 
médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos 
curriculares;

III – Atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de 
ensino e nos concursos públicos;

IV – Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às ativida-
des-fim das instituições de ensino e repartições públicas; e

V – Prestar seus serviços em depoimento em juízo, em órgãos 
administrativos ou policiais (BRASIL, 2010).

A inserção do intérprete na sala de aula e o cumprimento de suas 
atribuições conforme garante a lei, teoricamente, devem minimizar as 
dificuldades encontradas pelos surdos, pois estes convivem com a desi-
gualdade linguística dentro da sala de aula, por não terem uma língua 
compartilhada com seus colegas e professores ouvintes. 

A disciplina de Química é considerada por muitos alunos como 
complexa, pois exige a compreensão de conceitos abstratos e utiliza 
uma linguagem específica, o que para eles pode representar uma difi-
culdade em compreender determinados conceitos químicos, acentuada 
ainda mais quando a língua utilizada é desconhecida pelos alunos.                   
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É isso que acontece com a maioria dos alunos surdos que cursam o 
Ensino Médio; pois, desprovidos da audição, recebem o conteúdo quí-
mico em uma língua oralizada. 

No que se refere à dificuldade dos alunos em compreender os 
conceitos químicos, Torriceli (2007, p. 16) afirma que: “A aprendi-
zagem da Química passa necessariamente pela utilização de fórmulas, 
equações, símbolos, enfim, de uma série de representações que muitas 
vezes pode parecer muito difícil de ser absorvida”. Os pesquisadores 
Quadros et al. (2001, p.12) fazem suas considerações mostrando a im-
portância do professor para a ligação entre o mundo concreto e o abs-
trato no aprendizado dessa disciplina:

Esta ciência trabalha situações do mundo real e concreto cujas 
explicações, na maioria das vezes, usam entidades do mundo 
chamado microscópico, tais como átomos, íons, elétrons, entre 
outros. Navegar neste mundo infinitamente pequeno e, por-
tanto, abstrato, usando essa abstração para explicar o mundo 
real, é difícil para uma parte significativa dos estudantes. 
Consideramos que o trabalho do professor poderia se dirigir 
exatamente para a ligação entre esses dois mundos – macroscó-
pico/concreto e microscópico/abstrato – dando significado aos 
conteúdos químicos.

Nessa perspectiva, não é simples o papel do professor de Química 
como mediador no processo de construção do conhecimento científico 
dos alunos. Tratando-se de alunos com surdez, a situação se configura 
como um grande desafio, pois devido à falta de sinais apropriados para 
conceitos químicos em Libras e o fato de a maioria dos indivíduos des-
conhecerem essa língua, o professor tem dificuldade em eliminar a bar-
reira que prejudica o processo de ensino e aprendizagem, caracterizada 
pela falta de comunicação. 

Diante dessa realidade, o papel do intérprete de Libras torna-se 
fundamental para o processo de ensino e aprendizagem de conceitos 
químicos para alunos com surdez. Segundo Lacerda (2002), são poucas 
as escolas que se preocupam com essa problemática, ou seja, que têm 
permitido ou proposto a inserção do intérprete em sala de aula como 
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possibilidade para solucionar ou minimizar os problemas linguísticos 
enfrentados pela comunidade surda no cotidiano escolar.

Diante do exposto e considerando que o ensino de ciências tem 
um papel importante na educação para contribuir com o desenvolvi-
mento intelectual do indivíduo, este estudo procurou investigar o en-
sino de Química sob a ótica da inclusão, direcionando o foco aos intér-
pretes de Libras, com o objetivo de investigar a atuação destes diante 
das dificuldades em traduzir os conceitos químicos para Libras. 

Caminho metodológico percorrido 

O presente trabalho resultou de uma pesquisa de natureza descritiva 
sob a forma de um estudo de caso e com abordagem qualitativa. A mesma 
foi desenvolvida em 2012 na Escola Estadual Manoel Mano e Instituto 
Cearense de Estudantes Surdos, ambas pertencente à rede estadual de en-
sino do Estado do Ceará. A Escola Estadual Manoel Mano (Escola A) é de 
caráter profissionalizante e está localizada na cidade de Crateús, sertão 
cearense, há aproximadamente 360 km de Fortaleza. O Instituto Cearense 
de Estudantes Surdos (Escola B) é considerado uma escola bilíngue, apre-
senta sede em Fortaleza e tem mais de cinco décadas de existência.

A realização da pesquisa constou de entrevistas com quatro intér-
pretes, sendo dois de cada escola. Os mesmos serão mencionados utili-
zando-se as expressões intérprete 1(I1), intérprete 2(I2), intérprete 3(I3) 
e intérprete 4(I4). Os intérpretes entrevistados, com faixa etária entre 25 
e 34 anos, trabalham nas escolas há mais de dois anos e, apenas um 
deles concluiu o Ensino Superior (os demais estão cursando Pedagogia). 
O estudo desenvolveu-se em 4 (quatro) etapas:

a) Levantamento junto à Secretaria Executiva de Educação do 
Estado do Ceará – SEDUC para identificar o número e o nome 
de escolas públicas que apresentam alunos surdos matricu-
lados no Ensino Médio;

b) Realização de entrevistas com os intérpretes para a coleta de 
dados, por meio de questões abertas e fechadas, abordando os 
itens especificados abaixo: 
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•	 Dificuldades encontradas em traduzir os conteúdos de 
Química para alunos surdos; 

•	 Opinião sobre a inclusão de alunos surdos; 
•	 Utilização das terminologias químicas na Libras; Atuação e 

desempenho do intérprete nas aulas de Química; Metodologia 
de ensino utilizada e apoio didático-pedagógico. 

•	 Realização de visitas às escolas, com o objetivo de entender a 
organização do trabalho pedagógico e conhecer a rotina dos 
entrevistados; 

•	 Realização de encontros com professores e com os intérpretes, 
no intuito de conhecer e registrar o processo de construção dos 
sinais para as aulas de Química. 

Na escola A, os encontros ocorreram com a presença dos intér-
pretes, professores e com um aluno surdo, o qual fez questão de apre-
sentar os sinais e fazer as demonstrações para que os mesmos fossem 
registrados. Já na Escola B, devido ao tempo mínimo disponível dos 
professores, contou-se principalmente com a participação dos intér-
pretes e com a ajuda de um funcionário da própria escola (o qual era 
surdo e tinha curso de ilustrador).

Resultado e discussão

Os resultados e discussão a seguir foram baseados nas respostas 
das entrevistas realizadas com os intérpretes participantes da pesquisa. 
Nessa etapa, utilizou-se a transcrição direta dos relatos colhidos nas 
entrevistas, juntamente com apresentação de tabelas e gráficos para elu-
cidar os resultados e discussões propostas.

Os desafios no ensino de Química segundo a 
percepção do intérprete

Este item foi elaborado a partir das respostas dos intérpretes às 
questões que fazem referência às dificuldades na tradução e interpre-
tação dos conceitos químicos e também versam sobre o planejamento 
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da disciplina. Por conveniência e para enriquecimento da discussão, 
também aborda a opinião do intérprete sobre seu nível de conhecimento 
na área.

Questionados sobre as principais dificuldades em traduzir con-
ceitos químicos para Libras, os intérpretes responderam à pergunta 
elencando os itens apresentados na tabela 1.

Tabela 1 – Resultado do questionamento sobre as principais dificuldades em 
traduzir conceitos químicos para Libras

Respostas sobre as principais dificuldades em traduzir 
conceitos químicos para Libras

Número de 
intérpretes que 
apontaram a 

resposta
Falta de sinais relacionados à Química nos dicionários 
trilíngues. 100%

Falta de conhecimento aprofundado nos conteúdos da 
disciplina. 50%

Falta de planejamento conjunto entre professores e intérpretes. 25%
Falta de tempo para articular a criação de sinais com os alunos 
surdos. 25%

Fonte: Elaborada pelos autores.

De acordo com as respostas dos entrevistados, a falta de sinais 
relacionados aos conceitos de Química constitui-se um dos principais 
entraves para que os mesmos possam desempenhar a sua função. Os 
cursos de formação em Libras, por mais que tenham um nível avan-
çado, não são voltados para a linguagem de uma disciplina específica, 
como é o caso da Química. Além disso, os dicionários trilíngues não 
apresentam sinais para esse fim, pois apresentam expressões e termino-
logias mais abrangentes e de uso do cotidiano. 

Esse fato acaba agravando as dificuldades de se obter a tradução 
para a Língua Brasileira de Sinais, o que faz com que os intérpretes 
acabem recorrendo a outros recursos, como afirma o intérprete 1 em sua 
fala: “A nomenclatura de Química tem muito teoria dissociada da prá-
tica; o livro não é sintético, de modo que precisamos estar grifando 
palavras-chave, frases ou pequenos trechos que sejam mais específicos, 
diretos e esclarecedores”.
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A Química tem uma linguagem própria e envolve conceitos abs-
tratos. Analisando a fala do entrevistado, percebe-se que, na ausência 
de sinais, o mesmo recorre à escrita, ou melhor, à leitura como alterna-
tiva para facilitar a compreensão do aluno. Kubaski e Moraes (2009) 
alertam sobre a expectativa relacionada com a leitura e escrita do aluno 
surdo. Segundo esses autores, espera-se que o aluno compreenda a es-
crita por meio de estruturas simples, que gradativamente progridem 
para uma estrutura mais complexa. Porém, compreender os textos que 
falam sobre determinados conteúdos químicos não é uma tarefa sim-
ples, nem mesmo para os alunos ouvintes. Supõe-se que, para os alunos 
com surdez, essa dificuldade seja mais acentuada, uma vez que eles não 
fazem uso do mecanismo alfabético para extrair significado do escrito. 

Portanto, a mediação para a aprendizagem dessa disciplina pelo 
uso de palavras-chave ou pequenos trechos deve ser questionada, evi-
tando-se o uso de material que apresenta uma leitura muito complexa 
para o estudante surdo.

O argumento de que o aluno surdo tem muita dificuldade de ler 
faz com que os professores evitem a atividade e, assim, a leitura 
vai-se tornando cada vez mais difícil, limitando-se a textos pe-
quenos, facilitados, tanto semântica como sinteticamente, empo-
brecidos e, muitas vezes, não adaptados ao interesse dos alunos 
(FRIÃES; PEREIRA, 2000, p. 121).

Já Kubaski e Moraes (2009) supõem que, para facilitar a compre-
ensão dos conceitos químicos apresentados aos alunos com surdez, 
seria mais viável associar textos contextualizados com sinais em Libras 
apropriados para que eles pudessem recontextualizar o escrito e assim 
derivar sentido.

 Vários estudos têm apontado para a importância do bilinguismo 
para a educação dos alunos com surdez. Os autores Souza e Silveira 
(2011, p. 38) afirmam que: “O ensino de Química, nesse viés, deveria 
contemplar o uso de terminologias desse conteúdo na Língua de Sinais, 
no ensino-aprendizagem dos conceitos químicos, e levar o aluno surdo 
a utilizar, igualmente, os mesmos termos na escrita e leitura”. No en-
tanto, os mesmos autores revelam em seu trabalho que: “Existe uma 
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carência de terminologias científicas em Libras, o que pode interferir na 
negociação de sentidos dos concei tos científicos por docentes, alunos e 
intérpretes, dificultando o ensino-aprendizagem de ciências”. A respeito 
dessa realidade, Lindino et al. (2009, p.11) enfatizam:

O ensino de Química para Surdos, por meio da língua de sinais, 
possui suas dificuldades principalmente no que tange à simbo-
logia química, aos termos específicos frequentemente utilizados 
nesta disciplina, porque não possuem seus correspondentes na 
LIBRAS. Essa dificuldade é complementada pela falta de com-
preensão e interpretação da Língua Portuguesa e das dificul-
dades com relação à coerência e coesão textuais e, dessa forma, 
os discentes surdos não compreendem facilmente o contexto do 
conteúdo presente nos materiais didáticos, baseados na escrita, 
utilizados no ensino de Química.

Outro ponto relevante apontado pelos intérpretes é que o não co-
nhecimento aprofundado na disciplina de Química dificulta a tradução 
para a Libras. Essa situação é compreensível, pois os entrevistados não 
são profissionais da área das ciências naturais (alguns ainda estão cur-
sando Pedagogia). 

Segundo os próprios intérpretes, a maioria dos profissionais que 
procuram curso de formação para atuar nessa área de tradução e inter-
pretação da Língua Brasileira de Sinais são pedagogos ou profissionais 
formados em Letras. Muitos tiveram contato com a Química há alguns 
anos, apenas no Ensino Médio.

 Procurando investigar a respeito da afinidade dos entrevistados 
com a disciplina de Química, pediu-se que estes classificassem como 
“razoável”, “bom” ou “excelente” o seu próprio nível de conhecimento. 
O resultado é apresentado a seguir na tabela 2.

Tabela 2 – Resultado do nível de conhecimento do intérprete na área de Química
Nível de conhecimento Escola A Escola B
Razoável 50% 50%
Bom 50% 50%
Excelente

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Os intérpretes que classificaram como “bom” seu nível de conhe-
cimento não acrescentaram qualquer comentário que justificasse sua 
resposta. O único entrevistado que argumentou foi o I-2 da Escola A, 
classificando como razoável o seu nível de conhecimento e fazendo o 
seguinte depoimento:

Razoável, pois já faz alguns anos que conclui o Ensino Médio 
e essa não é uma disciplina na qual aprofundei meus conheci-
mentos, de modo que ao sentir dificuldade ao compreender o 
conteúdo para interpretá-lo, busco sempre a ajuda dos profes-
sores, peço que primeiro me esclareçam e depois traduzo.

A dificuldade na compreensão de conceitos químicos apresen-
tada pelos intérpretes é preocupante, uma vez que foi observado e de-
clarado unanimemente por eles que não existe planejamento conjunto 
com o professor de Química. Portanto, se houver algum erro conceitual 
na sua interpretação e se não houver tempo de esclarecê-lo com o pro-
fessor, haverá distorções conceituais entre o que foi ensinado pelo pro-
fessor de Química e o que foi repassado pelo intérprete. 

Logo, pode-se observar que a falta de planejamento com o pro-
fessor da disciplina poderá implicar, em alguns casos, distorções na 
compreensão dos conceitos por parte do intérprete. Consequentemente 
isso poderá afetar na exposição e compreensão dos conceitos quí-
micos traduzidos para Libras, comprometendo assim o processo de 
ensino e de aprendizagem do aluno que está internalizando esse co-
nhecimento. Isso é confirmado por Guarinello et al. (2008, p. 54), 
quando afirmam que:

É fato amplamente conhecido que muitos intérpretes não têm 
domínio do assunto que vão interpretar, gerando a supressão, 
adição ou confusão de informações, o que faz com que o 
surdo, constantemente, mesmo contando com a ajuda de um 
intérprete, não tenha acesso à mesma informação que os seus 
pares ouvintes. 

A falta de oportunidade para planejar juntamente com os profes-
sores da disciplina impede o intérprete de discutir e propor atividades 
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que venham favorecer o ensino do aluno surdo. Percebe-se, na fala de 
um dos entrevistados, o sentimento de exclusão do processo de planeja-
mento pedagógico por área de conhecimento, conforme declara o I-3 
em sua fala: “Infelizmente não faço parte do planejamento por área, 
apenas do planejamento coletivo”.

Kelman (2005) realizou um estudo com objetivo de descrever os 
diferentes papéis que o intérprete assume no contexto educacional inclu-
sivo. Na sua pesquisa, a autora revela que o mesmo assume onze dife-
rentes papéis e ela também destaca a importância de sua presença no 
planejamento, afirmando que uma das importantes funções exercidas 
pelo intérprete, que atua em sala de aula, é participar do planejamento 
das aulas e integração junto com o professor, para que o conteúdo seja 
ministrado da melhor forma possível para os alunos com surdez. 

O planejamento é muito importante para uma produção interpre-
tativa por parte do intérprete, principalmente no que se refere ao ensino 
de conteúdos específicos (como o ensino de Química), que apresentam 
carência de sinais e interferem na tradução/interpretação simultânea. A 
respeito da participação do intérprete no planejamento, Marcon (2012, 
p. 233) assinala:

Para o planejamento, faz-se necessário um procedimento prévio 
de estudo sobre o tema tratado, com vistas à obtenção de uma 
amplitude relativas às competências linguísticas e referenciais 
do profissional. O planejamento prévio é imprescindível para 
que ocorra a produção de uma interpretação sem ruídos, lacunas 
ou interrupções, fenômenos que podem ocorrer durante a atu-
ação do intérprete, diante de conteúdos específicos das dife-
rentes áreas do conhecimento. 

Diante do contexto apresentado, percebe-se o quanto é impor-
tante a figura do intérprete no processo de ensino e aprendizagem de 
conceitos químicos para alunos surdos, pois cabe a ele a responsabili-
dade de traduzir e interpretar esses conceitos que, na sua grande maioria, 
carecem de sinais na Libras. Daí, Góes (2011, p. 9) adverte que:

O intérprete de Libras tem obrigação de exercer sua função com 
máximo de qualidade e responsabilidade, sabendo que dela de-
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pende a contribuição para plena garantia de comunicação, acesso 
à informação e educação de uma pessoa. Todavia, sua inserção 
no espaço escolar não pode ser vista como uma panaceia.

A autora defende que a atuação do intérprete é essencial para a 
inclusão do aluno com surdez, porém não é a única solução. Ela entende 
que esse profissional é um aliado para a efetivação do ideal da inclusão, 
mas, além do seu trabalho, é preciso que a escola, de modo geral, 
também se empenhe nesse objetivo.

No que se refere às observações feitas durantes esta pesquisa 
sobre a atuação do intérprete, percebe-se que, mesmo com a carência de 
material didático e iniciativas para apoiar o trabalho desses profissio-
nais, o trabalho desenvolvido por eles é fundamental para o processo de 
inclusão educacional dos alunos com surdez, pois estes se apoiam no 
trabalho do intérprete, buscando interagir com os conteúdos escolares 
que lhes são apresentados em uma língua que precisa de aperfeiçoa-
mentos para estreitar a relação entre eles e o conhecimento químico.

Papel do intérprete frente aos recursos metodológicos e 
o processo de ensino e aprendizagem de Química 

Neste item, são analisadas as respostas das questões que dizem 
respeito ao grau de dificuldade dos alunos com surdez em resolver as 
atividades de Química em sala de aula, os recursos didáticos pedagó-
gicos utilizados pelos intérpretes; bem como a opinião destes sobre 
quais atividades (práticas ou teóricas) são mais afetadas pela falta de 
sinais em Libras.

Inicia-se a análise de dados deste tópico a partir das respostas dos 
entrevistados para a seguinte pergunta: como você classifica o grau de 
dificuldade dos alunos surdos em resolver as atividades de Química 
propostas durante as aulas? 

As respostas foram organizadas na Figura 1.
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Figura 1 – Grau de dificuldade dos alunos em resolver atividades de Química

Fonte: Elaborada pelos autores.

Analisando as respostas dos entrevistados, separadamente por 
escola, percebeu-se que houve consenso na opinião dos mesmos. 
Todavia, se comparadas às respostas entre as escolas A e B, notou-se 
uma grande diferença. Não é foco desta pesquisa comparar os resul-
tados entre as escolas, uma vez que são contextos completamente dife-
rentes. No entanto, é válido esclarecer os motivos apresentados pelos 
intérpretes da Escola B, que admitem que a dificuldade dos alunos em 
resolver as atividades de Química é muito elevada, conforme justifica o 
entrevistado da referida escola:

Trabalho com alunos surdos no período noturno, então é um pú-
blico com idade mais avançada, que vem do trabalho, que vem 
de um dia de dona de casa. Enfim, a rotina diária de uma dona 
de casa e mulher trabalhadora. Quanto aos homens, a maioria 
deles trabalha em comércio, supermercados, então chegam com 
certo stress e cansaço. Quando observamos, atentamos para esta 
particularidade deles, isso torna a resolução de atividades e exer-
cícios bem difícil, então o grau de dificuldade para resolução 
dessas atividades é muito elevado por conta desses fatores. Essa 
é especificamente a realidade do turno da noite (I-1).

Escola B Escola A

MUITO 
ELEVADO

50%

RAZOÁVEL
50%

Grau de dificuldade dos alunos 
em resolver atividades de Química
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Observou-se, a partir da fala acima, que o intérprete atribuiu a 
falta de rendimento dos alunos ao fato de eles trabalharem durante o dia 
e chegarem exaustos para aula no período noturno. No entanto, essa 
realidade não é exclusividade dos alunos com surdez matriculados 
nesse turno. De modo geral, quem estuda à noite, seja aluno ouvinte ou 
com surdez, enfrenta limitações de ensino (as horas-aula são enco-
lhidas, e a evasão é bem maior) (CASTILHO; CASTRO, 2011).

Observou-se ainda que os relatos dos intérpretes da Escola A 
classificaram como “razoável” o nível de dificuldades apresentado 
pelos alunos. O I-1 declara: “Razoável, se for a parte teórica que en-
volve leitura e escrita, pois necessita interpretar o enunciado para que 
ele compreenda e responda”.

Em sua fala, o intérprete refere-se à utilização de textos com pa-
lavras desconhecidas pelo aluno com surdez, dificultando a compre-
ensão do mesmo e consequentemente prejudicando a produção da es-
crita. Nesse caso, o intérprete faz a mediação por meio da interpretação 
e contextualização do texto estudado, para que o aluno possa compre-
ender o significado das palavras a partir das referências que ele tem 
sobre o tema apresentado.

No entanto, Marcon (2012) salienta que, na relação entre o intér-
prete e o aluno com surdez na interação tradutória, o texto pode conti-
nuar sendo incompreensível se o intérprete não possuir um repertório 
linguístico e referencial sobre o assunto. 

Tratando-se da atuação do intérprete nas aulas de Ciências, 
Gauche e Feltrine (2006, p. 28) afirmam: 

Há uma carência de professores de ensino de Ciências fluentes 
em Libras e professores-intérpretes habilitados na área de 
Ciências, o que, por sua vez, se relaciona às restrições relativas 
ao acesso ao conhecimento em sua totalidade. O papel instru-
mental legalmente atribuído ao professor-intérprete pela lei, 
identificado no Art. 21 do Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro 
de 2005, merece análise acurada, no que tange ao ensino-apren-
dizagem de conceitos escolares de Ciências. Como ele poderá 
ser fiel à interpretação ou tradução do conteúdo, se não apre-
sentar domínio do tema a ser interpretado ou traduzido?
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Dessa forma, reforça-se o posicionamento a favor do planeja-
mento conjunto com o professor de Química, principalmente pelo fato 
de os intérpretes não serem profissionais da área e terem a incumbência 
de interpretar de forma clara os textos de Química (que, na maioria das 
vezes, não são claros nem mesmo para alunos ouvintes que dominam a 
língua escrita). 

A respeito dessa realidade, Marcon (2012, p. 248) contribui afir-
mando: “O intérprete realiza ‘explicações’, como se fossem notas de 
rodapé no ato da interpretação, para contextualizar um fato, utilizando 
o seu referencial linguístico e fazendo escolhas lexicais para sanar a 
dificuldade que o surdo encontra”. O depoimento do I-2 da escola B, 
quando respondia a outra questão sobre recursos pedagógicos, reflete 
essa realidade:

[...]. Procuro exemplificar os termos técnicos da Química. Por 
exemplo, eu me peguei em uma situação que estava falando da 
mudança de estado (sólido líquido e gasoso). Quando a profes-
sora falou da naftalina, eles não sabiam, não conheciam, mas eles 
utilizam em casa, então eu intervi. “É aquela bolinha branca que 
vocês colocam ali, às vezes vocês utilizam dentro do seu guarda 
roupa, para evitar barata.”[...]. Então eu vou trazendo eles para a 
realidade prática da aula, muitas vezes sem o professor citar esse 
exemplo. Dentro da tradução existe esse meu acréscimo, muitas 
vezes o professor não cita experiências práticas, mas o recurso 
para me ajudar na tradução é esse, é trazer o aluno pra realidade 
dele, pro que ele conhece sobre aquele determinado assunto.

Diante do exposto, é possível considerar que interpretar os textos 
de Química é uma tarefa que demanda trabalho, esforço intelectual e em-
penho para o intérprete. No caso da interpretação simultânea, pressu-
põe-se que essa complexidade seja maior e talvez não seja suficiente para 
garantir a compreensão do discurso pelo aluno. Como foi mencionado 
acima, na fala do entrevistado, existem situações em que há necessidade 
de fazer “acréscimos”, ou seja, fazer uso de mais informações, mais 
exemplos do cotidiano, para facilitar a compreensão do aluno surdo. 

O professor, durante sua explicação, não se prenderia a certos 
pormenores para descrever a “naftalina”, até porque a palavra e seu 
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significado fazem parte do vocabulário daqueles que fazem uso da 
língua portuguesa. Portanto, o foco de sua explicação era o fenômeno 
de mudança do estado físico, no caso a sublimação, ficando para o in-
térprete a responsabilidade de procurar recursos que viabilizassem a 
compreensão do aluno para aquele fenômeno estudado. Quadros (2003, 
p. 79) ressalta:

O foco está no vocabulário e nas frases. Decisões sobre o signi-
ficado estão baseadas nas palavras. Pensa-se no intérprete como 
um reprodutor de textos, sinais, palavras sentenças, quando na 
verdade sabemos que somente sinais, palavras e sentenças não 
são suficientes para que o surdo construa sua concepção refe-
rente ao discurso.

Apropriando-se da fala do autor, do depoimento do entrevistado 
e das observações em sala de aula, evidencia-se que sinais e palavras 
não são suficientes para garantir a compreensão dos textos apresentados 
aos alunos com surdez. 

No caso do ensino de Química, que apresenta carências de sinais 
apropriados para inúmeros conceitos e termos científicos, essa dificul-
dade é mais acentuada. Pedreira (2009), que investigou práticas peda-
gógicas em uma escola inclusiva, fez suas considerações sobre a apren-
dizagem dos alunos surdos e a árdua tarefa do intérprete:

Em geral, participam e interagem pouco, realizam um grande 
esforço para tentar aprender, buscam, muitas vezes, deduzir o 
que está sendo dito pelo/a intérprete. Este ensino fragmentado e 
insuficiente faz com que os intérpretes vivenciem o desafio de 
interpretar e ensinar simultaneamente, sem terem competência 
e a responsabilidade para tal (PEDREIRA, 2009, p. 23 apud 
Ramos, 2011, p.70).

Diante dos fatos expostos, pode-se afirmar que o intérprete está 
significativamente envolvido no processo de aprendizagem do aluno 
com surdez. Ele não é apenas um mero tradutor, pois o aluno compre-
ende o significado de termos e conceitos a partir da interação com 
esse profissional. 
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Portanto, é conveniente investigar quais os recursos didático-peda-
gógicos que esses profissionais usam para facilitar seu trabalho e auxiliar 
a compreensão dos alunos no que concerne aos conteúdos químicos, uma 
vez que sua formação não é dessa área. Para iniciarmos a discussão sobre 
essa interrogativa, foram selecionadas as seguintes respostas:

Não sei se isso é recurso didático-pedagógico, mas eu procuro 
usar experiências minhas, de estudo, como já terminei o Ensino 
Médio há algum tempo, então já me familiarizei com muitos 
termos da química, então eu tento passar da forma e do jeito 
que eu aprendi (I-1 da Escola B). [...]. “Não utilizo, mas sempre 
procuro estar informado ou procuro explicações sobre o assunto 
do conteúdo estudado” (I-2 da Escola A).

Analisando os depoimentos, pode-se conjecturar que a interpre-
tação que chega até o aluno está intimamente ligada aos conhecimentos 
químicos prévios do intérprete. Dessa forma, pode-se pressupor que o 
conhecimento químico desenvolvido pelo aluno com surdez é, em al-
guns casos específicos, um reflexo do conhecimento do intérprete sobre 
os conceitos químicos que ele aprendeu durante sua formação.

A resposta dada pela I-1(Escola B) faz referências aos sinais em 
Libras como principal recurso didático pedagógico para auxiliar nas 
interpretações das aulas de Química. Já o I-1(escola A) admite: 
“Temos o dicionário trilíngue, mas infelizmente não há sinais especí-
ficos; agora uso um caderno de registros de sinais fornecidos pelos 
alunos da disciplina”.

É evidente a necessidade de recursos pedagógicos e metodolo-
gias que auxiliem e subsidiem o processo de ensino e aprendizagem da 
Química para alunos com surdez. Diante da carência desses recursos, 
paulatinamente, vêm surgindo pesquisas na área, como confirma a en-
trevistada em sua fala, quando cita o “caderno de registros”. Ela se re-
fere a um trabalho de extensão de alunos do curso de Licenciatura em 
Química da Universidade Estadual do Ceará, que reúne registros de si-
nais em Libras para o ensino da tabela periódica. O projeto está em 
andamento; mas, mesmo assim, pela ausência de literatura para tal fim, 
constitui-se como principal fonte de consulta da entrevistada.
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Diante do contexto de dificuldades para traduzir e interpretar con-
ceitos químicos apresentados pelos intérpretes e considerando a impor-
tância que a Libras tem no processo de ensino e aprendizagem para o 
aluno com surdez, questionaram-se quais atividades escolares eram mais 
afetadas pela falta de sinais, se eram as aulas práticas em laboratório ou 
as aulas teóricas em sala. A Tabela 3, a seguir, sintetiza o resultado.

Tabela 3– Respostas da pergunta: quais atividades são mais prejudicadas pela falta de 
sinais?

Respostas Escola A Escola B
Aulas práticas em Laboratório 50% Não apresenta laboratório de 

Química
Aulas teóricas em sala 50%

Fonte: Elaborada pelos autores.

O intérprete que afirmou que as aulas práticas em laboratório são 
mais afetadas não comentou sua resposta, enquanto que o outro justi-
fica: “As atividades em sala de aula, pois infelizmente muitas vezes não 
se utilizam os recursos visuais” (I-1 da escola A). De fato, considerando 
que a Química é uma ciência que apresenta caráter experimental, al-
guns objetivos de atividades práticas em laboratório são contemplados 
por meio da observação, ou seja, da visão. 

Nesse sentido, as aulas no laboratório são bastante ricas em re-
cursos visuais e podem ser decisivas para preencher lacunas na compre-
ensão de conceitos que foram estudados teoricamente em sala de aula. 
Marchesi (1995 apud GUERRA, 2005) afirma que estudos indicam que 
as pessoas com surdez, em comparação às ouvintes, tendem a ter os 
pensamentos mais vinculados àquilo que é diretamente percebido, mais 
concreto e com menor capacidade de pensamento abstrato e hipotético.

Diante de tudo que nos foi relatado pelos intérpretes sobre o 
Ensino de Química, perguntou-se: “você considera que está havendo 
aprendizagem no que se refere ao ensino de Química para o aluno 
surdo?”. Por questões éticas, nas respostas abaixo, não se indica a es-
cola. Apresentam-se os depoimentos:

A aprendizagem é um processo que requer esforço e dedicação 
e, no caso do aluno surdo, requer adaptação metodológica e deli-
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mitação de conteúdo. Isso está ocorrendo, de modo que acredito 
que esteja havendo essa aprendizagem, e o reflexo disso po-
demos ver nas apresentações em que ele e outro colega ouvinte 
estão fazendo na feira regional. Ele consegue explicar e utilizar 
tanto o software como no laboratório de química os conteúdos 
trabalhados até então (I-1).

[...] Relacionando o surdo vai depender do aluno. Agora, se as 
escolas se preocuparem com o ensino desses alunos, futura-
mente irão colher dos frutos bons (I-2).

[...] É complicado responder por eles, mas acredito que existe 
uma aprendizagem pouca, pode ser melhorada (I-1).

[...] Sim, está havendo, talvez não seja no nível que os profes-
sores desejam (I-2).

Conforme relatos dos entrevistados, percebe-se que alguns deles 
ressaltam a importância do envolvimento da escola como todo, desta-
cando a importância da adaptação metodológica do professor. Segundo 
aqueles intérpretes investigados, a aprendizagem está ocorrendo a 
passos lentos, carecendo de mais atenção no que se refere à língua de 
sinais e recursos metodológicos.

Considerações finais

Considerando-se os resultados obtidos nesta pesquisa, bem como 
o referencial teórico utilizado, verifica-se que, embora exista uma preo-
cupação com a educação de alunos com surdez, ainda existe um longo 
caminho a ser percorrido para que, de fato, esses indivíduos possam 
usufruir de uma educação alicerçada nos ideais da inclusão.

No que se refere ao ensino de Química para estudantes com 
surdez, observa-se que, mesmo com a limitação de recursos metodoló-
gicos e pedagógicos utilizados para a educação desses alunos, os intér-
pretes, dentro de suas possibilidades, procuram usar diversos recursos 
comunicativos para estabelecer a interação, embora nem sempre con-
sigam se fazer entender. Considerando-se que a maioria dos professores 
de Química não são fluentes ou desconhecem a Libras, a atuação do 
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intérprete torna-se fundamental para o processo de ensino e aprendi-
zagem dos alunos com surdez.

No entanto, a sua presença na sala de aula não significa que as 
dificuldades encontradas serão resolvidas, pois este também apresenta 
algumas limitações ao fazer a tradução e interpretação dos conteúdos de 
Química para a Libras. Isso ocorre devido à falta de simbologias espe-
cíficas para esse fim e ao fato de o profissional não ter formação na área 
das Ciências Naturais.
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SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS E SUA 
RELAÇÃO COM ALGUNS CONTEÚDOS BÁSICOS

Maria da Conceição Ferreira
José Othon Dantas Lopes

Introdução

Este capítulo constitui-se de um conjunto de atividades e defini-
ções voltadas para a semelhança de figuras planas e sua relação com 
outros conteúdos matemáticos aplicados ao 9º ano do Ensino Fundamental 
II, tido como resultado de uma pesquisa bibliográfica intitulada 
“Semelhança de figuras Planas e sua relação com outros conteúdos ma-
temáticos do Ensino Fundamental II, do curso de Mestrado Profissional 
no Ensino de Ciências e Matemática (ENCIMA)/UFC, onde foram ana-
lisadas algumas pesquisas sobre o assunto citado acima, relatos de estu-
diosos, artigos, etc. Durante a pesquisa, deparamo-nos com o questiona-
mento de Ponte (2002, p. 1) quando disse que “O ensino é mais do que 
uma atividade rotineira onde se aplicam simplesmente metodologias 
pré-determinadas”. Neste material, selecionamos algumas aplicações 
importantes da semelhança de triângulos, diretamente relacionadas com 
conteúdos de Matemática do ensino fundamental II.

Semelhança de figuras planas

Semelhança é qualquer aplicação do plano em si, que transforma 
ângulos em ângulos geometricamente iguais e segmentos de reta em 
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segmentos de reta de comprimentos diretamente proporcionais aos 
comprimentos dos segmentos de reta originais. O conceito de seme-
lhança de figuras está associado à sua forma e à sua dimensão:

•	 Figuras semelhantes são aquelas que têm a mesma forma, mas 
não necessariamente o mesmo tamanho. Conceito este que 
serve não só para as figuras planas e espaciais.

•	Duas figuras são semelhantes quando possuem ângulos corres-
pondentes iguais e lados proporcionais (homólogos).

A semelhança de figuras obedece a alguns critérios, que devem 
ser usados como validação. São estes critérios que nos permitem uma 
validação científica que comprove a semelhança. É preciso considerar 
os critérios de similaridade em ambas as figuras, onde os ângulos devem 
ser iguais e os segmentos congruentes ou proporcionais.

Semelhança de triângulos e casos de semelhança 
no triângulo

Dados dois triângulos chamamos de lados homólogos aqueles 
que se opõem a ângulos iguais. Aos ângulos respectivamente iguais, 
também se dá o nome de ângulos homólogos e os vértices respectivos 
dizem-se vértices homólogos.

Dois triângulos dizem-se semelhantes quando têm os ângulos 
respectivamente iguais e os lados homólogos proporcionais.

 

O Teorema a seguir nos fornece condição suficiente para garantir 
a semelhança de dois triângulos:

Teorema: Sejam ABC e DEF triângulos, de acordo com a figura 
acima. Para que ABC ∼ DEF, é suficiente que uma das quatro condi-
ções seguintes se verifique:

A

B C

D

FE
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•	 Têm um ângulo igual e os comprimentos dos lados que o 
formam são proporcionais, por exemplo A≡D, e comprimento 
de AB proporcional ao comprimento de DE e comprimento de 
AC proporcional ao comprimento de DF (Caso LAL – Lado 
Ângulo Lado);

•	O comprimento dos lados correspondentes são proporcionais, 
isto é, comprimento de AB proporcional ao comprimento de 
DE; comprimento de BC proporcional ao comprimento de EF 
e comprimento de AC comprimento de DF (Caso LLL – Lado 
Lado Lado);

•	 Têm dois ângulos iguais, por exemplo, A≡D e B≡E (Caso AA 
– Ângulo Ângulo);

•	Os lados correspondentes são paralelos, isto é, AB//DE, BC//
EF e CA//FD (Caso LP – Lados Paralelos).

A razão de semelhança de dois triângulos semelhantes é a razão 
r entre as medidas de dois lados homólogos.

r = AB/DE = BC/EF = AC/DF 
Observe que, se dois triângulos são semelhantes, a razão entre 

seus perímetros também é igual à razão de semelhança r. De fato,
r = AB/DE = BC/EF = AC/DF = r . DE, BC = r . EF e AC = r . DF
AB + BC + AC= rDE + rEF +r DF = r . (DE + EF + DF) e então (AB 

+ BC + AC)/ (DE + EF + DF) = r
Dados dois triângulos semelhantes ABC e A’B’C’, de acordo 

com a figura abaixo, considere duas alturas quaisquer relativas a lados 
homólogos, por exemplo, h e h’ relativas aos lados homólogos BC e 
B’C’. Pelo caso de congruência AA, os triângulos ABH e A’B’H’ bem 
como os triângulos ACH e A’C’H’ são semelhantes  

C
C’

b b’

t
t’

c c’
h

h’

s
s’

a
a’H

H’
B

B’

A A’

β
β

α
α
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Afirmamos que as razões de semelhança das três semelhanças 
são as mesmas. De fato,

Da semelhança de ABC e A’B’C’, temos b/b’ = c/c’ = a/a’ = r 
Da semelhança de ABH e A’B’H’, temos h/h’ = c/c’ = s/s’. 
Como c/c’ = r, temos h/h’ = c/c’ = s/s’ = r
Da semelhança de ACH e A’C’H’, temos h/h’ = b/b’ = t/t’. 
Como b/b’ = r, temos h/h’ = b/b’ = t/t’ = r
Outro resultado importante é que a razão entre as áreas dos triân-

gulos ABC e A’B’C’ e, consequentemente, entre as áreas dos outros 
pares de triângulos semelhantes, é r2.

De fato, seja S a área do triângulo ABC e S’ a área do triângulo 
A’B’C’,

Temos: S = ah2 e S’ = a’h’2 e daí SS’ = ah2a’h’2 = aha’h’ = 
aa’hh’ = r.r = r2

Exercícios Propostos
1. No triângulo da figura abaixo, os segmentos AM e MB são 

proporcionais aos segmentos AN e NC .

a) Se AMMB = 32 e AN = 27, calcule NC.
b) Se ANNC = 45 e MB = 65, calcule AB.
c) Se AMAN = 29 e NC = 36, calcule MB.
d) Se ANNC = 58 e AB = 104, calcule AM.

2. Na figura abaixo, AB//CD. Se AB = 136 cm, CE = 75cm e CD 
= 50cm, calcule a medida de AE .

A

M N

CB

A EC

D
B
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3. Na figura abaixo, note que os triângulos AEC e ADB são se-
melhantes. Sendo assim, determine o número x, que está na figura: 

4. (EEM-SP) Pelas extremidades A e B de um segmento AB, tra-
çam-se perpendiculares, e sobre elas tomam-se os segmentos AC = 2cm 
e BD = 3cm. No segmento AB, toma-se o ponto E tal que os ângulos 
AÊC e BÊD sejam congruentes. Calcule os comprimentos dos seg-
mentos AE e BE, sabendo-se que AB = 10 cm.

5. (UFSC) Na figura abaixo, os segmentos AC e DE são para-
lelos. Nessas condições, calcule o valor de x.

6. (Faap-SP) O proprietário de uma área quer dividi-la em três 
lotes, conforme a figura a seguir. Os valores de a, b e c, sabendo-se que 
as laterais dos terrenos são paralelas e que a + b + c = 120m, são 
respectivamente: 

a) 40, 40 e 40m 
b) 30, 30 e 60m 
c) 36, 64 e 20m 
d) 30, 36 e 54m
e) 30, 46 e 44m 

A
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7. Se a altura AF do triângulo ABC abaixo é o triplo da altura 
AG do triângulo ADE e se as bases BC e DE são paralelas, encontre a 
razão entre as medidas destas bases.

Relações métricas no triângulo retângulo

O triângulo é o polígono com menor número de lados, mas é uma 
das formas geométricas mais importantes no estudo da geometria. Sempre 
intrigou matemáticos desde a Antiguidade. Triângulo retângulo é aquele 
que apresenta um ângulo interno medindo 90o. Esse tipo de triângulo apre-
senta propriedades e características muito relevantes. Faremos o estudo 
das relações entre as medidas dos lados do triângulo retângulo. Todo triân-
gulo retângulo é composto por dois catetos e uma hipotenusa. A hipote-
nusa é o maior lado do triângulo retângulo e está oposto ao ângulo reto.

Na figura acima, temos: “a” é a hipotenusa; “b” e “c” são os ca-
tetos; “h” é a altura relativa à hipotenusa; “m” e “n” são as projeções 
ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa.

A partir do critério de semelhança AA, demonstra-se que a altura 
correspondente à hipotenusa de um triângulo retângulo o decompõe em 
dois triângulos semelhantes entre si e semelhantes ao triângulo inicial. 

F
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Dessa forma, os triângulos ABH, ACH e ABC são semelhantes. Da se-
melhança desses triângulos, obtemos as seguintes relações:

ch = bm = ab
cn = bh = ac
nh = hm
De ch = ab, segue-se que ah = bc De bm = ab, segue-se que b2 = am
De cn = ac, segue-se que c2 = na De nh = hm, segue-se que h2 = mn
De b2 = am e c2 = na, temos que b2 + c2 = am + an =  a(m+n) = a .  

           a = a2, isto é, a2 = b2 + c2.

A relação a2 = b2 + c2 nos diz que o quadrado da hipotenusa é 
igual à soma do quadrado dos catetos. Trata-se da mais famosa das re-
lações métricas no triângulo retângulo, conhecida como Teorema de 
Pitágoras. Assim, a partir da semelhança de triângulos, obtivemos uma 
prova desse importantíssimo teorema da Matemática. Na verdade, 
existem muitas outras provas desse Teorema, mas a que apresentamos é 
a mais simples e mais conhecida.

As relações bc = ah, b2 = am, c2 = an, h2 = mn e a2 = b2 + c2 são cha-
madas de relações métricas no triângulo retângulo. Na verdade, podemos 
obter outras relações, mas essas são as mais usadas. Da relação bc = ah, 
segue-se que, num triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa é 
quarto proporcional entre o comprimento da hipotenusa e os comprimentos 
dos catetos. Das relações b2 = am e c2 = na, segue-se que, num triângulo 
retângulo, cada cateto é meio proporcional entre a hipotenusa e a projeção 
ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa. Da relação h2 = mn, segue-se 
que, num triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa é meio propor-
cional entre os comprimentos dos segmentos que nela determina.

Exercício:
1. Se o perímetro de um triângulo retângulo mede 12 cm e se sua 

hipotenusa mede 5 cm, calcule as medidas dos seus catetos.
a) Determine as medidas dos catetos de um triângulo retângulo 

sabendo que a razão entre as medidas desses catetos é 3:4 e 
que a hipotenusa mede 30cm;
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b) Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 25cm, e a altura 
relativa a ele mede 12cm. Encontre as medidas dos catetos;

c) Num triângulo retângulo, um dos catetos mede 35cm, e a pro-
jeção do outro cateto sobre a hipotenusa mede 24cm. Calcule 
a medida da hipotenusa;

d) Num triângulo retângulo, um dos catetos mede 35cm, e a pro-
jeção do outro cateto sobre a hipotenusa mede 24cm. Calcule 
a área deste triângulo.

Razões trigonométricas

Os triângulos AB1C1, AB2C2, AB3C3, AB4C4, ... , ABnCn são seme-
lhantes e portanto temos: 

B1C1 / AB1 = B2C2 / AB2 = B3C3 / AB3 = B4C4 / AB4 = … = BnCn 
/ ABn (I)

Assim, devido à semelhança desses triângulos, as razões acima 
dependem somente do ângulo θ e, qualquer que seja o triângulo consi-
derado entre esses, correspondem à razão entre a medida do cateto 
oposto ao ângulo agudo θ e a medida da hipotenusa. Devido a sua im-
portância, essa razão recebe o nome especial de seno do ângulo θ, que 
denotaremos por senθ. Assim, dado um triângulo retângulo, definimos, 
para um ângulo agudo θ desse triângulo: senθ = (Medida do Cateto 
oposto) / (Medida da Hipotenusa)

Ainda devido à semelhança dos triângulos AB1C1, AB2C2, AB3C3, 
AB4C4, ... , ABnCn temos:

AC1 / AB1 = AC2 / AB2 = AC3 / AB3 = … = ACnABn (II)

A
C1 C2

B1

B2

C3

B3

C4

B4

Cn

Bn

θ
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Essas razões também dependem somente do ângulo θ e, qual-
quer que seja o triângulo considerado dentre estes, correspondem à 
razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo agudo θ e a me-
dida da hipotenusa. Devido a sua importância, essa razão recebe o 
nome especial de cosseno do ângulo θ, que denotaremos por cosθ. 
Assim, dado um triângulo retângulo, definimos, para um ângulo 
agudo θ deste triângulo: cos θ = Medida do Cateto adjacente Medida 
da Hipotenusa.

Mais uma vez, devido à semelhança dos triângulos AB1C1, 
AB2C2, AB3C3, AB4C4, ... , ABnCn , temos: B1C1 / AC1 = B2C2 / AC2 = 
B3C3 / AC3 = B4C4 / AC4 = … = BnCnACn (III).

Essas razões também dependem somente do ângulo θ e, qualquer 
que seja o triângulo considerado dentre estes, correspondem à razão 
entre a medida do cateto oposto ao ângulo agudo θ e a medida do cateto 
adjacente. Devido a sua importância, essa razão recebe o nome especial 
de tangente do ângulo θ, que denotaremos por tgθ. 

 Assim, dado um triângulo retângulo, definimos, para um ângulo 
agudo θ deste triângulo: tgθ = (Medida do Cateto oposto) / (Medida do 
Cateto adjacente).

 Considere o triângulo retângulo abaixo, no qual “a” é a medida 
da hipotenusa, “b” é a medida do cateto oposto ao ângulo agudo θ e “c” 
é a medida do cateto adjacente ao ângulo θ

Temos então: senθ = ba cosθ = ca tgθ = BC
Por outro lado, pelo Teorema de Pitágoras, b2 + c2 = a2 implica   

b2 / a2 + c2 / a2 = 1 e daí temos sen2 θ + cos2 θ = 1.
A identidade sen2 θ + cos2 θ = 1 representa a relação funda-

mental da trigonometria.

c

b
a

B A

C

θ
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Temos ainda tgθ = b/c = ba/ca = (b/a)(c/a) = senθ / cosθ
A identidade tgθ = senθ / cosθ é outra importantíssima relação 

entre as razões trigonométricas. Outras razões trigonométricas impor-
tantes são as inversas do seno, do cosseno e da tangente, que são defi-
nidas respectivamente com cossecante, secante e cotangente e deno-
tadas por cossecθ, secθ e cotgθ.

Assim cosecθ = 1/ senθ , secθ = 1/cosθ e cotgθ = 1/ tgθ.
Da relação fundamental sen2θ + cos2θ = 1, podemos obter rela-

ções entre estas razões trigonométricas. De fato:
De sen2θ + cos2θ = 1 temos (sen2θ/ cos2θ) + (cos2θ / cos2θ) = 1 / 

cos2θ e daí obtemos sec2θ = 1 + tg2θ 

Temos também:
De sen2θ + cos2θ = 1 temos (sen2θ/ sen2θ) + (cos2θ / sen2θ) = 1 / 

sen2 θ e daí obtemos cosec2θ = 1 + cotg2θ. 

Exemplo: Calcule do valor das razões trigonométricas do ân-
gulo de 300.

Solução: Considere o triângulo equilátero cujos lados têm me-
dida d. Sabemos que seus ângulos internos medem 60o. Quando consi-
deramos a altura relativa a um dos lados, essa altura divide o triângulo 
em dois triângulos retângulos cujos ângulos internos medem 90º, 60o e 
30o, e também divide o lado ao meio, de acordo com a figura abaixo.

 

Pelo Teorema de Pitágoras, temos d2 = h2 + (d/2)2 e daí h2 = d2 
– d2/4 =3d2/4. Assim: 

h =  √3 d /2.

B C

A
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d d

d/2 d/2

h
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Temos, portanto, sen30º = (d/2) / d = 1/2, cos30º = h/d = ( 3d /2)/d 
=   3/2 e tg30º = (d/2)/h = (d/2) / (d /2) =1/   3 =   3/3.

Exemplo: Um avião decola fazendo um ângulo de 30o com a ho-
rizontal. Em um certo momento, ele passa sobre uma igrejinha situada 
a 2km do ponto de decolagem. Calcule a distância percorrida pelo 
avião até o momento em que ele passa sobre a igrejinha e também a 
altura atingida pelo avião nesse momento. Vamos resolver este pro-
blema de duas maneiras. Na primeira, usaremos semelhança de triân-
gulos juntamente com as razões trigonométricas e, na segunda, usa-
remos apenas as razões trigonométricas.

Solução1: A figura abaixo nos oferece uma visualização geomé-
trica do problema:

A = ponto de decolagem I = Igrejinha AS = AC = 1km
AI = 2km θ = 30°
AH = distância percorrida pelo avião até o momento em que 

passa sobre a igrejinha
HI = altura do avião no momento em que passa sobre a 

igrejinha.
Temos cosθ =AB/AS = AB/1 = AB e tgθ = TC/AC = TC/1 = TC, 
Observe que os triângulos AHI, ASB e ATC são semelhantes.
Da semelhança dos triângulos ATC e AHI, temos TC/AC = HI/

AI. Mas TC/AC = tgθ e HI/AI = HI/2. Daí tgθ = HI/2 e então HI = 2 tgθ 
= 2.tg30° = 2.(  3/3) ≈ 1,15 . Logo a altura do avião no momento em que 
ele passa sobre a igrejinha é de aproximadamente 1,15km = 1.150m.

Da semelhança dos triângulos ASB e AHI, temos AB/AS = AI/
AH. Mas AB/AS = cosθ e AI/AH = 2/AH. Daí cosθ = 2/AH e então AH 
= 2/cosθ = 2/cos30° = 2/(   3/2) = 4/   3 ≈ 2,31. Logo a distância percor-

BA

S T

H

C
θ
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rida pelo avião até o momento em que ele passa sobre a igrejinha é de 
aproximadamente 2,31 km = 2.310m.

Solução 2: Resolveremos agora o problema diretamente usando 
apenas os valores da tangente e do cosseno de 30o.

tg30º = HI/2 e então HI = 2.tg30º = 2.(   3/3) ≈ 1,15. Logo a altura 
do avião no momento em que ele passa sobre a igrejinha é de 1,15 km 
= 1.150m.

cos30º = 2/AH e então AH = 2/cos 30º = 2/(  3/2) = 4/   3 ≈ 2,31. 
Logo a distância percorrida pelo avião até o momento em que ele passa 
sobre a igrejinha é de 2,31km = 2.310m.

Exercício: Se sen x = 34, calcule tg x.
a) Calcule as razões trigonométricas dos ângulos de 45o e 60o e 

use esses resultados para resolver os problemas a seguir.
b) Calcule a altura de um triângulo equilátero cujos lados 

medem 6cm.
c) Quanto mede a diagonal de um quadrado cujo lado mede 5cm?
d) Calcule a área de um triângulo isósceles cuja base mede 10cm 

e seus ângulos congruentes medem 30o.

Aplicações
Construção geométrica da soma de uma PG de razão menor 

do que 1
(RPM Nº 14, pág. 43, artigo de Elon Lages Lima)
Dados os números reais a, r, com 0 < r < 1, seja S = a + ar + 

ar2 + ... + arn + …, a soma dos termos da progressão geométrica ilimitada 
cujo primeiro termo é a e cuja razão é r. Temos:

A
30°

H
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S = a + r(a + ar  + ar2 + . . . )  = a + r  .  S ,
donde S - rS = a e daí S = a/(1- r)
Não há geometria alguma nesse raciocínio, embora a progressão 

se chame geométrica.
Mas, dados a > 0 e 0 < r < 1, podemos construir geometricamente, 

usando semelhança de triângulos, a soma S = a + ar + ar2 + … Assim:

a) Tomamos um segmento de comprimento a e, a partir de uma de 
suas extremidades, outro segmento, com um comprimento b 
arbitrário. Na outra extremidade, traçamos um segmento pa-
ralelo a b, de comprimento rb.

b) A reta que liga as extremidades dos segmentos de compri-
mentos b e rb encontra o prolongamento do segmento de com-
primento a num ponto que dista exatamente S da primeira 
extre midade de a.

Explicação: Os triângulos de bases b e rb na figura abaixo são 
semelhantes. A razão de semelhança é r. Logo o segmento adjacente a  
mede rS. Ou seja, S = a + rS, donde S = a/(l - r) = a + ar + ar2 +...

Uma construção análoga fornece um segmento de comprimento
S’ = a - ar + ar2 - ar3 + ... + (- l)narn + ...
Neste caso, temos S’ = a- r(a- ar + ar2  - ar3 + . . . ) ,
ou seja, S’ = a - rS’ e daí S’ = a/(1 + r).
Podemos também construir geometricamente, usando seme-

lhança de triângulos, a soma S’ = a - ar + ar2 - ar3 + ... + (- l)narn + … , 
do seguinte modo:

S

b

a rS

rb
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Os segmentos b e rb são paralelos, traçados a partir das extremi-
dades do segmento de comprimento a, de acordo com a figura acima. 
Os dois triângulos da figura são semelhantes, e a razão de semelhança é 
r. Logo, se chamarmos S’ a base do triângulo maior, a base do menor 
será rS’. Portanto a = S’+ rS’ e daí S’ = a/(l + r) = a - ar + ar2 - ar3 + ...

Situação-problema: abertura de um Túnel
(RPM Nº 5, pág. 2, artigo de Euclides Rosa)
A ilha de Samos, que ainda pertence à Grécia, fica a menos de 2 

quilômetros da Costa da Turquia. Há 2.500 anos, toda aquela região era 
habitada por gregos. Samos passou à História por ser a terra natal de 
Pitágoras, mas não é dele que vamos falar. O herói do nosso episódio 
nem ao menos era matemático. Seu nome era Eupalinos e, nos dias 
atuais, seria chamado de engenheiro. Ele será focalizado aqui por ter 
sabido usar, com bastante sucesso, um fato elementar de Geometria 
Plana para resolver um problema de Engenharia e assim contribuir para 
o bem-estar de uma comunidade.

O exemplo de Eupalinos merece ser conhecido pelos leitores e 
pesquisadores por dois motivos: fornece um tópico interessante para 
ilustrar nossas aulas e mostra como o conhecimento matemático, 
mesmo quando de natureza teórica, pode ter influência decisiva no pro-
gresso tecnológico. Eupalinos usou o fato de que se dois triângulos re-
tângulos têm catetos proporcionais, seus ângulos agudos são iguais.
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Na figura anterior, temos b/c = b’/c’, e os ângulos agudos corres-
pondentes são iguais.

Como se sabe, este é um caso particular de semelhança de triân-
gulos. Os triângulos dados têm um ângulo reto, compreendido entre 
lados proporcionais. Mais precisamente, Eupalinos usou uma sua con-
sequência imediata do fato que enunciamos acima, ou seja: 

Considere dois triângulos retângulos com um vértice comum e 
catetos a, b, a’ e c’ respectivamente, com b/c = b’/c’. Os catetos b e c, b’ 
e c’ são perpendiculares e então as hipotenusas estão em linha, con-
forme a figura abaixo. 

Retomemos nossa história. Ela se passa em Samos, ano 530 a.C. 
O poderoso tirano Polícrates se preocupava com o abastecimento de 
água da cidade. Havia fontes abundantes na ilha, mas ficavam do outro 
lado do monte Castro e o acesso a elas era muito difícil para os habi-
tantes da cidade. Decidiu-se então abrir um túnel. A melhor entrada e a 
mais conveniente saída do túnel foram escolhidas pelos assessores de 
Polícrates. Eram dois pontos, que chamaremos de A e B respectiva-
mente. Cavar a montanha não seria árduo, pois a rocha era calcárea e não 
faltavam operários experientes. O problema era achar um modo de sair 
do ponto A e, cavando, chegar ao ponto B sem se perder no caminho.

Eupalinos, encarregado de estudar a questão, surpreendeu a todos 
com uma solução simples e prática. Além disso, anunciou que reduziria 
o tempo de trabalho à metade propondo que se iniciasse a obra em duas 
frentes, começando a cavar simultaneamente nos pontos A e B, encon-
trando-se as duas turmas no meio do túnel! Disse e fez. O túnel, cons-
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truído há 25 séculos, é mencionado pelo historiador grego Heródoto. 
Em 1882, arqueólogos alemães, escavando na ilha de Samos, o encon-
traram. Ele tem um quilômetro de extensão, sua seção transversal é um 
quadrado com 2 metros de lado, com uma vala funda para os canos 
d’água e aberturas no teto para renovação do ar e limpeza de detritos. 
Mas como Eupalinos conseguiu, partindo simultaneamente de A e B, 
traçar uma reta ligando esses pontos, através da montanha? Na figura a 
seguir, o contorno curvilíneo representa o monte, A é o ponto de en-
trada, e B é a saída do túnel.

A partir do ponto B, fixa-se uma direção arbitrária BC e, cami-
nhando ao longo de uma poligonal BCDEFGHA, na qual cada lado 
forma um ângulo reto com o seguinte, atinge-se o ponto A, tendo evi-
tado assim as áreas mais escarpadas da montanha. (Não é difícil ima-
ginar um instrumento ótico rudimentar que permita dar com precisão 
esses giros de 90 graus).

Anotando-se o comprimento de cada um dos lados da poligonal, 
determinam-se facilmente os comprimentos dos catetos AK e KB do 
triângulo retângulo AKB no qual AB é a hipotenusa e os catetos têm as 
direções dos lados da poligonal considerada. Calcula-se então a razão r 
= AK/KB. A partir dos pontos A e B, constroem-se dois pequenos triân-
gulos retângulos cujos catetos ainda tenham as direções dos lados da 
poligonal e, além disso, em cada um desses triângulos, a razão entre os 
catetos seja igual à razão r entre os catetos do triângulo AKB.
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b’/c’=b’’/c’’=b/c=r 

Agora é só cavar o morro, a partir dos pontos A e B, na direção 
das hipotenusas dos triângulos pequenos. Isto resolve o problema se os 
pontos A e B estiverem no mesmo nível: cava-se sempre na horizontal 
e o plano horizontal é fácil de determinar, por meio de vasos comuni-
cantes ou por outros processos. Em geral, A e B não estão no mesmo 
nível. No caso em questão, é obviamente desejável que B seja mais 
baixo e sem dúvida levou-se isto em conta na sua escolha como ponto 
de saída. Mas é fácil calcular d = diferença de nível entre A e B. Basta 
ir registrando, à medida que se percorre a poligonal BCDEFGHA.                     
A diferença de nível entre dois vértices P e Q é a seguinte.

Tendo d, consideramos o triângulo retângulo AMB, no qual o 
cateto AM é vertical e tem comprimento d. O comprimento da hipote-
nusa AB se determina pelo Teorema de Pitágoras.

c`̀
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A razão AM/AB = s diz como se deve controlar a inclinação da 
escavação: cada vez que andarmos uma unidade de comprimento ao 
longo do túnel, o nível deve baixar s unidades. O mais notável desse 
raciocínio teórico é que ele foi posto em prática e funcionou. O túnel 
sob o monte Castro lá está, para quem quiser ver, na majestade dos seus 
dois mil e quinhentos anos de idade. Honestamente, devemos esclarecer 
que as duas extremidades das escavações não se encontraram exata-
mente no mesmo ponto. Isto seria esperar demais da precisão dos ins-
trumentos então existentes. Houve um erro de uns 9 metros na hori-
zontal e 3 metros na vertical. Desvios insignificantes convenhamos. 
Além disso, esse erro tem dois aspectos interessantes. Em primeiro 
lugar, constitui uma prova de que o túnel foi realmente cavado em duas 
frentes. Em segundo lugar, a ponta que começou em B chegou mais 
baixa do que a que começou em A, o que permitiu formar uma pequena 
cachoeira, sem interromper o fluxo de água de A para B. Isto nos deixa 
quase certos de que esse erro na vertical está ligado ao cuidado dos 
construtores em não deixar as pontas se encontrarem com a saída mais 
alta do que a entrada, o que causaria um problema desagradável.

Para encerrar, uma pergunta: como sabemos dessas coisas? 
Eupalinos não deixou obras escritas. Mas Heron de Alexandria pu-
blicou muitos livros, alguns deles ainda hoje existentes. Um desses li-
vros é sobre um instrumento de agrimensura chamado dioptra. Nele, 
Heron descreve o processo que expusemos acima. Em seu todo, os li-
vros escritos por Heron formam uma enciclopédia de métodos e téc-
nicas de Matemática Aplicada, sintetizando o conhecimento da época. 
Outros livros, talvez menos completos, certamente foram publicados 
antes com propósitos semelhantes e não se pode deixar de supor que a 
construção de Eupalinos tenha figurado entre essas técnicas.

Método geométrico para o cálculo da raiz quadrada

1. (RPM Nº 6, pág. 44, artigo de Francisco Rocha Fontes Neto)

Seja X o número do qual queremos extrair a raiz quadrada. Numa 
reta, tomemos os pontos A, B e C tais que AB = X e BC = 1.
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Seja P o ponto médio do segmento AC (AP  PC). Com centro 
em P, tracemos um semicírculo de raio AP e, por B, tracemos uma per-
pendicular à reta que contém AC até interceptar o semicírculo, determi-
nando assim o ponto R.

O segmento BR nada mais é do que a raiz quadrada do número X 
em questão.

Demonstração algébrica do método

Como o triângulo ACR é retângulo, temos, da semelhança dos 
triângulos ABR e BCR que 1/a = a/x e daí a2 = x, o que implica a =   x . 

2. O processo seguinte usa somente o Teorema de Pitágoras (que 
é consequência da semelhança, como já vimos). Seja x > 1. Num seg-
mento AB de comprimento X, marquemos o ponto médio P e os pontos 
M e N tais que MP = PN e MN = 1. Por M, tracemos uma perpendicular 
à reta que contém AB, e, com centro no ponto A e abertura AN, deter-
minamos na perpendicular traçada por M o ponto R, utilizando régua e 
compasso. O segmento RM é a raiz quadrada de x.

Demonstração algébrica do método
Temos AP = X/2, MN = 1, AM = (X – 1)/2, AR  AN = (X + 1)/2 

e RM = a

x

x

A BP C

R
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x

a

A BP C
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1
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O triângulo AMR é retângulo de catetos AM e MR e hipotenusa AR
Pelo Teorema de Pitágoras, temos (AR)2 = (MR)2 + (AM)2 e 

assim (x + ½)2 = a2 + (x – ½)2 . Logo a2 = x, e daí a =    x .
OBS.: Se x < 1, mudará apenas a figura. A forma da construção, 

entretanto, será mantida.

Representação geométrica do produto de dois 
números reais positivos

Sejam “a” e “b” dois números reais positivos. Vamos usar régua 
e compasso para representar geometricamente o produto ab. Considere 
a figura abaixo:

A figura é construída da seguinte forma:
Consideramos dois segmentos AD e AE, onde AD tem medida 

“a” e AE tem medida 1 unidade. Prolongamos o segmento AE até C, de 
modo que a medida de EC seja igual a b. Por C, tracemos uma paralela 
a ED até encontrar o prolongamento de AD. Chamemos de B o ponto de 
encontro do prolongamento de AD com a paralela a ED passando por C.

x

a =     x
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Afirmamos que o produto ab é igual a “x”, isto é, igual ao com-
primento do segmento DB. De fato, de acordo com a construção, os 
triângulos ABC e ADE possuem os mesmos ângulos e então, pelo caso 
de semelhança AA, são semelhantes. Da semelhança dos triângulos 
ABC e ADE, temos a/1 = (a + x) / (1 + b) e assim a + ab = a + x, o que 
implica que x = ab.

Representação geométrica do quociente de dois 
números reais positivos

Considere a figura abaixo:

A figura é construída da seguinte forma:
Consideramos dois segmentos AD e AE, onde AD tem medida 

“a” e AE tem medida “b”. Prolongamos o segmento AE até C, de modo 
que a medida de EC seja igual a 1 unidade. Por C, tracemos uma para-
lela a ED até encontrar o prolongamento de AD. Chamemos de B o 
ponto de encontro do prolongamento de AD com a paralela a ED pas-
sando por C.

Afirmamos que o quociente ab é igual a y, isto é, igual ao com-
primento do segmento DB. De fato, de acordo com a construção, os 
triângulos ABC e ADE possuem os mesmos ângulos e, então, pelo caso 
de semelhança AA, são semelhantes. Da semelhança dos triângulos 
ABC e ADE, temos a/b = (a + y)/(b + 1) e assim ab + a = ab + by, o que 
implica que by = a e daí y = a/b.

Método geométrico para solução de equação do 1º grau

Considere a equação ax – b = 0, com “a” e “b” números reais 
com “a” não nulo. Resolvendo algebricamente, temos x = b/a. Para re-
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solvermos geometricamente, podemos supor que “a” e “b” são posi-
tivos, pois a diferença entre as soluções, no caso geral, dependerá 
apenas de sinal, e isto não apresenta dificuldade.

Considere dois segmentos de reta AB e AC de comprimentos res-
pectivamente a e b, onde o ângulo BAC é qualquer, e consideremos o 
triângulo ABC (veja figura abaixo). Se b > 1, tracemos o segmento AE 
de comprimento 1 (o caso b < 1 é análogo) e por E tracemos uma para-
lela a BC, encontrando AB no ponto D. Afirmamos que x = AD. De 
fato, observe que os triângulos ABC e ADE são semelhantes, pois, pela 
construção, possuem os mesmos ângulos (Caso AA de semelhança). 
Temos então AB/AC=AD/AE , ou seja, a/b = x/1, e assim x = a/b.

Método geométrico para solução de equação 2º grau

(RPM Nº 12, pág. 33, artigo de Nelson Tunala)
A equação geral do segundo grau é da forma Ax2 + Bx + C = 0, 

com A, B e C números reais com A não nulo. Como A é não nulo, divi-
dimos ambos os membros da equação por A e então obtemos uma 
equação da forma x2 + bx + c = 0. Consideraremos o problema de de-
terminar, com régua e compasso, as raízes da equação x2 + bx + c = 0.

Suponhamos c ≠ 0 porque, se c = 0, as raízes da equação são 0 e -b.

1º caso: c > 0 
Neste caso, as raízes x1 e x2 da equação têm o mesmo sinal e

|x1| + |x2| = |b| |x1| 
. |x2| = c

O problema consiste em determinar dois segmentos de reta cuja 
soma seja |b| e cujo produto seja c.
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Construção: Tracemos uma reta r e, sobre ela, marquemos os 
segmentos MN, NO e OP de comprimentos, respectivamente, c, 1 e |b|.

A seguir, tracemos duas semicircunferências tendo MQ e OP 
como diâmetros. 

Por N, levantemos a perpendicular s à reta r, determinando Q na 
semicircunferência de diâmetro MO. O triângulo MQO é retângulo e é 
semelhante aos triângulos MQN e NQO. Desse modo, das relações 
métricas do triângulo retângulo, temos (NQ)2 = MN . NO = c .1 = c e 
NQ =   c . Por Q, tracemos a reta t, paralela a r, determinando U na 
semicircunferência de diâmetro OP. Por U, tracemos a reta v, perpen-
dicular a r, determinado G em r. Os segmentos OG e GP representam 
os valores absolutos das raízes da equação. De fato, GU = NQ = c e GU 
2 = OG . GP = c. Além disto, por construção, | b | = OG + GP.

Então OG e GP são dois segmentos cuja soma é | b | e cujo pro-
duto é c.

Se b > 0, as raízes são x1 = OG e x2 = GP.
Se b < 0, as raízes são x1 = - (OG) e x2 =  - (GP).

Observação: Se a reta t, suporte de QU, não interceptar a semi-
circunferência de diâmetro, as raízes são imaginárias, e a construção 
não permite determiná-las.

O mesmo ocorre, em particular, no caso degenerado b = 0 
(com c > 0).
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2º caso: c < 0
Neste caso, as raízes têm sinais contrários e sendo x1, a raiz de 

maior valor absoluto devemos ter: | x1| - | x2 | = | b | e x1 . x2 = c
O problema consiste em determinar dois segmentos de reta, cuja 

diferença seja | b | e cujo produto seja | c |.

Construção: Na figura a seguir, Tunala (RJ-RPM 12) demonstra 
a resolução geométrica da equação do 2º grau. Nelson Tunala é pro-
fessor do Centro Tecnológico do Exército, do Instituto Militar de 
Engenharia e do Departamento de Matemática da Faculdade Moacyr 
Bastos, no Rio de Janeiro.

Como no 1º caso, determinaremos os pontos M, N, O e P numa 
reta r e o ponto Q. Temos, como antes, NQ = c. Translademos NQ numa 
direção paralela a s, obtendo o segmento OU. Liguemos U ao centro I 
da circunferência, determinando o diâmetro GH . Os segmentos UH e 
UG representam, a menos de sinal, as raízes da equação.

De fato: (UH) – (UG) = GH = |b| (diâmetro) e (OU)2 = (NQ)2 = | c |
O triângulo UOI é retângulo com catetos UO e OI e hipotenusa 

UI . Temos (UO)2 = c, OI = b/2 e UI = UH – (b/2). Pelo Teorema de 
Pitágoras, temos (UI)2 = (UO)2 + (OI)2 e daí (UH  – (b/2))2 = c + (b/2)2 
e portanto c = (UH)2 - (UH).b = (UH)(UH - b)=(UH)(UG).

Portanto UH e UG são dois números positivos cuja diferença é                 
| b | e cujo produto é | c |.

 Se b > 0, x1 = - UH e x2 = UG 
 Se b < 0, x1 = UH e x2 = - UG 
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Observação: Nesse caso, o problema sempre tem solução. Se               
b = 0, temos o caso degenerado, e as raízes são UO e -UO.

Exercício:
1. Resolva algebricamente cada exercício abaixo e depois use a 

construção geométrica para encontrar a solução de cada um com 
aproximação de uma casa decimal.

a) Encontre um número real positivo que somado com o seu in-
verso seja igual a 50/7.

b) Encontre um número real positivo que somado com o inverso 
do seu triplo seja igual a 76/15.

c) Encontre um número real positivo que somado com o triplo do 
seu inverso seja igual a 28/3. 

d) Encontre dois números cuja soma seja 23 e cujo produto seja 230.
e) Encontre dois números cuja soma seja 15 e cujo produto seja 44.

Conclusão

Para que o professor possa desenvolver em si mesmo e, futura-
mente, em seus alunos as habilidades de observação, percepção, argu-
mentação, representação gráfica, habilidades lógicas, dedutivas, intui-
tivas, fazer conjecturas... faz-se necessário inter-relacionar o estudo de 
Geometria com outros campos do conhecimento. Além disso, mesmo 
no ensino-aprendizagem de números, são empregados modelos geomé-
tricos que devem ser dominados, e, por outro lado, esquemas geomé-
tricos que poderiam auxiliar a visualização de certos problemas e pro-
priedades deixam de ser empregados por inaptidão em trabalhar dentro 
do quadro geométrico. Não faz sentido iniciar o estudo a partir de uma 
teoria axiomática, pois a “organização” em Geometria só tem signifi-
cado para quem conheceu a desorganização.

Desse modo, as definições, as generalizações e resoluções devem 
nascer das observações, mal formuladas e imprecisas, para que depois, 
por reformulações sucessivas, obtenha-se a forma concisa formal. Outra 
opção do estudo foi a de iniciar pelo estudo de semelhanças de figuras 
geométricas, tentando fazer caminhar juntas a Geometria Plana e outros 
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conteúdos matemáticos. É importante enfatizar que existem diferentes 
níveis de sistematização que devem ser feitos no desenrolar de cada 
atividade, culminando com o estudo sistematizado (axiomático) para 
que se possa desenvolver habilidade de argumentação, tirar conclusões 
e demonstrar propriedades já existentes.
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UTILIZAÇÃO E INSERÇÃO CURRICULAR 
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO 

ENSINO DE BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO

Robério Lima Cavalcante
Diva Maria Borges-Nojosa

Introdução

No Brasil, existem cerca de 886 Unidades de Conservação 
Ambiental (UC), conforme levantamento do Ministério do Meio 
Ambiente (BRASIL, 2015a). São áreas que abrigam uma imensa biodi-
versidade, proporcionando condições ideais para a conservação, mas 
também para o ensino e estudos científicos.

As UCs foram regularizadas como patrimônio natural e cultural 
do Brasil pela Lei Nacional Nº 9.985, de 2000 (BRASIL, 2000), que 
determina que a União, os estados e os municípios podem criar novas 
Unidades de Conservação. No Brasil, essas unidades são definidas 
como áreas que possuem características naturais relevantes e cujo ecos-
sistema necessita de proteção e conservação. Estão divididas entre 
Unidades de Conservação Integral, destinadas à preservação da natu-
reza e não deve haver interferência humana, e Unidades de Uso 
Sustentável, que visam a promover e assegurar o uso direto e susten-
tável dos recursos associados à conservação. As Unidades de Proteção 
Integral apresentam cinco categorias: Estação Ecológica (ESEC), 



Estudos da Pós-Graduação208

Reserva Biológica (REBIO), Parque Nacional (PARNA), Monumento 
Natural (MNAT) e Refúgio da Vida Silvestre (RVS). Já as Unidades de 
Uso Sustentável podem ser organizadas em sete categorias diferentes: 
Área de Proteção Ambiental (APA); Área de Relevante Interesse 
Ecológico (ARIE); Floresta Nacional (FLONA); Reserva Extrativista 
(RE); Reserva de Fauna (RF); Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) (Tabela 1).

Para o Ministério do Meio Ambiente, a criação de áreas prote-
gidas no País tem sido uma ferramenta importante para atingir metas 
de programas globais resultantes de conferências ambientais, como a 
redução das emissões por desmatamento, combate às mudanças climá-
ticas e proteção da biodiversidade. Especialistas em Direito Ambiental, 
como Fantin (2013), já veem avanços na questão das áreas protegidas 
no Brasil. Ele aponta que houve um crescimento significativo de uni-
dades de conservação nas últimas décadas, seguido de constantes ati-
vidades da pesquisa científica nessas áreas, além de criar-se um padrão 
de gestão. As UC’s, além de conservarem os ecossistemas e a biodiver-
sidade, geram renda, emprego, desenvolvimento e propiciam uma efe-
tiva melhora na qualidade de vida das populações locais e do Planeta 
como um todo. 

Tabela 1 – Distribuição e abrangência das Unidades de Conservação no Brasil 
por categoria de manejo

Categoria

Esfera
Federal Estadual Municipal Total

No. 
Unid Km2 No. 

Unid Km2 No. 
Unid Km2 No.

Unid Km2

Proteção Integral
Estação Ecológica 31 68.073 63 47.723 1 9 95 115.805
Monumento Natural 3 443 27 881 6 30 36 1.354
Parque Nacional 68 252.226 188 94.113 77 188 333 346.527
Refúgio de Vida Silvestre 7 2.018 21 1.691 1 22 29 3.731
Reserva Biológica 30 39.047 22 13.503 3 56 55 52.606
Total p/ Proteção Integral 139 361.807 321 157.911 88 305 548 520.023
Uso Sustentável
Floresta Nacional 65 164.229 38 136.025 0 0 103 300.254
Reserva Extrativista 59 123.329 28 20.205 0 0 87 143.535
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Reserva de Desenvolvi  mento 
Sustentável 1 644 27 115.825 3 146 31 116.615

Reserva de Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0
Área de Proteção Ambiental 32 99.999 184 334.582 49 6.298 265 440.879
Área de Relevante Interesse 
Ecológico 16 448 25 445 6 27 47 920

RPPN 574 4.728 106 259 1 0 681 4.987
Total p/ Uso Sustentável 747 393.378 408 607.341 59 6.471 1.214 1.007.190
Total Geral 886 755.185 729 765.252 147 6.776 1.762 1.527.213
Fonte: Brasil (2015b).

Entretanto, como a maioria das unidades de conservação ainda 
não possuía regularização fundiária, plano de manejo, vigilância ade-
quada e visitação regular, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de 
conservação (SNUC), que planeja e administra de forma integrada o 
funcionamento e as funções das UCs. O MMA disponibiliza no seu site 
o cadastro organizado pelo SNUC (CNUC) (BRASIL, 2015a), que é 
gerido pelas três esferas de governo (federal, estadual e municipal). 

Quanto às funções, as UCs são espaços geralmente formados por 
áreas contínuas, institucionalizados para atender alguns objetivos espe-
cíficos, os quais são estipulados pelo SNUC (BRASIL, 2015a): 

Contribuir para a conservação das variedades de espécies bioló-
gicas e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas 
jurisdicionais; proteger as espécies ameaçadas de extinção; 
contribuir para a preservação e a restauração da diversidade 
de ecossistemas naturais; promover o desenvolvimento susten-
tável a partir dos recursos naturais; promover a utilização dos 
princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 
desenvolvimento; proteger paisagens naturais e pouco alteradas 
de notável beleza cênica; proteger as características relevantes 
de natureza geológica, morfológica, geomorfológica, espeleo-
lógica, arqueológica, paleontológica e cultural; recuperar ou 
restaurar ecossistemas degradados; proporcionar meio e incen-
tivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitora-
mento ambiental; valorizar econômica e socialmente a diversi-
dade biológica; favorecer condições e promover a educação 
e a interpretação ambiental e a recreação em contato com a 
natureza; e proteger os recursos naturais necessários à subsis-
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tência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu 
conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economi-
camente (grifo dos autores).

Por outro lado, a Biologia é uma ciência que estuda os seres 
vivos, bem como a intrínseca teia de relações que existe entre eles e 
deles com o ambiente em que vivem. Cada vez mais as pessoas per-
cebem que a Biologia faz parte das suas vidas, seja pela simples curio-
sidade e admiração, seja pela necessidade em conhecer melhor a natu-
reza, na tentativa de amenizar as agressões ambientais que põem em 
risco a vida de muitas espécies, inclusive a espécie humana.

A integração das UCs com o ensino curricular do Ensino Médio, 
além de melhorar consideravelmente o aprendizado de Biologia, por 
meio de experiências in loco, poderá ainda resgatar esses laços de cons-
cientização e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

A abordagem do ensino de ciências, dando ênfase à importância 
do valor e da conservação da biodiversidade do local de vivência, 
interligando este conhecimento ao cotidiano das pessoas e dos 
estudantes da região, pode proporcionar um aprendizado mais 
prazeroso, e ainda tornar-se um dos grandes aliados na proteção 
e conservação de uma área de proteção ambiental (BORGES; 
LIMA, 2007).

Segundo Xavier (2007), “a abordagem do ensino de ciências 
deve ser algo intimamente ligado ao cotidiano das pessoas”. Maran-
dino, Selles e Ferreira (2009) afirmam que “o conteúdo de Biologia 
vem sendo repassado de forma desvinculada dos fatos do dia-a-dia 
dos alunos, mesmo sabendo-se que a Biologia contextualizada desen-
volve a capacidade de compreender melhor o conteúdo programático 
em estudo”.

O atual ensino da Biologia no Brasil constitui um desafio para os 
educadores da área. Seu conteúdo e sua metodologia são voltados quase 
que exclusivamente para a preparação do aluno para os exames vestibu-
lares em detrimento das finalidades atribuídas pela Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB) para o Ensino Médio (Capítulo II, Seção IV, Art. 35) 
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(BRASIL, 1996). Entretanto, de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), 

[...] o ensino da Biologia deve possibilitar a participação dos 
alunos nos debates contemporâneos que exigem conhecimento 
biológico e contribuir para a formação do indivíduo com um 
sólido conhecimento de Biologia e com raciocínio crítico, tendo 
assim capacidade para opinar sobre temas polêmicos e atuais, 
como por exemplo, preservação e sustentabilidade do pla-
neta, os cuidados com o corpo quanto à sexualidade, o uso de 
transgênicos, a clonagem, uso de embriões para retirada de cé-
lulas troncos, entre outros.

[...] Nessa construção curricular, a escola deve criar condições 
para que o aluno possa conhecer os fundamentos básicos da 
investigação científica, reconhecer a ciência como uma ativi-
dade humana em constante transformação, fruto da conjunção 
de fatores históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais, 
religiosos e tecnológicos, além de compreender os impactos do 
desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade e no am-
biente (BRASIL, 2000, p. 20).

Assim, é possível fazer a inserção curricular do estudo de uma 
UC para permitir contextualizar um conhecimento científico, tornar o 
ensino mais prazeroso, além de aguçar a curiosidade científica 
(XAVIER, 2007) e colaborar para diminuir a grande carência de estru-
turas de aprendizagem que não incluam apenas o livro e o quadro-
-negro nas escolas. 

O presente texto constitui parte de uma dissertação intitulada 
Inserção Curricular da Área de Proteção Ambiental da Serra de 
Baturité no Ensino de Biologia da 2ª Série do Ensino Médio, apresen-
tada em 2014 ao Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 
Matemática (ENCIMA) da Universidade Federal do Ceará, com obje-
tivo de estudar um caso de inserção de atividades de aprendizado do 
conteúdo de Biologia do Ensino Médio in loco na APA da Serra de 
Baturité, uma unidade de conservação estadual localizada no estado do 
Ceará, a fim de tornar o ensino mais interessante e de valorizar os patri-
mônios naturais.
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As UCs do Ceará

O Estado do Ceará apresenta atualmente 72 unidades de conser-
vação (Tabela 2), das quais 12 são da esfera federal, 26 da estadual, 12 
da municipal e 22 são particulares (SUPERINTENDÊNCIA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE/CE, 2013). Uma dessas UCs é a 
APA da Serra de Baturité, criada pelo Decreto Estadual Nº 27.290, de 
15 de dezembro de 2003 (SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO 
MEIO AMBIENTE/CE, 2013). Tem uma área de 32.690 hectares e 
abrange áreas dos municípios de Aratuba, Baturité, Capistrano, 
Caridade, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti, Palmácia e Redenção. 

Tabela 2 – Distribuição e abrangência das Unidades de Conservação no Estado 
do Ceará por categoria de manejo 

Tipo Categoria de 
Manejo Esfera Unidade de Conservação

(nome e área em hectares)

Proteção 
Integral

Estação 
Ecológica

Federal Açude Castanhão (12.579,2)
Aiuaba (11.525,3)

Estadual Pecém (956,04)

Monumento 
Natural Estadual

Falésias de Beberibe (31,3)
Monólitos de Quixadá (16.635,59)
Ponta da Santa Cruz (área não informada)
Sítio Cana Brava (área não informada)
Riacho do Meio (área não informada)
Cachoeira do Rio das Batateiras (não 
informada)

Parque 
Nacional

Federal Jericoacoara (8.416,1)
Ubajara (6.288)

Parque 
Estadual Estadual

P. Botânico Caucaia (190,00)
Rio Cocó (1.155,20)
Pedra da Risca do Meio – Marinho (3.320,00)
Carnaúbas – V. do Ceará (10.005,00)

Parque 
Municipal (*)
(categoria não 
prevista no 
SNUC)

Municipal

Lagoa da Fazenda-Sobral (19,00)
Timbaúbas – J. do Norte (634,50)
Lagoa da Maraponga – Fortaleza( 31,00)
Acaraú (área não informada)

Reserva 
Ecológica 
Particular

Particular

Jandaíra – Trairi (54,53)
Lagoa da Sapiranga – Fortaleza (54,76)
Mata Fresca – Meruoca (107,90)
Sítio Olho D’água – Baturité (383,34)
Fazenda Santa Rosa – S. Quitéria (280,00)
Fazenda Cacimba Nova – S. Quitéria (670,00)
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Uso 
Sustentável

Área de 
Proteção 
Ambiental

Federal

Chapada do Araripe (Total: 1.063.000,00 – 
Ceará: 532.236,17)
Delta do Parnaíba (Total: 313.800,00 – 
Ceará: 20.904,76)
Serra da Ibiapaba (Total: 1.592.550,00 – 
Ceará: 346.401,11)

Estadual

Serra da Meruoca (293,61)
Bica do Ipu (3.484,66)
Dunas da Lagoinha (523,49)
Dunas de Paracuru (3.909,60)
Estuário do Rio Ceará (2.744,89)
Estuário do Rio Curu (881,94)
Estuário do Rio Mundaú (1.596,37)
Lagamar do Cauípe (1.884,46)
Lagoa de Jijoca (3.995,61)
Lagoa do Uruaú (2.672,58)
Pecém (122,79)
Rio Pacoti (2.914,93)
Serra da Aratanha (6.448,29)
Serra de Baturité (32.690,00)

Uso 
Sustentável

Floresta 
Nacional Federal Chapada do Araripe (38.493,00)

Sobral (598,00)
Reserva 
Extrativista Federal Batoque (601,05)

Prainha do Canto Verde (298,06)
Jardim 
Botânico (*) Municipal São Gonçalo (19,80)

Área de 
Interesse 
Ecológico

Estadual Enclave M. Atlântica – Fortaleza (57,35)

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

Particular

Monte Alegre – Pacatuba (263,17)
Paulino Velôso Camêlo – Tianguá (120,19)
Mãe de Lua – Itapagé (764,08)
Serra da Pacavira – Pacoti (33,56)
Sítio Palmeiras – Baturité (75,47)
Elias Andrade – General Sampaio (200,00)
Ambientalista Francy Nunes – G. Sampaio 
(200,00)
Arajara Park – Barbalha (27,81)
Chanceler E. Queiroz – Guaiuba (129,61)
Fazenda Sabiaquara e Nazário – Amontada 
(50,00)
Fazenda Não Me Deixes (300,00)
Fazenda O. D’água do Uruçu – Parambu 
(2.610)
Rio Bonito – Quixeramobim (441,00)
Serra das Almas I – Crateús (4.749,58)
Serra das Almas II – Crateús (494,50)
Sítio Ameixas / Poço Velho – Itapipoca (464,33)

Fonte: Superintendência Estadual do Meio Ambiente/CE (2013); (*) Categoria não pre
vista no SNUC.
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Cerca de 22 anos após a criação dessa UC, ainda existem muitos 
problemas, como a necessidade de uma melhor atuação dos órgãos respon-
sáveis pela fiscalização e manejo dos recursos naturais. A APA de Baturité 
é uma área de muita suscetibilidade ambiental (Figura 1), tendo em vista 
principalmente a ocupação humana e as relações dessas populações com 
esse ambiente. Entretanto, abriga uma grande biodiversidade, ou seja, ex-
pressiva variedade de espécies de seres vivos (GOMES, 1978; BORGES-
NOJOSA, 2007; GIRÃO et al., 2007; LIMA-VERDE; GOMES, 2007; 
QUINET; HITES, 2007; WESTERKAMP et al., 2007), com vários casos 
de endemismo, adaptados aos peculiares fatores ambientais, tais como o 
relevo, o clima frio e úmido, a abundância de água e de alimentos, levando 
a uma complexidade nos fluxos de energia e nutrientes. Nesses ambientes 
(Figura 2), a interação entre os fatores abióticos (água, solo, clima e gases 
atmosféricos) e fatores bióticos (líquens, musgos, fungos, bactérias, ani-
mais e vegetais) forma uma imensa teia das complexas relações, proporcio-
nando a propagação da vida em todos os seus aspectos.

Oliveira e Araújo (2007) comentam que, entre as diversas estraté-
gias recomendadas para a conservação da diversidade biológica nas UCs, 
encontra-se a educação ambiental. Essa ideia pode ainda ser complemen-
tada enfatizando que é necessário envolver as pessoas nesse processo, 
visto que normalmente só se valoriza o que se conhece e muitas vezes os 
moradores não conhecem as riquezas da sua própria localidade. 

Figura 1 – Vista ambiental da APA da Serra de Baturité

Fonte: R. L. Cavalcante. 
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Figura 2 – Ambiente interno da mata úmida (Floresta Tropical Plúvio Nebular Perenefólia 
/ Subperenefólia) APA da Serra de Baturité

Fonte: R. L. Cavalcante.

Segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente/CE 
(2003a), “o homem é um forte agente modificador e explorador destas 
fontes de recursos naturais, onde exerce inúmeras atividades na sua re-
lação com a natureza da Serra de Baturité”.

As principais atividades exercidas pelo homem nessa região são: o 
extrativismo vegetal e mineral, pecuária, produção agrícola no que 
diz respeito à fruticultura, policultura, olericultura e floricultura. 
Todas estas atividades se revestem de custo e benefício que se re-
fletem na alteração da paisagem natural e nas condições fito ecoló-
gicas. Ademais, a sua proximidade à capital do Estado (Fortaleza), 
aliada aos atrativos naturais e culturais tem implicações positivas 
que motivam o adensamento demográfico e potencializam a pressão 
sobre a base dos recursos naturais (SUPERINTENDÊNCIA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE/CE, 2003a).

A interpretação da natureza no contexto de uma trilha ecológica 
é atividade educativa que tem como objetivo a revelação de signifi-
cados, relações ou fenômenos naturais por intermédio de experiências 
práticas e meios interpretativos, em vez de simples comunicação de 
fatos e datas (DIAS; ZANIN, 2004). 
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As trilhas, enquanto instrumentos pedagógicos para a educação, 
principalmente para a educação ambiental, devem explorar o raciocínio 
lógico, incentivar a capacidade de observação e reflexão, além de apre-
sentar conceitos ecológicos e estimular a prática investigatória (LEMES 
et al., 2004). Para Pádua e Tabanez (1998) e Dias e Zanin (2004), as tri-
lhas traduzem para os alunos visitantes das áreas naturais os fatores que 
estão além das transparências, como as leis naturais, histórias e fatos. 
Têm o propósito de estimular os grupos de atores a um novo campo de 
percepções, com objetivo de levá-los a observar, experimentar, ques-
tionar, sentir e descobrir os vários sentidos e significados relacionados 
ao tema selecionado (LIMA, 1998; VASCONCELLOS, 1998). 

As trilhas interpretativas, de acordo com Di Tullio (2005), São 
também uma estratégia utilizada para maior integração entre o ser hu-
mano e o meio natural, proporcionando um melhor conhecimento do 
ambiente local, dos seus aspectos históricos, geomorfológicos, cultu-
rais e naturais.

Assim, o uso dessa ferramenta, ou seja, a trilha em uma aula de 
campo, tendo os devidos embasamentos metodológicos, pode funda-
mentar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de esti-
mular a cognição e a percepção do meio aos seus participantes. E, de-
vido a sua natureza interdisciplinar, associado a outras áreas de 
conhecimento, como geografia e história, possibilita ganhos nas mais 
variadas áreas do conhecimento. Além disso, ainda pode auxiliar na 
formação de cidadãos críticos, capazes de atuarem sobre a realidade, 
tornando-a menos agressiva para o meio ambiente e aguçando a per-
cepção ambiental da sociedade como forma de aproximar o mundo 
natural de suas necessidades e até influenciar na melhoria da qualidade 
de vida dos cidadãos. 

Silva et al. (2006) chamam atenção para o fato de que a obser-
vação direta e o contato com a natureza tornam as pessoas mais sensí-
veis para perceber a ação do ser humano no meio ambiente. Muitos 
participantes não reconhecem o patrimônio natural original, confun-
dindo plantas e animais exóticos como nativos, demonstrando a influ-
ência cultural na paisagem da região. Por meio da sensibilização da 
trilha ecológica, fica evidente o grande elo que existe entre o ser hu-
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mano e a natureza, reconhecendo na Biologia uma das bases da for-
mação de ambos.

Entretanto, todo o contexto deve ser também analisado por outro 
ângulo, que é o despertar dos professores para novas concepções e dis-
ponibilidade para realizá-las. Como dizem Marandino, Selles e Ferreira 
(2009, p. 11), os professores, como profissionais, são essenciais na 
construção de uma nova escola. Dizem ainda:

Ao confrontar suas ações cotidianas com as produções teóricas, 
é necessário rever as práticas e as teorias que as informam, pes-
quisar a prática e produzir novos conhecimentos para a teoria 
e a prática de ensinar. Assim, as transformações das práticas 
docentes só se efetivarão se o professor ampliar sua consciência 
sobre a própria prática, a de sala de aula e a da escola como 
um todo, o que pressupõe os conhecimentos teóricos e críticos 
sobre a realidade.

Assim, a valorização da inserção dessa ferramenta, que são as 
UCs, na contextualização do ensino de Biologia, tem que ser iniciada 
essencialmente na ampliação da consciência crítica do professor quanto 
aos métodos pedagógicos, e, ocorrendo renovações, estas consequente-
mente resultarão numa transformação.

Metodologia

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma Escola Estadual do 
Ensino Médio (E.E.E.M.) localizada na periferia da cidade de Baturité, 
onde fica parte da APA da Serra de Baturité. Em 2014, a escola possuía 
1.684 alunos matriculados, sendo 12 turmas de 1ª série, 11 turmas de 2ª 
série e 11 turmas de 3ª série, e funcionava em três períodos, manhã, 
tarde e noite, ministrando o Ensino Médio (sem habilitação profis-
sional) por meio do ensino regular hora/aula de 50 minutos nos turnos 
da manhã e tarde e 45 minutos no turno noturno. 

Apresenta uma estrutura física composta por salas de aula, labo-
ratórios de ciências (Física, Química e Biologia), laboratórios de infor-
mática, auditório, anfiteatro, quadra poliesportiva, central de multi-
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meios, mecanografia, cantina, cozinha e outras dependências de apoio. 
Além da estrutura física adequada, a escola conta com diversos re-
cursos didáticos que favorecem a eficiência da dinâmica em sala de 
aula, tais como equipamentos de multimídia, microcomputadores, apa-
relhos de DVD, notebook, acesso a internet, livros didáticos e paradi-
dáticos, entre outros equipamentos. No entanto, mesmo com uma boa 
estrutura física e equipamentos que facilitam a aprendizagem, isso 
ainda não garantia bons índices de ensino e aprendizagem. Existiam 
problemas como dificuldade de interpretação, leitura e escrita, au-
sência de motivação para o aprendizado, falta de acompanhamento fa-
miliar, abandono escolar devido a problemas de drogas, emprego, gra-
videz e muitos outros motivos. 

A pesquisa foi aplicada em quatro turmas da 2ª série do Ensino 
Médio, exatamente por ser nessas séries onde se dá o estudo da biodi-
versidade dividida nos Reinos Monera, Fungi, Protoctista, Plantae e 
Animalia, e dos conceitos de Classificação Biológica, Sistemática e 
Taxonomia. Das quatro turmas escolhidas, duas eram de responsabili-
dade dos autores deste trabalho (turmas I e J), e as outras duas de res-
ponsabilidade de outro professor (turmas G e H). Participaram das ati-
vidades relacionadas ao trabalho de campo apenas uma turma de cada 
professor (turmas H e J). Em todas as turmas, foram aplicados aos 
alunos um questionário (Quadro 1), sendo que, no caso das turmas que 
realizaram as atividades da aula de campo, foi aplicado antes e após a 
aula de campo. 

Para se atingir os objetivos desejados, foi realizado um planeja-
mento com propostas de diversas atividades a serem elaboradas com os 
alunos, tais como aulas teóricas, aulas de campo e aulas práticas de la-
boratório. Em todas as atividades, foram aplicados trabalhos, questio-
nários e avaliação sobre o assunto abordado. Também foi elaborado um 
cronograma para a realização dessas atividades planejadas. Ao final do 
trabalho de pesquisa, foi realizada a interpretação dos resultados ob-
tidos e a descrição dos processos, fazendo com que a pesquisa tivesse 
um caráter quanti-qualitativo.
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Quadro I – Questionário aplicado aos alunos

ATIVIDADE APLICADA DE BIOLOGIA – 2ª SÉRIE
 

ALUNO:______________________________________________________Turma _______

MARQUE UMA ALTERNATIVA CORRETA EM CADA QUESTÃO.
1. Com a finalidade de proteger o patrimônio natural do País, rico em biodiversidade, o 
Governo Federal criou:

a) Os biomas, extensas áreas em certas regiões do País.
b) As unidades de conservação ambiental.
c) Zoológicos particulares para a procriação de espécies.
d) Zoológicos públicos para a reprodução de espécies em cativeiro.
e) Áreas para a criação de espécies de biomas diferentes.

2. Os biomas brasileiros são:
a) Áreas de preservação ambiental criadas pelo Governo Federal.
b) Extensas áreas aquáticas ou terrestres do País caracterizado por um clima, uma fauna e      
  uma flora típicos.
c) Regiões do País que possuem o mesmo clima, a mesma fauna e a mesma flora.
d) Pequenos ecossistemas existentes em algumas regiões do País.
e) Grandes áreas em diversas regiões do planeta que possuem um clima, uma fauna e uma  
  flora típicos.

3. Marque abaixo, as opções que referem objetivos das unidades de conservação:
I. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais.
II. Proteger as espécies ameaçadas de extinção.
III. Favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e a recreação  
    em contato com a natureza. 
IV. Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e        
    monitoramento ambiental.
V. Proporcionar a interferência humana nos ecossistemas, permitindo que o homem possa  
   tirar proveito dos mesmos. 
a) Todas estão corretas.
b) I, II, III e V estão corretas.
c) I, II, III e IV estão corretas.
d) IV e V estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

4. “Nas unidades de uso sustentável, o homem pode interferir de forma organizada, sem pôr em 
risco a vida das espécies existentes”. A frase acima refere-se:

a) Às áreas onde não pode existir a interferência humana de forma nenhuma.
b) Às áreas onde pode haver a interferência humana para pesquisas científicas.
c) Às áreas de uso sustentável.
d) Às áreas de proteção integral.
e) Às áreas onde existe um monitoramento rigoroso da biodiversidade.

5. No Maciço de Baturité, a importância da Área de Proteção Ambiental está relacionada, 
principalmente:

a) aos escassos recursos naturais existentes na região utilizados pelos agricultores.
b) à grande quantidade de recursos naturais em uma área de caatinga que abriga poucas espécies.
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c) aos escassos recursos naturais existentes numa área de Mata Atlântica.
d) às características climáticas únicas que abriga uma cobertura vegetal complexa, a qual  
     serve de refúgio ecológico para uma Fauna e Flora diversificada típica de Mata Atlântica.
e) ao turismo existente na região que traz vários benefícios socioeconômicos para a      
    população local.

6. Marque abaixo a(s) alternativa(s) que se refere(m) às principais ameaças à APA de Baturité:
a) desmatamento e queimadas de áreas verdes para a exploração agrícola.
b) destruição e degradação dos habitats.
c) desmatamento das áreas verdes para especulação imobiliária.
d) poluição dos mananciais hídricos por esgotos e agrotóxicos.
e) todas estão corretas.

7. São espécies animais conhecidas pelo nome popular, encontradas na APA de Baturité:
a) Sucuri, arara-azul, pintassilgo e pássaro pintor.
b) Gavião, jacu, peba, guaxinim e abelhas.
c) Periquito da cara suja, jararaca e jacaré
d) Jararaca pico-de-jaca, águia, lacraia e escorpião.
e) Gafanhoto, abutre, siri e bicho-preguiça.

8. São espécies vegetais conhecidas pelo nome popular, próprias da APA de Baturité:
a) Açaí, cica, pinheiro, coqueiro e babaçu.
b) Palmeira imperial, pinheiro-do-paraná, seringueira e samaúma.
c) Bromélias, samambaias, pau-d’arco, jatobá e babaçu.
d) Bromélia, orquídea, mogno, nim e mangueira.
e) Hortência, orquídea, capim-santo e jaqueira. 

9. Relacione os Municípios pertencentes à APA de Baturité.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________

10. Relate o que você aprendeu com o conteúdo aplicado.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________

 
Fonte: Elaborado pelos autores.

As aulas 

As atividades teóricas foram realizadas em sala de aula com o 
auxílio do livro didático da 2ª série, “Biologia dos Organismos” 
(AMABIS; MARTHO, 2010) e o livro “Diversidade e Conservação da 
Biota na Serra de Baturité, Ceará” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2007). O 
conteúdo teórico contemplou, entre outros, os seguintes temas: 
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Sistemática e classificação biológica dos seres vivos; O método cientí-
fico; Conceitos de biodiversidade, biomas, ecossistemas, unidades de 
conservação, conservação ambiental e sustentabilidade; e Estudos das 
estruturas microscópicas e macroscópicos dos seres vivos.

Antes e após o retorno das atividades de campo, foram realizadas 
as aulas práticas de laboratório realizadas a partir dos registros fotográ-
ficos, dos relatos e coleta de material nos troncos das árvores vivas ou 
mortas (líquens e fungos), galhos, folhas vivas ou mortas, árvores e 
animais, e exemplares da Coleção Didática da escola.

As aulas de campo foram realizadas fora e dentro das áreas da 
APA da Serra de Baturité, após um intenso planejamento e preparação 
com o setor administrativo da escola, com os responsáveis pelos alunos 
e com os próprios alunos, seguindo as etapas descritas abaixo:

–  fundamentação teórica: consistiu em subsidiar aos alunos o conhe-
cimento que seria explorado na aula de campo. Os alunos também 
foram informados e orientados quanto às atividades na aula de campo 
que seriam realizadas;
–  conscientização e consentimento dos responsáveis: antes da ida 
ao campo, cada aluno obteve a autorização assinada dos responsáveis, 
previamente elaborada, já que a maioria dos alunos tinha menos de 18 
anos de idade;
–  escolha do local: foi escolhida uma área próxima à escola para uma 
atividade inicial e uma área de mata da APA que contemplasse áreas 
preservadas, degradadas e em recuperação, para mostrar as diferenças 
da diversidade e a importância da preservação;
–  o acesso: foi solicitado previamente o transporte à diretoria da es-
cola, e, no dia da atividade o trajeto foi feito de ônibus até a APA e a pé 
dentro da APA, através de trilhas;
–  organização da lista do material a ser levado: caneta, lápis, papel, 
pá de jardineiro, lupa de mão, frascos de vidro, sacos plásticos, protetor 
solar, chapéu, cantil e outros itens necessários;
–  orientações sobre coleta de material: foram repassadas informa-
ções básicas sobre as técnicas de coleta para cada tipo de material, 
sendo o adequado para os estudos e sem proibição de coleta, os cui-
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dados antes da coleta e a necessidade de observação da interação dos 
seres entre si, levando-se ainda em conta a troca de energia entre os 
mesmos e destes com o ambiente em que vivem.
–  orientação prévia aos alunos: elaboramos um texto com esclare-
cimentos de horários a seguir, material necessário para as atividades, 
procedimentos adequados durante as atividades no campo, organi-
zação em equipes (no máximo dez pessoas) e outros detalhes. O texto 
foi distribuído e amplamente discutido durante uma aula teórica ante-
rior à aula de campo.

Neste trabalho, a forma do acesso para a realização da aula de 
campo foi uma trilha ecológica com percurso de 3km (Figura 3), que 
teve como ponto de início a Escola Apostólica dos Jesuítas (Ponto A), 
em direção ao local denominado de Caridade (Ponto E) e retorno ao 
Ponto A. O local de início da trilha encontra-se distante da zona urbana 
cerca de 6km. Participaram 30 alunos dessa atividade no campo. 

Figura 3 – Trajeto da Trilha referente à aula de campo

Fonte: Google Earth, 2014.
Legenda: Trajeto de ida (vermelho): Ponto A – Escola Apostólica dos Jesuítas; Ponto B – 
Passagem Molhada do Rio Tijuquinha; Ponto C – Talhado do Miranda; Ponto D – Talhado 
da Poeira; Ponto E – Caridade (construção em um pico). Trajeto de retorno (azul).

Os alunos seguiram o planejamento previsto das atividades 
(Tabela 3) e, para garantir a segurança e esclarecimentos dos questiona-
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mentos de todos os alunos, teve-se o auxílio de mais dois professores na 
atividade e dois “mateiros” (pessoas nativas moradoras da região) para 
indicarem as trilhas e os nomes populares dos animais e plantas.

 
Tabela 3 – Programação das atividades da aula de campo
Ordem Horário Duração Atividade a ser realizada
1ª etapa 6:30h – – Encontro dos participantes em paradas próximas às suas   

residências
2ª etapa 7:30h 15 min – Saída em direção ao local de início da trilha (Ponto A)
3ª etapa 7:45h 15 min – Parada no Ponto A para encontro com os guias condutores 

da trilha e reforço às orientações já dadas em sala de aula
4ª etapa 8:10h – – Saída do Ponto A para realização da Trilha de Ida (até o      

Ponto E)
5ª etapa 8:20h 10 min – Parada para percepção ambiental no Ponto B
6ª etapa 8:50h 10 min – Parada para descanso e orientações no decorrer da trilha 
7ª etapa 9:20h 10 min – Parada para percepção ambiental no Ponto C
8ª etapa 9:50h 10 min – Parada para percepção ambiental no Ponto D
9ª etapa 10:30h 70 min – Caminhada em direção ao Ponto E
10ª etapa 11:40h 55 min – Chegada ao Ponto E / Descanso
11ª etapa 12:35h 40 min – Início da trilha de Retorno
12ª etapa 13:15h 20 min – Chegada ao início da trilha (Ponto A) / Retorno à cidade
13ª etapa 13:35h – – Dispersão no centro da cidade

Fonte: Elaborada pelos autores.

Durante as atividades no campo, além dos registros fotográficos, 
os alunos fizeram os registros escritos a partir do relato dos professores 
e mateiros e os registros de todas as atividades realizadas utilizando 
equipamentos tecnológicos (filmadoras, máquinas fotográficas, grava-
dores e microfones). Também fizeram coletas de amostras de materiais 
naturais, cuja retirada não causou danos ao ambiente. Esse material foi 
utilizado para estudo nas aulas práticas de laboratório. No retorno à 
escola, o computador também foi utilizado para editar o material regis-
trado, como também para realizar pesquisas de apoio e divulgar as ati-
vidades desenvolvidas em sites, blogs e redes sociais.

A aula de campo teve como objetivo desenvolver no aluno a ca-
pacidade de observação e valorização dos recursos naturais à sua volta, 
como também desencadear a necessidade de estudos de temas transver-
sais, tais como os riscos à diversidade biológica provocados pelo des-
matamento, a poluição dos mananciais hídricos por esgotos e agrotó-
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xicos, a caça indiscriminada para aprisionamento e venda das espécies 
nativas e a especulação imobiliária na região. 

O conjunto dessas orientações e atividades detalhadas gerou um 
produto educativo intitulado “Guia para uma aula de campo”, apresen-
tado em conjunto com a dissertação.

Avaliação do processo de interligação entre o 
Ensino de Biologia e a UC

A principal metodologia escolhida para contextualizar o conheci-
mento teórico com o prático foi a realização da trilha ecológica durante 
a aula de campo, que possibilitou explorar as riquezas da biodiversi-
dade e do ambiente da APA da Serra de Baturité, interligando ao con-
teúdo teórico. Também possibilitou uma melhor percepção ambiental 
aos alunos, que são moradores na APA, para assim construírem o seu 
próprio conhecimento da UC da região onde moram. 

A trilha, propriamente dita, iniciou-se em uma estrada de terra 
batida estreita, popularmente denominada de “vereda”, onde, logo no 
início, atravessa uma passagem molhada sobre o Rio Tijuquinha, que 
poucos metros acima tem suas águas represadas na Barragem 
Tijuquinha, reservatório responsável pelo abastecimento de água de 
Baturité (Figura 3). Essa trilha é rica em vegetação característica da 
Mata Atlântica relictual encontrada em toda a Serra de Baturité 
(LIMA-VERDE; GOMES, 2007) e pode revelar a presença de 
musgos, líquens e fungos e vegetação de médio e grande porte. 
Também foram vistos animais e/ou seus rastros, como pegadas de 
Jacu, cobras, insetos, lagartos, abelhas e uma infinidade de aves e 
pássaros, entre elas, o gavião e outros. Para observar toda essa diver-
sidade biológica e contextualizar o conteúdo teórico visto anterior-
mente em sala de aula, foram feitas paradas para percepção am-
biental, onde os professores fizeram explanações sobre os diversos 
aspectos sócio-históricos e ambientais do lugar. Ao final da trilha de 
ida, encontraram-se as ruínas da primeira edificação Jesuíta na re-
gião, em um local chamado Caridade. O retorno foi através de outro 
percurso, com características ambientais um pouco diferentes, pas-
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sando por áreas degradadas e urbanas, que levaram os alunos a refle-
tirem também sobre o uso e alteração ambiental.

Durante as atividades nesta aula de campo, foram feitas muitas 
fotografias do ambiente, detalhes geográficos e geomorfológicos, vege-
tação e fauna. As imagens conseguidas foram úteis para rever e co-
mentar sobre os momentos da aula, como também para identificar no-
vamente as espécies e materiais encontrados. Também foram realizadas 
coletas de material vegetal, como musgos e líquens, fungos, cascas, 
folhas e sementes (Figura 4). 

Figura 4 – Exemplos de líquens e musgos em uma rocha e folhas secas

   

Fonte: R. L. Cavalcante.

 
Apesar de a atividade no campo ter sido realizada durante a es-

tação seca, com escassez de chuvas, a presença dos líquens demonstra 
a presença de umidade na área pesquisada, e a maior quantidade de fo-
lhas secas no solo mostrou como pode ocorrer o enriquecimento do solo 
pela decomposição do material orgânico.

No retorno à sala de aula, de posse das imagens obtidas, do ma-
terial coletado e de todas as informações registradas, iniciou-se então a 
realização das atividades, entre as quais pode-se citar:
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•	 Identificação pelo nome popular e nome científico das espé-
cies de animais observadas e/ou coletadas por meio da prática 
“Que bicho é esse!” (nesta prática, também foi utilizada a 
Coleção Didática da escola, doada pelos Irmãos Jesuítas há 
dez anos);

•	 Identificação dos grupos taxonômicos vegetais (monocotile-
dôneas e dicotiledôneas);

•	 Observação das estruturas reprodutoras de plantas angios-
permas (papoula) e pteridófitas (samambaia);

•	 Morfologia macroscópica e microscópica dos líquens e fungos;
•	 Confecção de excicatas.

O uso da informática facilitou as identificações taxonômicas e as 
noções sistemáticas e do Código de Nomenclatura Lineano. No de-
correr de uma semana, eles usaram o computador para complementar as 
informações, entregando assim o seu trabalho finalizado.

Avaliação das atividades teóricas e práticas aplicadas

Em todas as turmas, durante as aulas teóricas, antes e depois da 
aula de campo, ocorreram discussões de temas, tais como biodiversi-
dade na APA de Baturité; a interação entre os seres vivos e o fluxo de 
energia que ocorre em um ecossistema; preservação e sustentabilidade; 
e ações para a sustentabilidade.

Entre os diversos conteúdos sugeridos pelos PCNs e livros textos 
para a 2ª série do Ensino Médio, foram escolhidos nove para serem 
trabalhados nas diversas atividades teóricas realizadas. A finalidade era 
também abordá-los no questionário. Foram eles: o conceito de Bioma 
(no contexto das fitofisionomias); unidades de Conservação: por que 
foram criadas?; Os objetivos das unidades de conservação; Os tipos de 
unidades de conservação quanto ao manejo; O conceito de uma área de 
proteção ambiental; O conhecimento da biodiversidade existente na 
APA de Baturité; A diversidade vegetacional da APA de Baturité: 
Existência de elementos umbrófilos “atlânticos” e “amazônicos”; A im-
portância da vegetação para as espécies animais; O conhecimento sobre 
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as principais ameaças à APA de Baturité; e A identificação dos municí-
pios pertencentes à APA de Baturité. 

Nas duas turmas das 2ª séries do Grupo A (Turmas H e J), foram 
aplicados os questionários prévio e posterior e realizadas todas as ati-
vidades propostas, enquanto, nas duas outras turmas do GRUPO B 
(Turmas G e I), foram aplicados os questionários e realizadas as aulas 
práticas em laboratório. O Grupo A foi composto por 54 alunos, sendo 
27 da turma H e 28 da turma J, enquanto o Grupo B por 50 alunos, 
sendo 24 da turma G e 26 da turma I. No entanto, devido a problemas 
externos de transporte, no dia marcado para aplicação do questionário, 
só havia 14 alunos na turma H e 13 na turma J, totalizando 27 alunos. 
Para que não houvesse o comprometimento dos resultados, o índice de 
acertos foi dado em percentual.

Esses resultados encontram-se na avaliação das respostas ob-
tidas no questionário, seguindo duas etapas: comparando os resul-
tados obtidos entre as duas turmas do Grupo A, quanto à aplicação do 
questionário prévio e posterior à aula de campo (Tabela 4); e compa-
rando o desempenho dos dois grupos (A e B) apenas quanto à apli-
cação do questionário posterior, que valeu como a avaliação do 4º 
bimestre (Tabela 5). 

Parte-se do pressuposto de que, no momento de aplicação do 
questionário prévio, ambos os grupos tinham o mesmo nível de co-
nhecimento e de que, somente após a aplicação de todas as atividades, 
é que poderia haver (ou não) diferenças no conhecimento adquirido 
dos alunos. 

A avaliação do processo de aprendizagem geral foi realizada 
considerando os resultados dos questionários apresentados (Tabelas 4 
e 5), nos roteiros aplicados nas aulas práticas laboratoriais, nas partici-
pações e manifestações verbais e escritas dos alunos durante as ativi-
dades propostas.
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Tabela 4 – Resultados das aplicações dos questionários prévio e posterior no 
grupo A, antes e após a aula de campo

Questão

Índice de Acertos (%)
Turma H Turma J

Antes
(N=14)

Depois
(N=27)

Antes
(N=13)

Depois
(N=28)

Questão 1: Conceito de Unidades de Conservação 
Ambiental.
- Resposta: Proteger o patrimônio natural do País. 71 88 74,5 85,7

Questão 2: Conceito de Bioma.
- Resposta: São extensas áreas aquáticas ou terrestres do 
País caracterizado por um clima, uma fauna e uma flora 
típicos.

28,5 33 46 57

Questão 3: Objetivos e funções das UCs.
- Resposta: I, II, III e IV (item C). 41 57 61,5 92
Questão 4: Tipos de Unidades de Conservação.
- Resposta: As áreas de uso sustentável. 21 50 38 75
Questão 5: Importância de uma APA.
- Resposta: Às características climáticas únicas que abriga 
uma cobertura vegetal complexa, a qual serve de refúgio 
ecológico para uma fauna e flora diversificada típica de 
Mata Atlântica.

14 67,8 76 82

Questão 6: Ameaças à APA de Baturité
- Resposta: Todas as alternativas estão corretas. 38 42 41,5 57
Questão 7: Diversidade animal existente na APA de 
Baturité.
- Resposta: Gavião, jacu, peba, guaxinim e abelhas. 44 73 39 53,5

Questão 8: Diversidade vegetal existente na APA de 
Baturité.
- Resposta: Bromélias, samambaias, pau-d’arco, jatobá e 
babaçu.

34 61,5 31,5 60

Questão 9: Identificação dos municípios pertencentes à 
APA.
- Resposta: são 9 municípios. 25,5 85,7 34,6 84,6

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Tabela 5 – Resultados da aplicação do questionário posterior nos Grupos A e B

Questão

Índice de Acerto 
(%)

Grupo A
(N=55)

Grupo B
(N=50)

Questão 1: Conceito de Unidades de Conservação Ambiental.
- Resposta: Proteger o patrimônio natural do País. 87 55
Questão 2: Conceito de Bioma.
- Resposta: São extensas áreas aquáticas ou terrestres do país 
caracterizado por um clima, uma fauna e uma flora típicos. 45 22

Questão 3: Objetivos e funções das UCs.
- Resposta: I, II, III e IV (item C). 75 55
Questão 4: Tipos de Unidades de Conservação.
- Resposta: As áreas de uso sustentável. 63 48
Questão 5: Importância de uma APA.
- Resposta: As características climáticas únicas que abriga uma cobertura 
vegetal complexa, a qual serve de refúgio ecológico para uma fauna e 
flora diversificada típica de Mata Atlântica.

75 48

Questão 6: Ameaças à APA de Baturité.
- Resposta: Todas as alternativas estão corretas. 50 29
Questão 7: Diversidade animal existente na APA de Baturité.
- Resposta: Gavião, jacu, peba, guaxinim, abelhas, surucucu, etc. 63 30
Questão 8: Diversidade vegetal exixtente na APA de Baturité.
- Resposta: Bromélias, samambaias, pau-d’arco, jatobá, babaçu, etc. 61 59
Questão 9: Identificação dos municípios pertencentes à APA.
- Resposta: são 9 municípios 85 33

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na primeira aplicação do questionário, percebe-se que ambas as 
turmas (H e J) (Tabela 4) têm certa ideia da finalidade de uma UC e de 
seus objetivos, apesar de desconhecerem os tipos de UCs quanto ao ma-
nejo. Já o conceito de bioma, no sentido de fitofisionomia, é menos en-
tendido, uma vez que a ideia da maioria dos alunos é que os biomas são 
somente áreas terrestres. Quanto à importância de uma APA, a turma J 
teve um desempenho bem melhor, provavelmente pelo maior tempo de 
sensibilização disponibilizado nessa turma. Ambas as turmas do Grupo 
A conhecem as ameaças à APA de Baturité, no entanto, alguns desco-
nhecem que parte das áreas verdes desmatadas é resultante da especu-
lação imobiliária. Sobre a fauna e flora, pouco mais da metade dos alunos 
entrevistados reconheceram animais tais como a formiga preta, a raposa, 
o guaxinim, o peba, a cobra de veado, o gavião e o jacu, entre vários. 
Entre os vegetais, os mais citados foram o pau-d’arco, o jatobá, o coco 
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babaçu, a ingazeira, musgos e samambaias, apesar de confundirem com 
algumas espécies citadas que não ocorrem na APA. A maioria reconhece 
alguns municípios pertencentes à APA, alguns mais citados, como 
Aratuba, Baturité, Guaramiranga, Mulungu e Pacoti em detrimento de 
outros. Em geral, entendem que somente os municípios que estão na 
parte mais alta da serra fazem parte, o que não é verdade. Mas o ponto 
mais polêmico foi quanto à questão 10, onde podiam relatar livremente 
sobre a importância do conteúdo estudado. Até o momento da aplicação, 
muitos ainda não compreendiam a importância desse estudo, mas afir-
maram estarem preparados para aprenderem “coisas novas”.

Nos dois Grupos (A e B), a segunda aplicação do questionário 
ocorreu depois da realização da aula de campo, da aplicação do refe-
rencial teórico e das aulas práticas de laboratório. Foram levadas em 
conta as notas obtidas pelos dois grupos na avaliação do 4º período, 
bimestre em que esse conteúdo foi explorado. O Grupo A teve um total 
de 55 alunos, sendo 27 da turma H e 28 da turma J. O grupo B foi com-
posto por 50 alunos, sendo 24 da turma G e 26 da turma I. A metodo-
logia utilizada foi a seguinte: foram somados os índices de acerto no 4º 
período de ambas as turmas em cada um dos grupos e depois feita a 
média de cada grupo. Percebe-se que, em todas as questões, houve 
uma melhor compreensão dos conhecimentos relacionados a uma UC, 
em especial, as categorias de UCs quanto ao manejo e uso, à sua im-
portância e à biodiversidade existente. Porém, os conceitos de bioma e 
as ameaças à APA de Baturité encontram-se “parcialmente” enten-
didos, havendo ainda alguns pontos não bem esclarecidos. Os alunos 
também souberam relacionar maior número de municípios perten-
centes à APA e indicaram outros até então não citados. Ainda nessa 
segunda aplicação, quando foram perguntados sobre a importância de 
o conteúdo em estudo estar relacionado a uma APA, obtiveram-se al-
gumas afirmações do tipo:

“Não sabia que tínhamos uma região tão rica em biodiversi-
dade” (Aluno da 2ª série, turma H).

“Com a trilha que fizemos e as aulas de laboratório, aprendi 
sobre diversas espécies de animais e vegetais, também o filo, 
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a classe, o nome popular e o nome científico” (Aluno da 2ª 
série, turma J).

“Nunca pude imaginar que vivia rodeada de um lugar com tantas 
espécies!” (Aluna da 2ª série, turma J).

 
Observando os resultados obtidos e apresentados na Tabela 5, 

é possível verificar o melhor desempenho do Grupo A em todas as 
questões, algumas com índices quase duplicados em relação às res-
postas do Grupo B. Durante as aulas, também percebeu-se que a 
explo ração dos conteúdos de forma contextualizada e em ambientes 
diferentes da sala de aula é bem mais fácil de ser desenvolvida e traz 
sim resultados diferenciados ao processo de ensino-aprendizagem. 
No entanto, ambos os grupos reconheceram a importância do con-
teúdo aplicado, principalmente considerando a utilização de uma UC 
no ensino de Biologia e a valorização dessa UC no cotidiano deles. 
Alguns alunos do grupo B que não participaram da aula de campo 
manifestaram-se de forma triste, reclamando que foram “punidos” 
por fazerem parte do grupo sem a aula de campo. Esse fato denota 
que os alunos também valorizam e aprovam a aplicação dessa meto-
dologia de aula de campo.

Por fim, vale ressaltar que os índices relativos à aprovação na 
disciplina de Biologia nos Grupos A e B não foram levados em conta 
para perceber se houve melhor construção do conhecimento e contextu-
alização do conteúdo, tendo em vista que, nos períodos anteriores, refe-
rentes ao 1º, 2º e 3º bimestres, os conteúdos aplicados foram outros, 
bem como também o processo de avaliação.

Considerações finais

Os dados apresentados aqui mostram que é possível integrar o 
conteúdo proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para a 2ª 
Série do Ensino Médio para Biologia à realidade local, e utilizar uma 
UC como local de estudo para facilitar essa integração. No caso estu-
dado, foi escolhida a APA da Serra de Baturité, mas qualquer outra UC 
próxima de uma escola também poderia ser utilizada no processo. 
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Também é possível inserir a atividade de campo nas grades cur-
riculares do Ensino Médio. Deve partir dos professores de Biologia o 
estímulo para que isto aconteça. Espera-se que o presente trabalho 
possa inspirar outros e que leve os professores a verem no processo de 
educação um dos mais fortes aliados contra a degradação ambiental que 
avança em todo o planeta.

Durante os diversos momentos deste trabalho, percebeu-se que a 
abordagem do ensino de Biologia, tendo como foco o conhecimento da 
biodiversidade in loco em uma UC, além de tornar o ensino mais praze-
roso, aguça a curiosidade e aumenta a vontade de saber, facilitando a 
apreensão de informações pelos estudantes.

Essa contextualização do ensino deve ser também um dos grandes 
aliados na conservação e proteção da APA, uma vez que o “refino” 
desse processo transformará os alunos em cidadãos parceiros, mais res-
ponsáveis pelo que fazem e mais conscientes de que suas ações irão 
repercutir de forma benéfica, ou não, no equilíbrio do planeta. Também 
fará que eles entendam que o processo se inicia na sua localidade, antes 
de chegar ao âmbito regional e global.
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SITUAÇÃO DIDÁTICA E 
ENGENHARIA DIDÁTICA: 

Metodologia de planejamento de 
aula de Matemática

Cícera Carla do Nascimento Oliveira
Francisco Régis Vieira Alves

Introdução

O intuito deste artigo é contribuir na prática docente de sala de 
aula dos professores de Matemática, fazendo uma breve abordagem de 
trabalhos científicos sobre a noção de Situação Didática – SD e a de 
Engenharia Didática – ED, consideradas como metodologia de ensino e 
metodologia de pesquisa, respectivamente. Inicialmente, faremos alguns 
comentários sobre a noção de SD, na busca de ressaltar para o professor 
de Matemática a importância de se criar ambiente propício para o ensino 
e o aprendizado de cada conteúdo particular. Em seguida, falaremos 
sobre o que é preparar / descrever / estruturar / replicar as aulas como 
sendo um “projeto de engenharia” e qual a sua importância.

Segundo Brousseau (2006), no ensino da Matemática, é preciso 
ter “preocupação na forma de exposição dos conteúdos, na maneira 
como os alunos descobrem cada assunto, como ocorrem os processos 
mentais de sua produção, como de fato eles aprendem”. O material de 
aula deve ser elaborado de forma a utilizar conhecimentos prévios dos 
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alunos. Para que o aluno aprenda, é preciso que tais problemas desequi-
librem sua estrutura cognitiva e concepções a priori manifestadas, 
porém, que possam ser resolvidos, conjecturados de acordo com a rea-
daptação de seus conhecimentos prévios e que, após se debruçar sobre 
tal situação possa, posteriormente, voltar a um estado de equilíbrio, em 
consonância com o que preceitua a teoria de Piaget sobre a aprendi-
zagem do sujeito epistêmico, no contexto de visão do construtivismo 
(BROUSSEAU, 1996 apud POMMER, 2008).

Almouloud (2010), Teixeira e Passos (2013), afirmam que o co-
nhecimento prévio das informações que os alunos têm internalizado faz 
com que se consigam elaborar conjecturas e, diante da resolução de 
problemas propostos pelo professor, todavia, sem tais conhecimentos a 
priori, o discente fica impossibilitado de prosseguir. É importante que, 
nos problemas propostos, sejam considerados os caminhos / trajetórias 
/ roteiros por onde os discentes, pelo menos em parte, consigam “andar”. 

 Almouloud (2010) afirma, também, que o conhecimento está 
ligado à ação em situação e à experiência do sujeito, semelhante ao 
construtivismo de Piaget, porém, no contexto de situações que en-
volvem o estudo da Matemática, há uma alteração, chamada de cons-
trutivismo didático, centralizada no desenvolvimento do sujeito episte-
mológico. O autor esclarece o último termo da seguinte forma: 

O sujeito é analisado como aluno em uma classe e a aquisição 
dos conhecimentos é estudada considerando a organização do 
ensino, proposta pelo professor. Um dos problemas do pesqui-
sador em educação matemática é estudar os fatores que inter-
ferem no processo de ensino e aprendizagem e as condições que 
favorecem a aquisição dos conhecimentos matemáticos pelo 
aluno (ALMOULOUD, 2010, p. 25).

Um pouco mais adiante, Almouloud assinala a noção de situação 
fundamental de aprendizagem, ao acrescentar que

[...] a busca de situações fundamentais e a estruturação do milieu 
têm por objetivo identificar as condições que devem ser con-
sideradas no desenvolvimento das situações (contrato, milieu, 
situações-problema, etc.) [...] Para alcançar este objetivo, é pre-
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ciso organizar e desenvolver situações adidáticas e estabelecer 
um contrato que promove a devolução destes, oferecendo assim 
condições ao aluno para participar ativamente no processo de 
produção de seus próprios conhecimentos (ALMOULOUD, 
2010, p. 189).

No excerto acima, divisamos o termo situação adidática. Brous-
seau (1986) emprega tal terminologia no sentido de sugerir o que inter-
pretamos como uma “extensão” da noção de Situação Didática – SD, 
quer o professor esteja ou não diretamente envolvido no processo de 
aprendizagem. Por outro lado, Pommer (2008) alega que “cabe ao pro-
fessor, providenciar situações favoráveis, de modo que o aluno nessa 
ação efetiva sobre o saber o transforme em conhecimento, deve-se 
ainda conhecer a natureza do objeto estudado, isto é, das concepções 
epistemológicas em relação a diferentes tipos de situação”. Porém, cabe 
ao discente tornar-se autor de seu próprio conhecimento por meio da 
efetiva participação na resolução dos problemas propostos pelo do-
cente, por isso a importância do estabelecimento de um contrato didá-
tico, onde ambas as partes têm ciência de suas ações. Nesse sentido, 
Almouloud esclarece que: 

[...] é necessário que o aluno esteja presente e atuante em favor 
de sua aprendizagem, e que o professor permita, incentive e pro-
mova situações em que o aluno atue [...] A interação do pro-
fessor com o aluno [...] é caracterizada e descrita pelo contrato 
didático estabelecido (ALMOULOUD, 2010, p. 190).

De modo particular, na seção subsequente, passaremos a identi-
ficar elementos específicos que nos auxiliaram na descrição/signifi-
cação da noção de SD. 

Situação didática

A perspectiva, ao fazermos uso da situação didática, é permitir 
que o aluno possa refletir sobre sua forma de agir, perceber como seu 
pensamento funciona, aprimorando o seu desempenho cognitivo diante 
dos desafios propostos no contexto do ensino e da aprendizagem em 
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Matemática. Brousseau (1975 apud ALMOULOUD, 2010) entende que 
“o ensino de matemática deve seguir um conjunto de situações identifi-
cáveis, prevendo inclusive o comportamento do aluno diante de um pro-
blema proposto, quais caminhos o discente deverá seguir”. Segundo 
ainda Pommer (2008), a aplicação de problemas permite que “o aluno 
possa expressar diferentes formas de visualizar um caminho que induza 
ao resultado favorecendo diversas estratégias de encontrar respostas aos 
desafios propostos”, possibilitando ainda que possa expor verbalmente 
ou de outra maneira o procedimento que o fez chegar àquela resposta.

Por sua vez, Brousseau (2008) afirma que “é preciso considerar 
que o aluno adquire conhecimento por meio da experiência de vida, mas 
aprende adaptando-se a fatores de dificuldades e desequilíbrio”, como já 
descrevia Piaget em estudos sobre o desenvolvimento humano; por isso 
um meio sem intenções didáticas é incapaz de induzir o aluno a adquirir 
todos os conhecimentos culturais que se espera que obtenha. Desse pen-
samento, depreendemos que cabe ao professor fazer uma seleção “sen-
sata” dos problemas que propõe com intuito de provocar no aluno as 
adaptações desejadas, tendo em vista que existe pelo menos uma situ-
ação que caracteriza e diferencia um conhecimento matemático.

 O objeto central de estudo da teoria das situações didáticas 
(TSD), desenvolvida por Guy Brousseau em sua tese de doutorado inti-
tulada Théorisation de phénomènes d´enseignement des mathémati-
ques, não é o sujeito cognitivo, mas a situação didática, onde são iden-
tificados três elementos fundamentais recorrentes em sua teoria: 
professor, aluno e saber, e as interações professor e alunos são me-
diadas pelo saber das situações do ensino. Essas interações são me-
diadas pelo saber que determina como o aprendizado, de fato, deve 
acontecer, de acordo com a natureza epistemológica de cada conteúdo 
(POMMER, 2008).

 Mas, tendo em vista o foco de nossa discussão, urge acentuar 
que Brousseau (2008, p. 19) define situação como “o modelo de inte-
ração de um sujeito com um meio específico que determina certo co-
nhecimento”, e as situações didáticas são os modelos de ensino des-
critos / estruturados / planejados pelas atividades do professor e do 
aluno, sem levar em consideração o papel do docente. Assim, a TSD 
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baseia-se na preocupação em identificar tudo que “colabora no compo-
nente matemático de sua formação” (BROUSSEAU, 2008, p. 53).

Segundo Almouloud (2007, p. 32), a TSD apoia-se em três pos-
síveis hipóteses: 

– O aluno que aprende adaptando-se a um fator de dificuldades, 
de desequilíbrio, chamado por Brousseau de milieu, que significa, meio, 
para então depois entrar num estado de equilibração, conforme afirma a 
teoria de Piaget; 

– O meio (milieu) que deve permitir o efetivo aprendizado dos 
alunos; cabe ao professor desenvolver situações que suscitem o inte-
resse e o aprendizado dos conhecimentos matemáticos;

– O meio e as situações devem estar entrelaçados com o intuito 
de fortalecer os saberes matemáticos associados ao processo de ensino 
e aprendizagem.

Brousseau (2008, p. 27) classifica as três grandes categorias que 
servem de relacionamento de um aluno com o meio: ação e decisão sobre 
o objeto; codificação em uma linguagem que descreva uma possível so-
lução para o problema ao qual foi sujeitado; e a troca de opiniões. 

Para Brousseau (1986 apud TEIXEIRA; PASSOS, 2013), o 
aprendizado deve partir “de algo já conhecido do aluno, uma situação 
de interesse do discente que contemple uma evolução matemática”, 
partindo do conhecido e permitindo que o mesmo consiga conjecturar e 
inferir novas situações matemáticas, fazendo com que seja criado o 
novo e o inusitado, que no caso, seria o assunto a ser estudado.

Para que haja transmissão de conhecimento específico e controle 
do que está sendo repassado / transmitido, é preciso o uso de um dispo-
sitivo, que denota um milieu material, podendo ser: uma prova, um pro-
blema, peças de um jogo, uma ficha e regras de interações do discente 
com um dispositivo pedagógico conhecido. Por outro lado, um milieu 
se refere a “um dispositivo criado por alguém que queira ensinar um 
conhecimento ou controlar sua aquisição” (BROUSSEAU, 2008, p. 
28), podendo ser uma situação-problema, um jogo ou qualquer outra 
atividade com prerrogativa de aprendizado, porém, se não for explícito, 
esse tipo de situação é chamado por Brousseau de situação adidática 
(ALMOULOUD, 2010; POMMER, 2008).
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A sistemática proposta por Brousseau permitiu, nos estudos da 
década dos anos 1980 e 1990, a proposição de uma metodologia de 
ensino. Ademais, as situações didáticas que tiveram origem na perspec-
tiva da TDS se mostraram passíveis de serem replicadas/repetidas em 
outros momentos didáticos. Tais elementos foram apropriados e discu-
tidos por Artigue (1984), quando discute a noção de replicação e mode-
lização de situações de ensino. 

Ademais, essa metodologia de ensino é composta por quatro 
fases: ação, formulação e validação (sendo estas atitudes dos discentes 
frente ao problema proposto); e institucionalização. Segundo Almouloud 
(2010, 37), temos que:

Na Ação – o aluno, após se deparar com um problema, envol-
vendo o conhecimento novo, passa a agir por meio de conjecturas na 
tentativa de resolução do problema; implicando que possa haver troca 
de informações, o aluno deve tomar decisões sobre como deve proceder 
para obter êxito;

Na Formulação – é o momento de compartilhamento das ideias 
com os colegas, na prerrogativa de mostrar os caminhos tomados por 
cada membro do grupo de estudo; Brousseau (1998 apud  ALMOULOUD, 
2010, p. 38) considera que essa fase é importante, pois permite que o 
aluno tenha condições de construir uma “linguagem compreensível 
por todos”;

Na Validação – o discente mostra a validade do modelo criado, 
fazendo uso da linguagem matemática formal. Nessa fase, o intuito 
principal é o debate sobre a certeza das respostas.

O momento de interação direta do professor com aluno é exata-
mente quando formaliza todo o conhecimento previsto pelos mesmos 
na resolução da problemática que lhe havia sido proposta, caracterizado 
por ser uma institucionalização, formalização do saber, denominado 
ainda por “estatuto cognitivo do saber”. Almouloud (2010, p. 40) acres-
centa ainda que, após essa fase, “o saber torna-se oficial e os alunos 
devem incorporá-lo a seus esquemas mentais”.

Todos os elementos coligidos e cunhados por Brousseau (1978) 
nos permitem adquirir um entendimento da complexidade do que cha-
mamos de situação didática. Reparemos, todavia, que, ao falar de SD, 
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agora no contexto de uma metodologia de pesquisa, algumas “arestas” 
devem ser aparadas, no sentido de adotar maior precisão, exigida pelo 
progresso científico. 

Dessa maneira, tendo em vista situarmos a noção de SD num 
contexto mais amplo, todavia, particular e preciso, no próximo seg-
mento, abordaremos a noção de Engenharia Didática – ED. 

Engenharia Didática

Oriundo de uma vasta tradição acadêmica, sabemos que a con-
cepção de pesquisa em Engenharia Didática – ED compara a forma de 
trabalho didático do professor com a maneira de trabalho do engenheiro 
que, para realizar projetos, apoia-se sobre conhecimentos científicos de 
seu domínio (ARTIGUE, 1996, p. 243).

E, no que concerne aos momentos ou fases da investigação, dis-
tinguimos: as análises preliminares, análises a priori, a etapa da experi-
mentação e introdução ao movimento de todo o aparato metodológico 
construído, validação e análises a posteriori. Ora, como assinalado nas 
seções anteriores, restringir-nos-emos aos primeiros dois momentos 
previstos por Artigue (1996). Sugerimos ao leitor maiores detalhes 
sobre a ED nos trabalhos de Artigue (1984) e de Douady (1993). Ou 
ainda em trabalhos recentes envolvendo sua aplicação (ALVES; 
BORGES NETO, 2011, 2012; ALVES, 2014).

Artigue (1988 apud LEIVAS, 2014), precursora da engenharia 
didática, acredita que o ensino deve ser pensado baseado na pesquisa, 
que deve acontecer no ambiente de ensino, deve ser construído como 
um projeto de engenharia. Leivas (2014) afirma que é necessário que o 
ensino seja planejado / estruturado antes de sua ação efetiva e concreta 
em sala de aula. O autor ressalta ainda que a metodologia deve ser com-
parada a um projeto de engenharia: a sequência de aulas ou atividades 
deve ser concebida e organizada de forma coerente. 

Almouloud (2010, p. 171) acrescenta que a engenharia didática é 
vista como metodologia de pesquisa experimental que deve ser reali-
zada com observações em sala de aula e caracteriza-se por realizar 
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comparações de análise a priori e a posteriori, essas pesquisas “es-
tudam os processos de ensino e aprendizagem”.

Artigue (1988 apud ALMOULOUD, 2010) considera a “enge-
nharia didática” semelhante ao trabalho de um engenheiro, ao explicar 

[...] que se apoia em conhecimentos científicos de sua área 
submetendo a um controle de tipo científico, sendo obrigado 
a trabalhar objetos bem mais complexos do que os objetos de-
purados da ciência e, portanto, enfrentar, com todos os meios 
que dispõe, problemas que a ciência não quer ou não pode 
levar em conta.[...] Esta metodologia se caracteriza por um es-
quema experimental baseado nas realizações didáticas em sala 
de aula, ou seja, sobre a concepção, realização, observação e 
análise de sequências de ensino, permitindo uma validação in-
terna a partir da confrontação das análises a priori e a posteriori 
(ALMOULOUD, 2010, p. 5).

Segundo Almouloud (2010), as pesquisas da Didática da 
Matemática são geralmente do tipo experimental, permitindo uma re-
lação direta entre a teoria e a prática. O intuito é identificar as variáveis 
que têm influência sobre o assunto a ser estudado. Ainda assim, Chizzotti 
(1991 apud ALMOULOUD, 2010) propõe quatro fases para esse tipo 
de pesquisa: 

A determinação do problema – seleção do assunto, definição 
e formulação do problema da pesquisa, seleção de documentos sobre 
o assunto a ser pesquisado e revisão da literatura sobre o problema 
da pesquisa;

A organização da pesquisa – descrição do problema da pes-
quisa em relação a um referencial teórico, formulação das hipóteses de 
trabalho, descrição dos métodos escolhidos para coletar dados, defi-
nição da população onde será realizada a pesquisa experimental e orga-
nização dos dados;

Execução da pesquisa de campo – estabelecimento de um pro-
grama de trabalho, coleta dos dados, análise dos resultados;

Redação do texto – redigir preliminarmente e depois definitiva-
mente o que foi observado e, em seguida, acrescentar indicações e crí-
ticas pertinentes;
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No que concerne à vertente francófona da Didática da Matemática, 
cabe recordar que o entendimento do processo de constituição do conhe-
cimento científico que chamamos, depois de algum tempo, de Didática 
da Matemática, é um fator essencial. Nesse sentido, Margolinas (2004, 
p. 3) menciona que “um campo de estudo não se constrói sem uma his-
tória”. Ademais, não se pode esquecer que esse caráter histórico pode, 
até mesmo, ser apagado na escrita de textos intemporais e universais. 

Desse modo, Margolinas (2004, p. 3) fornece dois elementos, a 
saber: os de natureza histórica e os de natureza teórica para a consti-
tuição da Didática da Matemática. A Didática da Matemática francófona 
se constitui historicamente nos anos 1960. Como de costume, “o surgi-
mento deste campo se mostra em oposição a certas correntes de pensa-
mento e de pesquisa e em concordância com outras” (MARGOLINAS, 
2004, p. 3).

Não pretendemos desenvolver reflexão num campo científico 
mais característico da Didática da Matemática. Dessa maneira, recor-
damos que as noções de SD e ED, vistas como elementos que auxiliam 
/contribuem na consolidação de um campo de estudos e investigação 
sistemática, detêm caráter auspicioso. No que segue, apresentaremos 
algumas das fases previstas da ED. 

Fases da Engenharia Didática

O objetivo da análise a priori é de determinar de que modo as 
escolhas efetuadas permitem controlar os comportamentos dos 
estudantes e seu sentido. Para tanto, ela se fundamentará sobre 
as hipóteses e são as hipóteses em relação às quais a validação 
será em princípio, confrontará entre a análise a priori e a poste-
riori (ARTIGUE, 1996, p. 208, tradução nossa).

A Engenharia Didática é constituída de quatro etapas: análise 
prévia (preliminar); análise a priori; experimentação (e análise a poste-
riori) e validação da experiência.

Análise prévia – É necessário que seja feito um levantamento 
sobre três dimensões associadas a um conteúdo que deve ser visto em 
sala de aula: a epistemologia (dificuldade em si do conteúdo); a didática 
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(a forma como o conteúdo é repassado) e a cognição (associado às ca-
racterísticas de cada aluno). Um suporte para alcançar êxito em tais 
buscas, segundo Noro (2012), corresponde à análise dos livros didá-
ticos e à aplicação de um teste diagnóstico, visando a determinar os 
conhecimentos que os alunos detêm e que servirão de base para o que 
será abordado e estudado posteriormente.

Concepção e Análise a priori – Referem-se às decisões dos pro-
blemas e/ou instrumentos que devem ser expostos aos alunos para que 
eles sejam colocados em desequilíbrio cognitivo, a fim de que con-
sigam chegar a uma acomodação quanto ao conhecimento, como 
afirma Piaget (1987 apud LA TAILLE, 1992). Artigue (1996 apud 
GOMES, 2008, p. 11) considera essa fase composta por duas partes: 
descritiva e preditiva. É preciso que se tenham em mente as escolhas 
no sentido global e no âmbito local, com a descrição da ação que será 
realizada. O intuito é criar uma situação controlável, prevendo quais 
anseios e dificuldade os alunos poderão ter, de forma a ter um aprendi-
zado planejado. Podemos afirmar que aqui, nessa fase, fazemos, de 
forma propriamente dita, o planejamento da aula, como ela irá ocorrer, 
descrevendo todos os seus passos.

Experimentação – Nessa etapa da pesquisa, Noro (2012) consi-
dera uma divisão realizada em quatro itens: apresentação das condições 
da pesquisa, contrato didático, aplicação da aula sequenciada, anotação 
das observações durante a aula. 

– Apresentação dos objetivos e condições de realização da pes-
quisa didática aos discentes; 

– Estabelecimento de um contrato didático; 
– Aplicação da sequência didática definida anteriormente; 
– Registros das observações feitas durante a realização da   

              sequência.
Análise a posteriori – Segundo Gomes (2008), nessa fase da pes-

quisa, busca-se coletar e organizar todas as informações obtidas na ex-
perimentação, na pesquisa observacional, tais como “produção dos 
alunos, registro de perguntas, dúvidas e erros constatados durante o 
acompanhamento de suas ações”, e a análise desse material permite que 
seja realizada a etapa de validação.
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Almouloud (2010) afirma que essas informações também podem 
ser oriundas de ou complementadas por dados externos, como questio-
nários, entrevistas individuais ou em grupos, realizadas em vários mo-
mentos durante a aula. Acrescenta ainda que

[...] a análise a posteriori depende das ferramentas técnicas ou 
teóricas utilizadas com as quais se coletam os dados que permi-
tirão a construção dos protocolos de pesquisa [...] e as informa-
ções daí resultantes serão confrontadas com a análise a priori 
realizada (ALMOULOUD, 2010, p. 177).

Validação da experiência – Essa é a fase de comparação entre a 
análise a priori e a posteriori. Na validação, podemos investigar o que 
foi considerado para a prática de aula, o que, de fato, concretizou-se ou 
quais alterações ocorreram durante o milieu, processo de ensino.

Segundo Almouloud (2010, p. 178), é preciso que sejam discu-
tidos pelo pesquisador os resultados e as questões levantadas pela pes-
quisa. Essa análise deve ser feita considerando as interações dos alunos 
com o milieu adidático e didático.

Conclusão

A apresentação aos estudantes de situações variadas não deve 
conduzir a uma matemática pequena, nem a renunciar à ocasião 
dos estudos de tais situações, a edificação de uma teoria mate-
mática, nem a renunciar o recurso aos conceitos unificadores da 
matemática contemporânea, a qual se mostra fácil de se colocar 
em destaque sua eficacidade. Pois se trata de não apresentar aos 
estudantes uma Ciência feita, é necessário não tropeçar com o 
extremo inverso e negligenciar todo o saber dos séculos prece-
dentes. É necessário manter o que é mais vivo e o mais eficaz e 
apresentá-lo em ação (REVUZ, 1968, p. 33).

A prática de ensinar requer do professor alternativas na maneira 
como transmitir o conhecimento, deixando de fazer uso da “educação ban-
cária” (FREIRE, 1987), onde a informação é imposta sem a preocupação 
na forma como o aluno está recebendo o conhecimento. O saber precisa ser 
construído por meio de diversos meios (milieu, conforme BROUSSEAU, 



Estudos da Pós-Graduação248

1986) que facilitem essa aquisição, seguindo uma sequên  cia que pode ser 
descrita nas fases de: ação, formulação, validação e institucionalização. 

Artigue (1988 apud LEIVAS, 2014) acredita que o docente deve 
planejar sua aula conforme um engenheiro, tendo a preocupação em 
verificar todos os detalhes que podem ser relevantes e que podem pre-
judicar e propiciar o desenvolvimento do projeto, no caso na aula. 
Brousseau (1998, 2000, 2008) considera ainda que o professor deve 
“selecionar” problemas sobre os quais os seus alunos consigam agir, 
pois é necessário que haja a interação com o objeto de ensino para que 
o aprendizado, de fato, aconteça; a motivação deve partir de situações 
interessantes; caso sejam muito difíceis, muito acima do nível cognitivo 
e epistemológico do discente, este poderá sentir-se sem interesse na 
busca de uma solução. 

A Engenharia Didática divide o trabalho em três etapas: antes, 
durante e depois da aula em sala; pois antes temos – análise prévia e 
análise a priori; durante temos – experimentação e análise a posteriori 
(que acontecem no momento da aula) e depois finalizamos com a vali-
dação da experiência, verificando o que havia sido proposto e o que, de 
fato, aconteceu no momento da aula. O caráter profícuo dessa proposta 
de metodologia de pesquisa reside na possibilidade de replicação de 
rotinas de ensino promissoras em outros contextos e em outras situa-
ções didáticas – SD. 

Assim, percebemos e depreendemos que, para utilizar as noções 
de Engenharia Didática e de Situação Didática, é preciso haver uma 
preocupação e formação dos professores de Matemática na elaboração / 
estruturação de suas aulas, observando como o processo de aquisição do 
saber acontece, para que, assim, haja futura melhoria das aulas e eficácia 
da aprendizagem. É preciso que o professor sempre instigue, busque 
retirar todas as informações possíveis que os alunos já trazem consigo, 
toda a experiência de vida é um alicerce para o seu aprendizado.

Por fim, uma aula bem estruturada e planejada implicará projeto 
bem desenvolvido, por isso devemos observar que cada conhecimento 
matemático que desejamos que nossos alunos adquiram deve ser pen-
sado dessa forma, pois, por essa via, o aprendizado efetivo pode evoluir 
por trajetórias auspiciosas. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO JOGO DIDÁTICO 
COMO FERRAMENTA NA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
DO CONTEÚDO TABELA PERIÓDICA

Francisco Neuzimar de Azevedo Andrade
Antônio Carlos Magalhães

Maria Goretti de Vasconcelos Silva

Introdução

A área de Ensino de Ciências, na busca de novas estratégias 
para vencer o desafio de tornar esse processo ensino-aprendizagem 
mais prazeroso e modificar o panorama de desinteresse e baixo desem-
penho escolar dos educandos, procura novas estratégias para estimular 
nos estudantes o interesse nos estudos de Biologia, Física e Química. 

A Química é uma ciência que se caracteriza por estudar os as-
pectos qualitativos e quantitativos da matéria, tais como a constituição, 
a estrutura, as transformações, bem como a energia envolvida nas 
transformações. No entanto, o estudo dos elementos químicos que 
formam a matéria é substancial no aprendizado e na compreensão 
dessa ciência. O estudo de Química se inicia nos anos finais do Ensino 
Fundamental II ou no ano inicial do Ensino Médio, tendo um dos pri-
meiros temas de estudo a Tabela Periódica, que trata da disposição 
sistemática dos elementos químicos na forma de uma tabela, em função 
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de suas propriedades, seguindo os padrões estabelecidos pela IUPAC 
(União Internacional de Química Pura e Aplicada).

A memorização é a mais frequente estratégia utilizada no apren-
dizado do conteúdo “Tabela Periódica”, que, dessa forma, não se torna 
parte da estrutura cognitiva do estudante, que rapidamente esquece 
esse conteúdo.

Acreditamos que aprendizagem humana somente se processa na 
medida em que o educando é capaz de construir significados e 
atribuir sentido ao conteúdo da aprendizagem; aceitamos, dessa 
maneira, que todo aluno é sempre o agente central na forma 
como constrói conhecimentos (ANTUNES, 2011, p. 15).

A aprendizagem do estudante é consequência do trabalho do pro-
fessor, que deve desenvolver situações motivadoras que auxiliem na 
aprendizagem significativa. 

A ideia do ensino despertado pelo interesse do estudante passou 
a ser um desafio à competência do docente. O interesse daquele 
que aprende passou a ser a força motora do processo de aprendi-
zagem, e o professor, o gerador de situações estimuladoras para 
aprendizagem (CUNHA, 2012, p. 92).

Para o professor, a busca de novas estratégias, para além do mé-
todo tradicional de transmissão e recepção de conteúdo com intenso uso 
da memorização, torna-se cansativo. Porém com a necessidade de de-
senvolver uma aprendizagem significativa, cabe a ele produzir e aplicar 
materiais adequados. Nesse contexto, a aplicação de jogos didáticos no 
ensino torna o trabalho do docente mais dinâmico e eficiente.

Segundo Candido e Ferreira (2007), o jogo é um recurso psico-
pedagógico de grande importância para o aprendizado, trazendo para o 
aluno a possibilidade de aprender conteúdos por meio de métodos mais 
dinâmicos em sala de aula. Quando o aspecto lúdico é despertado no 
aluno, facilita-se a aprendizagem, com desenvolvimento mental para o 
conteúdo, colaborando para uma aprendizagem significativa. O jogo 
educativo é uma das ferramentas que o professor pode desenvolver para 
auxiliar na construção dos conhecimentos em qualquer área do ensino. 
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Kishimoto (1996) relata que o professor deve rever a utilização 
de propostas de ensino, passando a desenvolver práticas que atuem nos 
componentes internos da aprendizagem. Para poderem vivenciar esses 
conhecimentos e difundi-los, um método que pode ser usado nesse âm-
bito é a aplicação de jogos didáticos no processo de ensino e aprendi-
zagem de Química, devido à necessidade em desenvolver habilidades 
para tornar o trabalho do professor mais dinâmico e eficiente.

Destacando o uso dos jogos didáticos, tema de investigação do 
presente trabalho, de acordo com as Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio (BRASIL, 2008, p. 28): 

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no pro-
cesso de apropriação do conhecimento. [...]. O jogo oferece o 
estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvi-
mento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor 
ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, [...], 
mostrando-lhes uma nova maneira lúdica, prazerosa e partici-
pativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma 
maior apropriação dos conhecimentos envolvidos.

Para Miranda (2002), o jogo didático pode mediar vários obje-
tivos a serem atingidos, relacionados à cognição, à afeição e à estima, à 
atuação, estreitando laços de amizade, à socialização em grupo e à cria-
tividade. Os jogos didáticos, como prática de ensino, fazem-se pre-
sentes por serem facilitadores do aprendizado e da compreensão do 
conteúdo de forma lúdica, motivadora e divertida, possibilitando uma 
estreita relação dos conteúdos aprendidos com a vida cotidiana, contri-
buindo assim com uma aprendizagem significativa para o estudante.

O uso de jogos auxilia a aprendizagem de conceitos de maneira 
espontânea, descontraída e estimulante, pois se trata de uma atividade 
prazerosa. O estudante passa a dominar conceitos sobre o tema e passa 
a considerá-los para resolver problemas em situações desafiadoras. Os 
jogos, de maneira geral, são um importante recurso para as aulas de 
Química, no sentido de servirem como fator motivador para a aprendi-
zagem, além de permitirem experiências importantes para o conheci-
mento e desenvolver importantes habilidades no campo afetivo e social 
do estudante (CUNHA, 2012). 
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O jogo é considerado uma atividade física ou mental organizada 
por um sistema de regras, no qual o aluno tem um espaço definido para 
desenvolver suas ideias, mas é uma atividade lúdica, ou seja, uma ativi-
dade de descontração, divertimento, onde se joga pelo simples prazer 
de realizar essa atividade. Em seu sentido integral, o jogo é o mais efi-
ciente meio estimulador das inteligências. O espaço do jogo permite 
que a criança realize tudo quanto deseja. Quando entretido em um jogo, 
o indivíduo é quem quer ser, ordena ou quer ordenar, decide sem restri-
ções. Graças a ele, pode obter a satisfação simbólica do desejo de ser 
grande, do anseio em ser livre. Socialmente, o jogo impõe o controle 
dos impulsos, a aceitação de regras, mas sem que se aliene qualquer 
estrutura alienante (ANTUNES, 2013).

Mesmo sendo possível, com o jogo educativo, conseguir vá-
rios objetivos relacionados à afeição, ao cognitivo, à socialização e à 
motivação, seus benefícios ainda hoje são pouco divulgados nas es-
colas, tornando-se sem importância para muitos professores. A falta 
de interesse dos docentes por novas estratégias contribui para um 
ensino de Química sem conexão com o conteúdo, tornando a matéria 
difícil e cansativa. Este trabalho apresenta a produção de um jogo 
didático e sua aplicação em sala de aula com o conteúdo “Tabela 
Periódica”, em que as características químicas e físicas dos elementos 
químicos são utilizadas como ancoragem para vários conteúdos dessa 
área da ciência. 

Levando-se em consideração todas as colocações citadas, o pre-
sente trabalho pretende facilitar a aprendizagem dos estudantes a res-
peito do assunto Tabela Periódica, fazendo uma relação entre a utili-
zação do jogo didático, uma ferramenta de ensino e a aprendizagem 
significativa, favorecendo a fixação do conteúdo no cognitivo do estu-
dante. Neste capítulo, será apresentada também, uma análise da apli-
cação de um jogo didático como ferramenta facilitadora da aprendi-
zagem significativa dos principais elementos químicos da Tabela 
Periódica, considerados pelos docentes envolvidos na análise como 
essenciais no conhecimento de Química para entender o comporta-
mento e a composição de muitas substâncias que estão presentes no 
cotidiano dos estudantes. O desenvolvimento do trabalho ocorreu com 
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um grupo de 99 alunos de uma Escola Privada da cidade de Sobral-CE, 
distribuídos em três turmas de cada nível do Ensino Médio.

Um breve histórico da evolução da Tabela Periódica

Desde a Grécia antiga, a ideia de átomo como a menor partícula 
na composição da matéria, com os filósofos Leucipo e Demócrito, so-
freu várias modificações no decorrer dos séculos. Com a descoberta de 
partículas fundamentais, como prótons existentes no núcleo do átomo, 
fez com que existisse a necessidade da criação dos elementos químicos 
com suas representações. Da união desses elementos químicos dife-
rentes, são formadas as substâncias e suas representações. A maioria 
dos elementos químicos foi descoberta entre os séculos XIX e XX, 
como mostra a Figura 1.

Figura 1 – Número de elementos químicos conhecidos em diferentes períodos

Fonte: Damato (2011).

Com o desenvolvimento de pesquisas e a evolução da Química 
como Ciência, ocorreu a necessidade de padronizar os elementos quí-
micos descobertos. No século XVII, o químico francês Lavoisier criou 
um primeiro esboço de Tabela Periódica ao agrupar substâncias com 
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comportamentos semelhantes em quatro categorias distintas: gases, 
ácidos, metais e elementos terrosos. Incluiu a luz e o calor no grupo de 
gases devido ao fato de não serem visíveis. No início do século XIX, 
outro químico, Jons Jacob Berzelius, propôs uma simbologia baseada nas 
iniciais dos nomes dos elementos, geralmente na sua tradução para o 
latim, surgindo assim a primeira padronização de representação uni-
versal. Apesar da existência de poucos elementos descobertos, por volta 
de 1860, houve uma busca sistemática de organizá-los e agrupá-los em 
uma organização, dando início a uma série de organizações que são apre-
sentadas nesse capítulo, sendo ressaltados as que mais se destacaram.

Tríades de Döbereiner

Johann Wolfgang Döbereiner foi um químico alemão autodidata, 
com um conhecimento químico precoce, conseguindo um cargo como 
farmacêutico e, posteriormente, a nomeação para a Universidade de 
Jena, onde desenvolveu análises experimentais. 

Estudando os aspectos morfológicos dos elementos, Döbereiner 
observou, por volta de 1829, que o recém-descoberto Bromo possuía 
propriedades semelhantes às de outros dois elementos, o Cloro e o Iodo, 
e que seu peso atômico assemelhava-se a uma média aritmética dos 
seus pesos atômicos. Despertando um interesse de organizar os ele-
mentos com uma sequência de propriedades semelhantes, o químico 
alemão resolveu pesquisar as características de outros elementos regis-
trando suas propriedades e pesos atômicos.

Observando a regularidade com outros elementos químicos, 
como Estrôncio, Cálcio e Bário, Döbereiner conseguiu uma organi-
zação, envolvendo muitos elementos conhecidos na época, em função 
de suas características morfológicas. Ele conseguiu organizar uma série 
de 54 elementos químicos. Organizando-os em tríades, representadas 
na Tabela 1, com o elemento central apresentando aproximadamente a 
média aritmética dos pesos dos elementos das extremidades, conseguiu 
uma primeira organização dispondo-a em tabelas. 

O seu trabalho não conseguiu muita expressão entre os químicos 
da época, passando praticamente despercebido pela comunidade cientí-
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fica. Seu mérito foi conseguir uma primeira organização de elementos 
químicos, mostrando a possibilidade da existência de propriedades se-
melhantes entres elementos distintos. 

Tabela 1 – Organização de alguns elementos segundo Döbereiner
ELEMENTO QUÍMICO PESO ATÔMICO

CLORO 35,5
BROMO 80

IODO 127
CÁLCIO 40

ESTRÔNCIO 88
BÁRIO 137

Fonte: Elaborada pelos autores.

Oitavas de Newlands

Químico industrial, John Alexander Reina Newlands propôs, por 
volta de 1864, uma organização dos elementos químicos conhecidos. Na 
sua proposta, ele organizou os elementos em grupos obedecendo a uma 
ordem crescente de massa atômica. Nessa organização, Newlands ob-
servou um fato bastante intrigante: quando os elementos eram agrupados 
em uma sequência de sete, com número de massa crescente e consecu-
tivo, o oitavo elemento apresentava propriedades semelhantes ao pri-
meiro elemento da série, conforme pode ser observado na Tabela 2.

Tabela 2 – Organização dos elementos químicos segundo Newlands
H – 1 Li – 2 Be – 3 B – 4 C – 5 N – 6 0 – 7
F – 8 Na – 9 Mg – 10 Al – 11 Si – 12 P – 13 S – 14

Cl – 15 K – 16 Ca – 17 Cr – 18 Ti – 19 Mn – 20 Fe – 21
Fonte: Elaborada pelos autores.

Em seu trabalho conhecido como Lei das Oitavas, tentou uma 
organização dos elementos seguindo o exemplo das notas musicais, en-
tendendo que existia uma harmonia entre os elementos químicos e uma 
periodicidade. Em alguns aspectos, sua organização foi considerada efi-
ciente, no entanto, em alguns casos, essa regularidade não foi obser-
vada. Sua lei apenas funcionava para as duas primeiras oitavas, na ter-
ceira e nas seguintes não se observava uma repetição nas semelhanças.
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Apresentando falhas em sua tentativa de organização, Newlands 
foi ridicularizado pela Sociedade de Química de Londres, não ob-
tendo uma receptividade entre os químicos de sua época. Anos depois, 
em 1887, foi condecorado pela Royal Society of London por contri-
buição à ciência. Apesar das falhas, sua organização constituiu um 
avanço na direção certa para a classificação dos elementos, sendo re-
tomada por Mendeleev. 

Mendeleev

O químico russo Dmitri Ivanovich Mendeleev nasceu em Tobolsk 
região da Sibéria. Aos dezessete anos, sua mãe muda-se para Moscou 
com o intuito de facilitar a entrada de seu filho, muito estudioso, na 
universidade. Não conseguindo seu objetivo, por motivos políticos, 
mudou-se para São Petersburgo. Tendo que aprender russo e especiali-
zar-se em Matemática e Física em 1855, torna-se professor e ganha 
medalha de ouro por seu desempenho acadêmico, em 1857, graduan-
do-se em Química.

Em 1859, ganha uma bolsa do governo russo para estudar na 
França com Henri Reynaut, químico experimental. Em 1861, volta para 
São Petersburgo, tornando-se um dos maiores gênios da história. 
Realizou estudos sobre as propriedades dos elementos químicos e seus 
pesos atômicos, coletando todas as informações dos elementos numa 
espécie de manual. Organizando os 63 elementos conhecidos na sua 
época em cartas contendo seus símbolos e suas propriedades físicas e 
químicas, colocou os elementos semelhantes numa espécie de grupo em 
colunas, como mostra a Figura 2.

Observando que existia uma periodicidade dos elementos que se 
destacava quando estes eram organizados em grupos, Mendeleev orga-
nizou 60 elementos em 12 linhas horizontais, tomando o cuidado de 
colocar na vertical os elementos de propriedades semelhantes. Sua or-
ganização mostrou-se mais vantajosa do que a outra organização de sua 
época, pois mostrava uma semelhança dos elementos em uma rede de 
informações na horizontal e vertical. 
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Figura 2 – Organização dos Elementos Químicos segundo Mendeleev

Fonte: Feltre (2004).

A lei da periodicidade de Moseley

Na organização de Mendeleev, com os elementos em ordem cres-
cente de seus pesos atômicos, alguns problemas foram surgindo. Parecia 
que alguns elementos estavam fora do lugar, e anomalias como essas 
levaram os cientistas a questionarem o uso de pesos atômicos como 
base definitiva na organização dos elementos químicos.

Henry Moseley, um físico inglês, passou a observar uma relação 
entre o espectro de raios X de um elemento químico e seu número atô-
mico. Com seus estudos, foi o primeiro a determinar os números atô-
micos dos elementos com precisão e estabeleceu, pela primeira vez, a 
Lei Periódica, afirmando que, quando os elementos são organizados 
sequencialmente em ordem crescente de seus números atômicos, obser-
va-se uma repetição periódica em suas propriedades.

A Lei Periódica é a base da organização da estrutura da Tabela 
Periódica atual, sendo a versão mais fácil de ser utilizada até o presente 
momento e que possui correlação com as estruturas eletrônicas de-
monstrando uma semelhança.

O desenvolvimento da pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida com alunos de um colégio particular 
da região norte do estado do Ceará, na cidade de Sobral. O colégio 
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situa va-se no centro da cidade com aproximadamente 1.200 alunos, do 
Ensino Infantil ao Ensino Médio. Foram selecionadas três turmas do 
Ensino Médio, totalizando 99 alunos, voluntários para o desenvolvi-
mento do trabalho pretendido. Na mesma escola, foram convidados 10 
professores das áreas de Química e Biologia para participarem do tra-
balho respondendo alguns questionários cujos resultados foram usados 
como base no desenvolvimento da problemática de ensino do conteúdo 
Tabela Periódica e na elaboração dos dados do jogo didático.

Inicialmente foram levantados dados sobre a abordagem do as-
sunto Tabela Periódica nos livros didáticos utilizados por cinco pro-
fessores de escolas públicas e particulares de Sobral, com aplicação 
de questionário avaliando a metodologia aplicada pelos autores e a 
correlação com o cotidiano do aluno quando o assunto Elementos 
Químicos é abordado. 

Figura 3 – Elementos Químicos selecionados para o jogo didático

Fonte: Elaborada pelos autores.

Objetivando a delimitação dos elementos a serem utilizados na 
elaboração do jogo didático, foram convidados a participar do trabalho 
dez professores da escola na qual a pesquisa foi realizada, professores 
de Química e Biologia. Aos mesmos, aplicou-se um questionário para a 
escolha de 30 elementos químicos, que, em suas opiniões, seriam es-
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senciais na aprendizagem do aluno, para melhor absorção de seus con-
teúdos além de averiguar a utilização, frequência e opinião sobre o uso 
de jogos didáticos no ensino-aprendizagem do estudante. Com a se-
leção dos elementos, foram levantadas suas propriedades químicas e 
físicas, usos, ocorrências que foram posteriormente aplicadas na elabo-
ração do jogo didático. 

Desenvolvimento do trabalho com os alunos

No decorrer da pesquisa, foram selecionadas três turmas do 
Ensino Médio do turno da manhã: uma turma de 1º ano com 33 alunos, 
uma turma de 2º ano com 28 alunos e uma turma de 3º ano com 38 
alunos. Foi elaborado um cronograma de atividades distribuído em en-
contros semanais durante as aulas. Aos alunos, foi explicado o motivo 
do trabalho e, posteriormente, para dar início, foi ministrada uma aula 
teórica sobre Tabela Periódica. 

No encontro seguinte, foi aplicado um questionário para os 
alunos, como avaliação do conhecimento prévio sobre os elementos da 
Tabela Periódica, com cinco itens relacionados às características e 
identificação dos elementos químicos, podendo apresentar mais um 
item. Também compunham o questionário, cinco questões selecio-
nadas de vestibulares sobre o conteúdo em estudo, com perguntas ob-
jetivas e para observar o rendimento dos acertos antes da aplicação do 
trabalho proposto. 

O jogo didático e suas regras

Após a pesquisa bibliográfica sobre as características dos ele-
mentos, foram produzidas 30 peças do jogo (Figura 4) representadas por: 

As 30 peças para cada jogo foram impressas em quantidades du-
plicadas e levadas para as salas de aulas. Nas salas de aulas estudadas, 
foram explicadas as características do jogo, suas regras e objetivos. 
Realizou-se uma oficina para produção das peças do jogo didático com 
a participação entusiasmada dos alunos.
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Figura 4 – Ilustração das peças do jogo com os elementos e suas características 
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(continuação Figura 4)
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Após a execução da oficina de produção do jogo, os componentes 
de cada equipe jogaram entre si. Como mostra a Figura 3, as partidas 
entre as duplas ocorreram, no mínimo, duas vezes. O jogador vencedor 
de duas partidas estaria classificado para a próxima fase. Em cada 
equipe, foi selecionado o campeão, que, posteriormente, foi para o final 
do torneio para ser o campeão da turma. Para concluir o trabalho, foram 
realizados mais três encontros seguidos até conseguirmos os vence-
dores de cada turma. Com o objetivo de estimulá-los à competição, 
foram oferecidas caixas de chocolate para o vencedor de cada série.

EQUIPE 1

CAMPEÃO
DA

TURMA

EQUIPE 2

EQUIPE 3EQUIPE 4

Figura 5 – Divisão das equipes 
para aplicação do jogo didático 

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Regras do jogo

O jogo foi denominado “DE CARA COM A TABELA 
PERIÓDICA”, formado por trinta peças para cada jogador. O jogo é 
recomendado para alunos a partir do oitavo ano do Ensino Fundamental, 
podendo ser jogado individualmente ou em grupos. As regras do jogo 
são listadas abaixo:

1. Cada jogador ou equipe escolhe um dos elementos disponibi-
lizados nas cartas do jogo. Coloca-o em uma folha de caderno. Mas 
cuidado! Não deixe seu adversário ver, pois este é o elemento químico 
que ele terá de adivinhar! 

2. Agora, faça perguntas para ir descobrindo as características 
da carta que você tem que adivinhar. IMPORTANTE: cada um dos 
jogadores faz só uma pergunta de cada vez. Na hora de responder, 
cuidado para não falar demais! Diga só sim ou não. Pergunte por 
exemplo: “É um elemento de transição?”. Se a resposta for “não”, 
vire todas as cartas que forem de transição, para eliminá-las da par-
tida. Se a resposta for “sim”, vire todas as cartas que não são de 
transição. Depois, é a vez de seu adversário fazer uma pergunta e 
assim por diante. 

4. Você pode perguntar ao adversário qualquer uma das sete ca-
racterísticas encontradas nas figuras das cartas. 

5. Se você acha que sabe qual é o elemento do seu adversário, pode 
tentar adivinhar a qualquer momento. Se você adivinhar errado, perderá 
a partida. Se você adivinhar corretamente, então você ganha a partida. 

Resultados e discussão

O trabalho foi realizado durante um mês, os resultados foram 
levantados e disponibilizados em gráficos, divididos em dois mo-
mentos. O primeiro representa os resultados dos questionários apli-
cados aos docentes pesquisados. O segundo momento, os resultados 
antes da aplicação do trabalho dos alunos avaliados de acordo com 
cada série do Ensino Médio, finalizando com os resultados após apli-
cação do jogo didático. 
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O jogo didático proposto traz, em suas informações, caracterís-
ticas dos elementos encontradas no cotidiano dos alunos. Considerando 
os resultados acima encontrados, é plausível o seu uso como ferramenta 
de elaboração de subsunçores que correlacionem o conteúdo a uma 
aprendizagem significativa. Os resultados da aplicação do segundo 
questionário mostram que o mesmo grupo de professores considera o 
jogo didático como uma ferramenta que pode auxiliar no ensino.

Todos os professores entrevistados concordaram que a utili-
zação do jogo didático facilita a aprendizagem do assunto. A palavra 
“lúdico” origina-se do latim ludus, que significa brincar, e neste brincar 
estão incluídos jogos com a função educativa, possibilitando a otimi-
zação do aprendizado. Porém a falta de divulgação e de trabalhos nessa 
área causa um desinteresse dos docentes. Quando perguntados se já 
utilizaram essa ferramenta, seis professores responderam que sim, e a 
principal causa de não usar mais é a falta de divulgação como é mos-
trado na Figura 6.

A aplicação fundamental do jogo didático desse trabalho visa à 
divulgação dos resultados obtidos para reforçar a utilização do jogo 
didático na comunidade científica e divulgar a aplicação do jogo como 
ferramenta pedagógica no ensino aprendizado, especialmente na área 
de Química.

Figura 6 – Análise da utilização e divulgação dos jogos didáticos segundo a visão dos 
professores pesquisados

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Resultados dos questionários aplicados aos alunos

Aos alunos que participaram do trabalho, foram aplicados três 
questionários: o primeiro avaliando o conhecimento inicial sobre os ele-
mentos químicos, com cinco itens com múltiplas respostas, envolvendo 
as características relacionadas ao símbolo, configuração eletrônica e uti-
lização no seu cotidiano. Posteriormente, foi aplicado o segundo, con-
tendo cinco questões de vestibulares do conteúdo Tabela Periódica que 
já foi abordado em vestibulares tradicionais. Com o objetivo de avaliar a 
aceitação do jogo como ferramenta de ensino, um terceiro questionário 
foi aplicado sobre as características do jogo e sua aceitação.

Com o objetivo de observar o conhecimento sobre a identifi-
cação dos símbolos dos elementos químicos, a primeira questão 
abordou os símbolos do Fósforo, Potássio e Cobre. Os resultados mos-
traram que todas as séries apresentaram certa dificuldade em identi-
ficar os símbolos. O primeiro ano apresentou, por meio dos dados ob-
tidos, o maior índice de dificuldade, observando-se que quatro dos 99 
alunos (4%) não conseguiram identificar nenhum dos símbolos pro-
postos. É relevante essa problemática, pois esses elementos são encon-
trados em diversos produtos do cotidiano e a observância da falta de 
reconhecimento demonstra uma dificuldade na aprendizagem signifi-
cativa durante as aulas tradicionais. 

Após aplicação do jogo didático, os resultados foram significati-
vamente melhorados. Observamos um aumento da quantidade de 
acertos dos símbolos, todos os alunos conseguiram acertar, no mínimo, 
dois dos três símbolos propostos, uma evolução importante, pois os 
símbolos dos elementos são utilizados para o reconhecimento das subs-
tâncias e, com o desenvolvimento desse conhecimento, é possível uti-
lizar esse aprendizado como uma forma de ancoragem para o aprendi-
zado significativo de diversos assuntos da Química.

Outras questões versam sobre o conhecimento dos Elementos 
Representativos da Tabela Periódica, pois tais elementos são impor-
tantes quando relacionados a outros conteúdos, como Ligações 
Químicas. Nessa questão, são dispostos 12 elementos, dos quais 10 são 
representativos. Os resultados nos mostram que a maioria dos estu-
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dantes não consegue identificar 50% dos elementos propostos, obser-
vando-se uma quantidade acima de 10% dos entrevistados que não con-
segue identificar nenhum deles.

Após aplicação do jogo, observou-se um aumento substancial-
mente da quantidade de acertos, tendo uma evolução em todas as séries 
avaliadas, conforme a Figura 7.

Figura 7 – Quantidade de acertos dos alunos em questões sobre Elementos Representativos 
da Tabela Periódica, após aplicação do jogo

Fonte: Elaborada pelos autores.

A correlação que os estudantes fazem dos elementos químicos 
com seu cotidiano foi também tratada em uma questão que aborda o 
conhecimento sobre a identificação dos elementos químicos presentes 
no corpo humano, entendendo-se que essa característica é de fácil iden-
tificação, pois esse tema é abordado nos conteúdos relacionados a 
Ciências no Ensino Fundamental I e a Biologia no Ensino Fundamental 
II na escola pesquisada. Após a aplicação do jogo, observou-se uma 
evolução na identificação dos elementos encontrados no corpo humano, 
tendo destaque a turma do segundo ano, ocorrendo uma evolução ex-
pressiva nos resultados como é possível identificar na Figura 8.
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sunto. Os resultados, antes da aplicação do jogo didático, revelaram que 
31 alunos acertaram uma ou nenhuma das cinco questões propostas e 
que nenhum aluno do terceiro ano conseguiu acertar as cinco questões. 
Após aplicação do jogo didático, observamos uma evolução dos resul-
tados, sendo possível identificar um aluno do terceiro ano que acertou 
todas as questões. Os alunos do primeiro ano obtiveram os melhores 
rendimentos após aplicação do jogo didático, passando de seis alunos 
para 11 com acerto de 100% das questões de vestibular. É possível iden-
tificar que nenhum aluno do segundo ano acertou menos de 3 questões. 
É notória a eficiência da utilização do jogo didático como ferramenta no 
auxílio da aprendizagem.

Considerações finais

A Tabela Periódica é um tema fundamental para o aprendizado 
em Química. É nesse conteúdo que os alunos têm o primeiro contato 
com a representação, identificação e características dos elementos que 
representam os átomos. Tais elementos fazem parte de todos os mate-
riais e estarão presentes em todos os outros conteúdos na área das ciên-

Figura 8 – Evolução dos resultados dos estudantes do segundo ano

Fonte: Elaborada pelos autores.
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cias. Quando esse assunto não é apresentado de maneira significativa, 
causa déficit de aprendizagem com grandes consequências para apren-
dizagem nos outros temas da mesma área. Como é possível entender e 
conhecer os outros conteúdos se não é possível identificar os elementos 
que os compõem? 

O lúdico aliado ao conteúdo Tabela Periódica no Ensino Médio 
permitiu a ocorrência de grande evolução na aprendizagem das caracte-
rísticas dos elementos químicos. O lúdico desenvolvido por meio do 
jogo didático foi utilizado como uma ancoragem na aprendizagem sig-
nificativa. Ficou explícito nos resultados que os alunos aumentaram de 
maneira significativa o conhecimento sobre o tema. O indício de conhe-
cimento prévio sobre o assunto (subsunçores) pode ser uma prática uti-
lizada pelos professores para aumentar o rendimento nas notas dos 
alunos e na aprendizagem significativa dos conteúdos, especialmente 
em Tabela Periódica, como foi mostrado no trabalho realizado. 

A comparação dos resultados antes e pós-aplicação do trabalho 
evidencia a presença de uma aprendizagem significativa dos elementos 
químicos. A partir desse trabalho, é possível compreender como o jogo 
didático pode ser utilizado como uma ferramenta no apoio substancial 
do ensino. Não somente referente à Tabela Periódica, mas com qualquer 
outro conteúdo. O professor, ao desenvolver as atividades teóricas e 
relacioná-las ao lúdico por meio de jogos poderá atribuir sentido ao 
conteúdo estudado. O aluno, por sua vez, poderá observar a relevância 
do assunto e compreender o conteúdo, desenvolvendo uma aprendi-
zagem prazerosa e duradoura. 
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Introdução 

A Educação está inserida em um ambiente complexo que exige 
cada vez mais qualificação do professor, requerendo dele uma formação 
sólida e crítica como requisito mínimo para o enfrentamento das mais 
diversas situações presentes no seu cotidiano. Desse modo, o professor 
pode vir a tornar-se um profissional com múltiplos conhecimentos. 
Segundo Ribeiro (2012), para ser professor, é necessário mais do que 
vocação, predisposição e predestinação; é preciso que o professor seja 
preparado para exercer seu papel com responsabilidade e competência. 
A situação agrava-se quando o professor é da área de Química, ciência 
que apresenta conceitos abstratos, responsável pela compreensão das 
transformações que ocorrem no interior da matéria, bem como da energia 
liberada ou absorvida durante essas transformações. 

Para elevar a qualidade do ensino, é necessário rever o papel do 
professor, seu significado e as suas práticas pedagógicas. Dos alunos, 
exige-se ainda que aprendam a reconstruir o conhecimento, a descobrir 
um significado pessoal e próprio para o que estão aprendendo, a rela-
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cionar novas informações com o conhecimento que já possuem 
(MASETTO, 2010). Por outro lado, a escola, na figura do professor, 
precisa compreender o aluno e seu universo sociocultural. Conhecer 
esse universo é de grande eficácia para o trabalho do professor que atua 
no plano universal, cultural e pessoal, já que existem processos mentais 
próprios para a espécie humana, mas que podem variar de acordo com 
as culturas nacionais, regionais e até com momentos históricos especí-
ficos (SILVA, 2006).

O cenário atual apresenta o ensino de Química, muitas vezes, 
como monótono e repetitivo, com teorias prontas e acabadas, voltado 
para a memorização de definições e a utilização mecânica de expres-
sões matemáticas, sem nenhuma compreensão de seu significado no 
estudo dessa disciplina, tornando-a cada vez mais sem atrativos. 
Entretanto, esse espaço pode dar lugar ao diálogo e à construção do 
conhecimento, com a colaboração de professores e alunos, aqueles di-
namizando e buscando novos meios de compreender os assuntos, tor-
nando-os mais aprazíveis e instigantes. E, por isso, não é mais possível 
enxergar “o exercício do magistério como algo essencialmente simples, 
para o qual basta saber alguns conteúdos e ‘passá-los’ aos alunos para 
que estes os ‘devolvam’ da mesma forma nas provas” (MALDANER, 
2000). É necessário que o profissional busque desenvolver e aplicar 
estratégias que facilitem a aquisição do conhecimento pelo aluno, de 
modo que seja possível relacionar assuntos teóricos a fatos do coti-
diano. Essa aprendizagem é dita significativa quando a nova informação 
“ancora-se” em conhecimentos especificamente relevantes (subsun-
çores), pré-existentes na estrutura cognitiva desses alunos. Ou seja, 
novas ideias, conceitos e proposições podem ser aprendidos significati-
vamente (e retidos) na medida em que outras ideias, conceitos e propo-
sições relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e disponí-
veis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem como ponto de 
ancoragem para os primeiros (MOREIRA, 2006).

Uma possibilidade de se obter isso surge com a aplicação de de-
terminadas práticas educativas, de modo que sejam desenvolvidas es-
tratégias facilitadoras da aprendizagem, nas quais os estudantes sejam 
mais ativos, com intuito de formar cidadãos mais conscientes, uma vez 
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que desse cidadão comum é exigido um mínimo de conhecimento quí-
mico para participar da sociedade tecnológica atual (SANTOS; 
SCHNETZLER, 1996; DEL FIACO, 2005). O consumo de produtos 
industrializados, bem como seu descarte no ambiente, a segurança do 
trabalhador, os recursos energéticos e a interpretação de informações 
químicas veiculadas pelos meios de comunicação são exemplos de que 
os conhecimentos químicos podem afetar diretamente a sociedade. Para 
tanto, o professor, em suas aulas, deve fazer abordagens que permitam 
ao aluno participar ativamente na sociedade, tomando decisões com 
consciência de suas consequências, o que implica a necessidade de vin-
culação entre o conteúdo trabalhado e o contexto social em que o aluno 
está inserido, e, assim, o conhecimento químico terá para ele um signi-
ficado real.

Com a introdução das diversas práticas educativas, recursos me-
todológicos e as inovações, principalmente na área educacional, o pro-
fessor ganhou novos aliados para instigar seus alunos a terem mais von-
tade de aprender. Uma das opções é o uso da história da ciência no 
ensino, tendo sido valorizada por pesquisadores em educação, bem 
como recomendada nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental e Médio. No caso da Química, uma boa maneira 
de motivar sua aprendizagem de modo efetivo é buscar em sua história 
a ferramenta pedagógica para esclarecer o importante papel que dife-
rentes elementos e compostos químicos tiveram ao longo do curso da 
humanidade. A História dá sentido aos atos do ser humano e é, sem 
dúvida, uma estratégia didática muito eficiente no campo da educação 
científica (TEIXEIRA; TEIXEIRA, 2007).

Dessa forma, a pesquisa realizada investigou a eficiência na aqui-
sição da aprendizagem significativa de alunos do 3º ano do Ensino 
Médio a partir da aplicação das estratégias de ensino denominadas 
Estudo Dirigido e apresentação de Seminários, com ênfase na Química 
Orgânica e em sua história.

A fragmentação do pensamento gerado no período moderno de-
senvolveu um desconforto sócio-político, pois uma visão individuali-
zada não atende mais às necessidades da contemporaneidade, em que 
tudo acontece de maneira rápida e interligada. Assim, entende-se que a 



Estudos da Pós-Graduação278

interdisciplinaridade surge com o compromisso de promover a remode-
lação social em relação a essa necessidade de mudança na educação. 
Segundo Meireles (2010), interdisciplinaridade é desenvolver a inte-
gração entre as disciplinas para adquirir novos valores conceituais, so-
ciais, atitudinais, necessários para lidar com um mundo globalizado, 
tecnológico e formar pessoas com visão na totalidade, capazes de arti-
cular, contextualizar e reunir conhecimentos adquiridos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 
1996) aponta para a necessidade de uma reforma em todos os níveis 
educacionais, que se inspira, em parte, nas visíveis transformações 
pelas quais passa nossa sociedade. As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (DCNEM) traduzem os pressupostos éticos, polí-
ticos e pedagógicos daquela lei sendo, portanto, obrigatórias. Para o 
Ensino Médio, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) e, mais recentemente, as Orientações Educacionais Complemen-
tares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs+) (BRASIL, 2002), 
os quais trazem um conjunto de orientações educacionais complemen-
tares aos PCNs e determinam explicitamente que a educação faz sen-
tido se os temas a serem aprendidos forem contextualizados e se as 
áreas do conhecimento forem inter-relacionadas durante o processo de 
aprendizagem. Constata-se que contextualização e interdisciplinaridade 
são palavras que passaram a ser repetidas exaustivamente no contexto 
educacional, porém a sua implementação demanda trabalho e conheci-
mento (TEIXEIRA; TEIXEIRA, 2007).

Diante do exposto, emergiram as seguintes reflexões de pesquisas:
 
a) Qual o potencial pedagógico do Estudo Dirigido e do Seminário 

no ensino de Química Orgânica? 
b) Como a aprendizagem significativa potencializa o Estudo Dir-

i gido e o Seminário como estratégia didática de ensino?

Na presente pesquisa, partiu-se da hipótese de que o Ensino de 
Química associado ao emprego das estratégias de Estudo Dirigido e 
Seminários com apoio no conceito de subsunçor da aprendizagem signi-
ficativa promove a melhoria da qualidade do ensino de Química Orgânica. 
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O ensino de Química: do início até os dias atuais

Segundo Filgueiras (1998), o processo de institucionalização de 
um Ensino de Ciências estruturado no Brasil foi longo, difícil e levou 
muito tempo, de modo que foi estabelecido somente a partir do século 
XIX. Até o início dos anos de 1800, o progresso científico e tecnológico 
brasileiro era condicionado ao grau de desenvolvimento do ensino de 
Ciências no país. Durante o período colonial, muitos fatores impossibi-
litaram ao Brasil um avanço científico significativo. Dentre esses fa-
tores, destacou-se, sobremaneira, a dependência política, cultural e eco-
nômica que a Colônia tinha em relação a Portugal e, principalmente, a 
apatia portuguesa aos avanços tecnológicos e econômicos da Europa 
nos séculos XVII e XVIII. Dessa forma, o avanço científico no Brasil, 
nessa época, foi quase nulo (RHEINBOLT, 1953 apud LIMA, 2013).

O ensino da Química como ciência estabelecida, regularmente en-
sinada e praticada no Brasil inicia-se com a vinda do príncipe regente D. 
João VI para o Brasil, acompanhado de grande parte da família real por-
tuguesa, além de numerosa comitiva, cerca de 10.000 pessoas, em 1808. 
Tal mudança deu-se em função da invasão de Portugal pelas tropas de 
Napoleão Bonaparte. A Academia Real Militar, fundada no Rio de 
Janeiro em 1810, seria a primeira instituição no Brasil onde o ensino de 
Química foi regularmente ministrado, tendo em vista que a Química 
fazia parte do currículo a ser seguido na formação dos futuros militares. 
O ensino naquela Academia enfatizava o caráter utilitarista da Química, 
o que significa dizer que se procurava transmitir e utilizar conhecimentos 
prévios, sem a realização de qualquer atividade que remetesse à pesquisa 
em Química. Assim, pode-se deduzir que o Ensino de Química chegou 
ao nosso país com muito atraso, pois, enquanto na Europa havia um 
burburinho de ideias e atividades científicas, o Brasil limitava-se a intro-
duzir a Química, ainda fazendo uso de métodos retrógrados, livrescos, 
em detrimento das aulas práticas. Somente com a chegada de D. Pedro 
II é que as ciências, de modo geral, começaram a ser disseminadas. 
Talvez pelo grande interesse do Imperador em continuar tendo acesso 
aos avanços científicos, ou porque ele tivesse interesse em proporcionar 
às suas duas filhas uma formação bastante ampla, principalmente a 



Estudos da Pós-Graduação280

Isabel, filha mais velha e herdeira oficial do trono. Ao longo da História, 
é possível observar que tanto Isabel como Leopoldina foram submetidas 
a um severo regime de estudos, que chegava a ter início às 7 horas da 
manhã e terminava às 21h30. Isso era justificado por D. Pedro II, que 
julgava que, mesmo sendo suas duas filhas mulheres, estas deveriam 
estar bem preparadas para, se necessário, terem condições de vir a dirigir 
o governo constitucional de um Império como o Brasil. Mesmo sendo 
um admirador da Química – tendo investido na compra de um labora-
tório para estudo pessoal e de suas filhas – pode-se afirmar que, no to-
cante à prática, a ciência Química, em solo brasileiro, foi praticamente 
nula. Daí é possível constatar que o simples fato de que haja um amante 
das ciências no poder não constitui fator decisivo para se garantir o apoio 
estatal à prática da ciência (FILGUEIRAS, 2004).

Foi no século XIX que surgiram as primeiras atividades de en-
sino de Química, como resultado das transformações no cenário polí-
tico e econômico da Europa. Segundo Chassot (1995 apud SILVA, 
2011), os primeiros currículos de Química, no Brasil, foram organi-
zados com base em três documentos históricos:

a) as diretrizes para a cadeira de Química da Bahia do Conde da 
Barca, as quais reconhecem a importância desta disciplina 
para o desenvolvimento de estudos de diferentes áreas, tais 
como a Medicina e a Farmácia; 

b) o texto “Sobre a maneira de ensinar Química”, escrito por 
Lavoisier, uma vez que o livro texto de sua autoria fora ado-
tado pelas Escolas Militares brasileiras e pelas Escolas prepa-
ratórias para o Ensino Superior;

c) as normas do curso de Filosofia do Estatuto da Universidade de 
Coimbra, que marcaram todo o período imperial brasileiro. 

 
No Brasil, após o término da Primeira Grande Guerra, houve um 

acentuado desenvolvimento industrial que gerou um aumento da de-
manda por químicos. Devido a essa procura, foi aprovado em 1919 um 
projeto para a criação do Curso de Química Industrial, em nível supe-
rior. Em 1922, foi realizado no Rio de Janeiro, o Primeiro Congresso 
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Brasileiro de Química, o qual foi um evento bastante significativo e 
teve grandes repercussões, como a criação, em 1938, da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras do Paraná (TONIDANDEL, 2007 apud 
SILVA, 2011). 

Para Krasilchick (1987 apud SILVA, 2011), as décadas de 1950 e 
1960 foram marcadas pelo movimento na busca por melhorias do 
Ensino de Ciências no Brasil, no qual a Química está inserida. No início 
dos anos 1950, houve a organização de um grupo de professores univer-
sitários no Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura 
(IBECC), com o objetivo de promover a atualização dos conteúdos mi-
nistrados e dos materiais utilizados nas atividades práticas de labora-
tório. Porém, essa reforma encontrou obstáculos frente aos programas 
oficiais do Ministério da Educação, que objetivava principalmente 
transmitir informações sobre o produto da Ciência. 

O método positivista de Ensino de Ciências, o qual busca formar 
cientistas, foi uma característica das décadas de 1950, 1960 e 1970 no 
Brasil. Nos anos 1960 e 1970, desenvolveram-se atividades bastante 
significativas, que requeriam mais do intelecto dos estudantes do que da 
habilidade em manusear materiais. Foi nesse momento que os primeiros 
projetos curriculares atingiram seus propósitos e começaram a inspirar 
mudanças no Ensino de Ciências (SILVA, 2011). Para desenvolver 
esses projetos, criaram-se Centros de Ciências que tinham como obje-
tivo a análise dos materiais existentes e utilizados no ensino. 

No final da década de 1960, em 1968, o movimento estudantil na-
cional dava seus primeiros passos. Uma das reivindicações daquele mo-
mento era o aumento do número de vagas nas universidades. Uma conse-
quência dessas solicitações foi a proliferação de licenciaturas curtas. 

A promulgação da Lei nº 5692/71 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – alterou em alguns aspectos o ensino no país, 
uma vez que a Escola secundária direcionava-se para a formação do 
trabalhador. Houve inúmeras críticas a respeito do Ensino de Ciências, 
pois era contrário à formação do indivíduo crítico e autônomo 
(TONIDANDEL, 2007 apud SILVA, 2011).

Os anos de 1990 são caracterizados por uma reforma profunda no 
Ensino Médio brasileiro. Com a LDB nº 9.394 de 1996, o MEC lançou 
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o Programa de Reforma do Ensino Profissionalizante, as DCNEM e os 
PCNEM. Esses documentos atendiam à exigência de uma integração 
brasileira ao movimento mundial de reforma dos sistemas de ensino, 
que demandavam transformações culturais, sociais e econômicas exi-
gidas pelo processo de globalização. Em se tratando de Ensino de 
Química e dos conhecimentos envolvidos, a proposta dos PCNEM é 
que sejam explicitados a multidimensionalidade, o dinamismo e o ca-
ráter epistemológico de seus conteúdos. Assim, severas modificações 
no currículo dos livros didáticos e nas diretrizes metodológicas estão 
sendo conduzidas, a fim de romper com o tradicionalismo que forte-
mente ainda se impõe (BRASIL, 1999).

Segundo a LDB, uma educação básica deve suprir os jovens que 
atingem o final do Ensino Médio de competências e habilidades ade-
quadas, de modo que sua formação tenha permitido galgar os quatro 
pilares da educação do século XXI: aprender a conhecer, aprender a 
fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser (MÁRCIO, 2011 apud 
LIMA, 2013).

Um Ensino Médio significativo exige que a Química assuma seu 
verdadeiro valor cultural enquanto instrumento fundamental numa 
educação humana de qualidade, constituindo-se um meio coadjuvante 
no conhecimento do universo, na interpretação do mundo e na respon-
sabilidade ativa da realidade em que se vive. Com essa visão, em 2002, 
foram divulgados os PCN+ direcionados aos professores e aos ges-
tores de escolas. Esses documentos apresentam diretrizes mais especí-
ficas sobre como utilizar os conteúdos estruturadores do currículo es-
colar, objetivando o aprofundamento das propostas dos PCNEM 
(BRASIL, 2002).

Na estruturação das práticas de ensino de Química, é de grande 
importância utilizar uma abordagem que destaque a visão dos conheci-
mentos por ela desenvolvidos, numa perspectiva de construção histó-
rica da natureza humana. O conhecimento químico, constituído de pro-
cessos sistemáticos que permeiam o contexto sociocultural da 
humanidade, deveria ser usado de forma contextualizada e significativa 
para o educando. Essa abordagem demanda o uso de uma linguagem 
própria e de modelos diversificados (LIMA, 2013).
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Atualmente, o ensino de Química é reduzido à transmissão de 
informações e definições de leis isoladas, sem qualquer relação com a 
vida do aluno. Assim, quase sempre, é exigida a pura memorização, 
restrita a baixos níveis cognitivos, geralmente consolidados por exames 
de vestibulares e livros textos moldados por essa situação. Enfatizam-se 
muitos tipos de classificações, como tipos de reações, ácidos, soluções 
e outros temas, que não representam aprendizagens significativas 
(SANTOS; SCHNESTZLER, 1996).

Sabe-se que o ensino de Química contribui para uma visão mais 
ampla do conhecimento, possibilitando melhor compreensão do mundo 
físico e construção da cidadania, colocando em pauta, na sala de aula, 
conhecimentos socialmente relevantes, que fazem sentido e podem se 
integrar à vida do aluno (SANTOS; SCHNESTZLER, 1996).

Entretanto, é preciso introduzir os alunos à maneira científica de 
ver as coisas, a natureza e o mundo. Logo, a reflexão e construção da 
prática pedagógica são caracterizadas pelas dificuldades, inseguranças, 
angústias e incertezas. Por isso, a ciência não pode ser ensinada como 
um produto acabado, pois ela é fruto de criações humanas, com deter-
minadas visões do mundo e propensa a erros e acertos.

Pode ser dito que o manuseio e utilização de substâncias, o con-
sumo de produtos industrializados, os efeitos da química no meio am-
biente, a interpretação de informações químicas veiculadas pelos meios 
de comunicação, a avaliação de programas de ciência e tecnologia e a 
compreensão do papel da química e da ciência na sociedade caracte-
rizam os conteúdos que devem ser abordados na sala de aula. A per-
gunta é: mas de que forma todas essas informações irão contribuir na 
vida dos alunos? De que forma é que o aluno, em seu cotidiano, em sua 
casa, trabalho ou vizinhança, consegue associar esses conhecimentos? 
Com isso, os professores podem sentir-se motivados a diariamente re-
verem suas práticas educativas e assim tornarem as suas salas de aula 
um espaço constante de investigação e interação social. Além disso, o 
papel do professor é introduzir novas ideias ou ferramentas culturais, 
fornecendo apoio e orientação aos estudantes, além de ouvir e diagnos-
ticar as maneiras como as atividades instrucionais estão sendo interpre-
tadas. Uma forma de introduzir novas ideias é por meio das interações 
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sociais do aluno no aprendizado da Química, pois, se as representações 
cotidianas de certos fenômenos naturais feitas em sala de aula forem 
muitos diferentes das representações científicas, a aprendizagem acaba 
sendo difícil ou mesmo incompreendida pelos alunos. Portanto, para 
que os alunos adotem formas científicas de conhecer, é essencial que 
haja intervenção e negociação com o professor.

Nesse sentido, é papel do professor introduzir novas metodolo-
gias de ensino, amparadas nos saberes dos alunos e vinculadas aos seus 
contextos sociais, de modo que as representações dos saberes químicos 
possam assumir a forma de um saber que tenha um significado para o 
aluno, conforme exposto no tópico seguinte.

A aprendizagem significativa e o ensino de Química

O ensino por meio de didáticas amparadas na memorização e na 
reprodução de conceitos em detrimento da construção coletiva ou indi-
vidualizada de conceitos científicos pode ser considerado um aspecto 
que ocasiona desestímulo ao aluno. Outra dificuldade é a existência dos 
saberes do senso comum na estrutura cognitiva do aprendiz que, em 
alguns casos, são conflitantes com os conceitos científicos, levando a 
uma ruptura entre os mesmos, o que provoca uma cisão entre a teoria e 
a prática, vistas como instâncias separadas da atividade humana 
(BARROS, 1999 apud SOBRINHO, 2010).

Dessa forma, alguns dos motivos da baixa aceitação e apreço dos 
discentes pela disciplina consistem, certamente, no ensino de Química 
fundamentado em manuais, que se refere à percepção da maioria dos 
professores em relação aos atuais livros didáticos, bem como algumas 
aulas desinteressantes, em que boa parte dos conteúdos é apresentada 
aos alunos como verdades absolutas, sem nenhuma interpretação plau-
sível, levando o discente a um sentimento de resignação diante dos 
fatos, além da desconexão entre teoria e a prática (BARROS, 1999 
apud SOBRINHO, 2010).

Por isso, a necessidade da busca por novas metodologias de en-
sino que promovam o diálogo entre os saberes do cotidiano e os saberes 
da ciência numa perspectiva construtivista e de trabalho em grupo. Nesse 
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contexto, a aprendizagem significativa pode favorecer tal propositura 
didática, rompendo com as concepções de ensino tradicional ao propor 
um ensino que esteja submetido a uma perspectiva construtivista do co-
nhecimento e não um saber escolar que passa uma visão de ciência aca-
bada e à margem da história. Daí, Moreira (2006, p. 1) afirma que:

[...] Um bom ensino deve ser construtivista, promover a mu-
dança conceitual e facilitar a aprendizagem significativa. É pro-
vável que a prática docente ainda tenha muito do behaviorismo, 
mas o discurso é cognitivista/construtivista/significativo. Quer 
dizer, pode não ter havido, ainda, uma verdadeira mudança con-
ceitual nesse sentido, mas parece que se está caminhando em 
direção a ela.

Na propositura de uma didática que respeita os saberes dos 
alunos, Moreira (2006), partindo de Ausubel, reafirma a importância 
dos conhecimentos prévios dos alunos para a fixação de novos conheci-
mentos. Aqueles servem de referência, como ponto de partida para a 
construção dos novos saberes formalizados pela escola e, portanto, a 
base conceitual a partir da qual o novo saber será construído, naquilo 
que ele chama de subsunçor, pois preexistentes na estrutura cognitiva 
dos alunos. Assim, a aprendizagem significativa afirma a necessidade 
de que o conhecimento tenha um significado relevante para o aluno, 
deixando de ser aprendido de modo instrumental e mecânico, para al-
bergar um significado lógico, psicológico e material para os alunos 
(MOREIRA, 2006). 

Nesse sentido, evidencia-se que a aprendizagem significativa 
pressupõe uma compreensão da estrutura cognitiva como organizada 
numa hierarquia em termos de níveis de abstração, de generalidade e de 
inclusão dos saberes. Por isso, a necessidade de buscar significados 
para os conteúdos de aprendizagem, conforme a ordem estrutural da 
cognição dos alunos. Independentemente da denominação que se 
atribua à aprendizagem significativa (subordinada; subordinada deriva-
tiva; subordinada correlativa; superordenada), a tese central da aprendi-
zagem significativa é de que o ensino não pode ser feito de modo mecâ-
nico e arbitrário, ignorando os saberes dos alunos. Além disso, não 
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ignora o fato de o aluno ser o sujeito de sua aprendizagem, respeitando 
os saberes dos alunos para potencializar didaticamente essa sua capaci-
dade de ser o construtor de seu conhecimento e, portanto, diminuindo a 
distância entre os conhecimentos prévios dos alunos e os saberes cien-
tíficos (MOREIRA, 2006). 

Com isso, pode-se perceber que o conceito de aprendizagem sig-
nificativa é concebido como sendo o mecanismo humano, por exce-
lência, para adquirir e armazenar uma quantidade considerável de ideias 
e informações representadas nas mais diversas áreas do conhecimento. 
Pode-se dizer que o tipo mais básico de aprendizagem significativa é a 
aprendizagem do significado de símbolos individuais (palavras) ou 
aprendizagem do que eles representam.  Já a aprendizagem de con-
ceitos ou aprendizagem conceitual é um caso especial e muito impor-
tante de aprendizagem representacional, pois conceitos também são 
representados por símbolos individuais. Porém, nesse caso, são repre-
sentações genéricas. A aprendizagem proposicional, por sua vez, re-
fere-se aos significados de ideias expressas por grupos de palavras. 
Segundo Ausubel (2003), a estrutura cognitiva tende a organizar-se hie-
rarquicamente em termos de nível de abstração, generalidade e inclusão 
de seus conteúdos.

Essa análise ausubeliana foi considerada na pesquisa em questão, 
cuja metodologia é explicitada posteriormente.

Práticas educativas no ensino de Química 

De forma ampla, sabe-se que a educação no Brasil não atende a 
real necessidade dos educandos. Os problemas enfrentados são muitos, 
parecendo, às vezes, não existir possibilidade de solução. É necessário 
ter consciência dessas dificuldades para que se reflita e se busquem al-
ternativas viáveis para esse enfrentamento (FONSECA, 2008).

A dinâmica que move a sociedade atual faz com que as imprevi-
sibilidades, mudanças e incertezas aconteçam rapidamente e, portanto, 
não se deve continuar a atuar na sala de aula como se fazia no século 
passado, uma vez que os alunos, a cada ano, trazem novas e diferen-
ciadas experiências em sua história de vida.
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Para muitos professores e alunos, o ensino consiste unicamente 
em aulas expositivas. Entretanto, é de extrema importância para o do-
cente avaliar e refletir sobre qual metodologia deve ser usada em sala 
de aula, de modo que o conteúdo seja melhor compreendido pelos 
alunos. Acredita-se que a utilização de metodologias de ensino que 
consigam inserir os alunos no seu contexto social, resultará em um 
ensino mais relacionado com as inovações do mundo moderno, no qual 
os educandos estão inseridos e, consequentemente, em um aprendi-
zado mais produtivo.

É importante lembrar que, quando se faz a opção pelo método 
dialético, as estratégias deverão possibilitar o exercício de operações 
mentais ligadas às capacidades de problematizar, analisar, fundamentar 
posições e de intervir de forma crítica e criativa sobre a realidade. De 
forma contrária, se a escolha é o método tradicional, as estratégias con-
correm para a memorização, a assimilação descontextualizada e a repro-
dução de modelos. Por sua vez, no método científico, característico da 
pedagogia renovada progressivista, as ações didáticas destacam a formu-
lação de problemas, a construção de hipóteses, a coleta de dados, a expe-
rimentação e a aplicação das descobertas (FARIAS et al., 2009, p. 131).

Anastasiou e Alves (2004, p. 69) apresentam uma proposta de 
estratégias de ensino e de aprendizagem baseada:

a) em um projeto político-pedagógico em que se defina uma 
visão de homem e de profissional que se pretende possibilitar 
na educação superior;

b) em uma visão de ensinar e de apreender;
c) em uma visão de ciência e conhecimento;
d) na função social da universidade;
e) na organização curricular em grade ou globalizante, com a 

utilização de objetivos interdisciplinares.

Para as pesquisadoras citadas acima, as estratégias de ensino têm 
como finalidade alcançar determinados objetivos e, portanto, deve estar 
claro para os sujeitos envolvidos – professores e alunos – o que se pre-
tende atingir e onde se pretende chegar à promoção do ensino-aprendi-
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zagem. Enfatizam ainda que é necessário utilizar estratégias que 
atendam a lógica do conteúdo a ser estudado, avaliando antes as parti-
cularidades das áreas do conhecimento, a natureza do conteúdo e seu 
momento ou fase de estudo (introdução, aprofundamento e culmi-
nância). Lembram, também, que os fatores tempo, espaço físico e os 
meios materiais disponíveis devem ser considerados para que os proce-
dimentos didáticos se tornem exequíveis.

Embora as reflexões aqui não concordem que o ensino seja pre-
dominantemente técnico, que o saber sobre o ensino ou sobre o pro-
cesso de ensinar seja eminentemente técnico, faz-se necessário loca-
lizar historicamente a implantação do termo “técnica de ensino”, e 
diferenciá-lo no sentido em que se propõe. Por isso, a seguir faz-se uma 
reflexão sobre as representações que vieram e ainda vêm confirmando a 
dimensão técnica do ensino.

Durante os anos 1970, o cenário pedagógico assistiu à hegemonia 
da expectativa de que os benefícios da tecnificação nesse campo seriam 
salutares ao processo de ensino e aprendizagem. Os elementos consti-
tuintes do que se denomina por tecnicismo não se restringem à utili-
zação mais ou menos maciça de recursos tecnológicos no ensino, mas à 
expectativa, à crença, à convicção, à esperança, à confiança de que o 
emprego de recursos técnicos solucionaria ou teria papel preponderante 
na solução das questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem. 
(ARAÚJO, 1997, p. 15).

A verdade é que o tecnicismo pedagógico procura sobrelevar as 
técnicas, os processos, os recursos materiais ligados à dinâmica real, 
concreta, de ensinar e aprender, e isso tende a enfatizar a autonomia dos 
recursos técnicos (ARAÚJO, 1997). 

Por outro lado, deve ser lembrado que o movimento da Escola 
Nova foi grandemente responsável pelo otimismo pedagógico, na busca 
de uma renovação escolar por meio de métodos, quando, portanto, a 
dimensão técnica já vinha sendo sobreposta. Assim, o tecnicismo repre-
senta um desdobramento do escolanovismo e, segundo Saviani (1994, 
p. 287), “a base ideológica do escolanovismo, o liberalismo, é a mesma 
da pedagogia tecnicista, bastando, para esta se impor, que o desenvolvi-
mento da sociedade atinja um grau maior de homogeneidade”.
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No final dos anos 1970 e início da década de 1980, o tecnicismo 
sofrera contundente crítica. Na época, já se desenhava uma crise no 
Brasil moderno, decorrente do triunfo de um capitalismo monopolista, 
este caracterizado pela concentração de capitais e pela formação de 
grandes monopólios e oligopólios, ou seja, empresas de grande porte 
que se associam para determinar os preços dos produtos, controlar o 
mercado e absorver os concorrentes de menor porte. Ocorre, portanto, 
um enfraquecimento da livre concorrência, o que muito contribuiu para 
que o tecnicismo sofresse seu mais duro golpe. Nesse período, já se dis-
cutia amplamente a posição crítico reprodutivista, e o tecnicismo peda-
gógico ocupava representatividade de significados, ou por retratar des-
dobramentos da política educacional oficial, ou por ser incompatível 
com as concepções de sociedade, de Estado, de escola e de educação que 
passaram a ser vinculadas, inclusive pelo mesmo crítico reprodutivismo. 
Assim, há a implosão da dimensão técnica, dando lugar ao politicismo.

Além da incompatibilidade com o crítico reprodutivismo, a de-
cadência do tecnicismo deu-se por fatos políticos, pela forma como se 
passou a pensar a educação brasileira. Os investimentos no campo pe-
dagógico já não davam mais sinais de tanto vigor quando do predo-
mínio do pensamento militarista. É nesse cenário que se situa o tra-
balho docente, que, para desempenhar suas atividades de forma 
eficiente, fazia uso de retroprojetores, organização de seus planos de 
disciplinas repletos de verbos no infinitivo, organização de suas ativi-
dades pedagógicas em quadros de acompanhamento mensal (crono-
gramas), módulos instrucionais, entre tantas outras atividades que ca-
racterizaram a burocratização do planejamento e da ação pedagógica 
(ARAÚJO, 1997).

Inseridos nesse ambiente, era difícil permanecer imune às influên-
cias. O processo pedagógico era concebido como se a ele fosse possível 
atribuir uma racionalidade objetivista, neutra e eficiente, aplicável em 
quaisquer situações. As técnicas de ensino eram como que pinçadas de 
um compartimento teórico para serem utilizadas em sala de aula. 
Acreditava-se que, uma vez justificado o uso de determinadas técnicas ou 
de certos recursos, obter-se-ia sucesso no ensino e, consequentemente, 
acreditava-se na aprendizagem significativa do aluno (ARAÚJO, 1997). 
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Toda a supervalorização dada à técnica no âmbito do tecni-
cismo levou o ensino a uma perspectiva alienante no que diz respeito 
ao seguinte:

a) Certos elementos componentes do processo pedagógico pas-
saram a ser subordinados à dimensão técnica;

 b) A relação pedagógica torna-se descentrada do que a constrói 
fundamentalmente, isto é, o professor e o aluno. 

Nesse sentido, a técnica de ensino deixa de ser um elemento in-
terposto entre ambos com uma função mediadora e acaba, no mínimo, 
substituindo o lugar do professor, se não de fato, ao menos simbolica-
mente. E assim, tornando-se o componente principal, a técnica de en-
sino ocupa o pedestal do processo pedagógico e subjuga a todos os en-
volvidos no processo educativo.

Com todo esse cenário, tornou-se difícil ser tecnicista. Os que 
defendiam a técnica de ensino tornaram-se reclusos, pois, se antes era 
difícil não resistir aos constrangimentos pedagógicos impostos por seu 
avanço, agora era difícil sê-lo, uma vez que parecia apresentar ares de 
indecorosidade, pois o tecnicismo, com práticas pedagógicas fundadas 
ou não no uso de recursos tecnológicos, deixara de ser um paradigma 
confiável e, portanto, recomendável à prática docente, para se tornar 
alvo de inúmeras análises e críticas. No entanto, é necessário ressaltar 
que a presença relevante da dimensão técnica no ensino não é apenas o 
resultado de um enfatismo de origem tecnicista, ou anteriormente esco-
lanovista. Os fundamentos do tecnicismo também estabeleceram ali-
cerces para dimensionar as técnicas de ensino e, portanto, constituí-
ram-se associados, como os responsáveis pela reestruturação da 
dinâmica pedagógica que esteve inserida no processo de modernização 
da vida brasileira (ARAÚJO, 1997). 

Na segunda metade dos anos 1980, depois de todas as reivindi-
cações e críticas, abandonou-se a indecisão sobre a importância ou 
não das práticas de ensino e assumiu-se uma postura que teve como 
preocupação central o significado e o lugar da técnica. Parece pro-
vável que a dimensão técnica tenha encontrado seu lugar na estrutu-
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ração da dimensão pedagógica, apesar de o tecnicismo estar constan-
temente a aliciá-la. 

Fica claro que qualquer estratégia de ensino não tem existência 
em si, nem racionalidade, como apregoava o tecnicismo, uma vez que 
essas práticas pedagógicas apresentam, segundo Masetto (2003, 2010), 
a característica da instrumentalidade, o que possibilita o entendimento 
destas enquanto instrumentos e que, como tais, precisam estar ade-
quadas a um objetivo, sendo eficientes para ajudar no alcance deste. 
Como lembra o autor, três consequências resultam dessa afirmação:

O professor necessita conhecer diferentes estratégias de ensino 
que sejam mais adequadas a este ou aquele objetivo;

em decorrência de cada grupo de alunos ser diferente um do 
outro, para atingir um mesmo objetivo, uma determinada estra-
tégia pode ajudar um grupo e não ser eficiente para outro grupo. 
Assim, é necessário que o professor domine várias estratégias 
que possam ser utilizadas para a obtenção do mesmo objetivo;

o professor deve utilizar várias estratégias no decorrer do curso, 
pois elas atuam sobre a motivação dos alunos, despertando sua 
curiosidade e interesse, não permitindo que os educandos se 
sintam “cansados” daquelas aulas.

Existe uma grande diversidade de estratégias de ensino regis-
tradas pela literatura que podem ser adaptadas e aplicadas nas aulas de 
Química, tais como aula expositiva, aula expositiva dialogada, Phillips 
66, júri simulado, explosão de ideias, sabatina, ruminação, ação simu-
lada, explicitação, discussão circular, livre escolha, Phillips 22, zum 
zum, clínica do boato, risco, dramatização, ampliação da aprendizagem, 
entrevista, tempestade cerebral, técnica de problemas, técnicas de pro-
jetos, técnica de casos, estudo dirigido, técnica da pesquisa, técnica da 
experiência, demonstração (por meio de Kits), técnica da discussão, de-
bate, estudo orientado, painel, cochicho, aulinha, seminário, tecnologia 
educacional, metodologia de projetos, instrução programada, painel 
duplo, painel integrado, dupla rotativa ou diálogos sucessivos, grupo de 
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verbalização x grupo de observação (gv x go), explicador x aluno, sim-
pósio ou mesa redonda, júri duplo (ataque e defesa), mutirão, pergunta 
circular, reflexão, lançamento de problemas, técnica da palavra, técnica 
da redescoberta, repetição, técnica criativa, técnica do impacto, lança-
mento de caso hipotético, técnica cronológica, estudo do meio (SILVA; 
VIDAL, 2013). O objetivo é fazer com que os estudantes sejam mais 
ativos no processo de aprendizagem, deixando para trás o sistema das 
aulas expositivas, enraizado na cultura de nosso país, em que apenas o 
professor é o detentor do conhecimento. Essa nova prática educativa, 
cada vez mais disseminada em escolas e universidades, possibilita ao 
aluno participar da construção do seu conhecimento. Além disso, o uso 
desses meios tem por finalidade maior aproximar a realidade do aluno 
aos conhecimentos adquiridos por ele no espaço escolar, de modo que a 
aprendizagem se torne efetiva e real, sendo possível relacionar fatos do 
cotidiano ao saber formal.

A estratégia de ensino de Estudo Dirigido consiste em fazer o 
aluno estudar um assunto a partir de um roteiro elaborado pelo pro-
fessor, baseando-se no pressuposto de que a aprendizagem efetiva exige 
a atividade do aluno. Esse roteiro estabelece a extensão e a profundi-
dade do estudo. Embora, etimologicamente, estudo dirigido signifique 
o ato de estudar sob a orientação do professor, na verdade, é muito mais 
do que isso. Ele implica outras ações que não se restringem ao instru-
mental e aos recursos do professor para orientar seus alunos. 

Segundo Veiga (1997) e Bordenave e Pereira (2011), é possível 
afirmar que o Estudo Dirigido apresenta os seguintes objetivos:

a) Desenvolver técnicas e habilidades de estudo, ajudando o 
aluno a aprender as formas mais adequadas e eficientes de 
estudar cada área do conhecimento;

b) Promover a aquisição de novos conhecimentos e habilidades, 
ajudando o aluno no processo de construção do conhecimento;

c) Oferecer aos alunos um roteiro ou guia de estudos contendo 
questões, tarefas ou problemas significativos que mobilizem 
seus esquemas operatórios de pensamento, contribuindo para 
o aperfeiçoamento das operações cognitivas;

d) Desenvolver nos alunos uma atitude de independência frente 
à aquisição do conhecimento e favorecer o sentimento de 
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autoconfiança pelas tarefas realizadas, por meio da própria 
atividade e do esforço pessoal;

e) Aprofundar o conteúdo do texto didático para além das infor-
mações superficiais e de mera opinião;

f) Desenvolver no aluno a reflexão, a criticidade e a criatividade.

Os pesquisadores Bordenave e Pereira (2011, p. 267) apresentam 
a seguir algumas sugestões que podem ajudar o professor no planeja-
mento, elaboração e aplicação do Estudo Dirigido:

a) Organize o estudo dirigido considerando os objetivos educa-
cionais propostos, a natureza do conteúdo a ser desenvolvido 
e as habilidades cognitivas e operações mentais a serem pra-
ticadas. O estudo dirigido deve estar integrado à dinâmica 
da unidade estudada e às demais técnicas utilizadas. Deve 
também estar adequado ao tempo disponível para cada aula 
ou sessão de estudo;

b) Verifique quais são os conhecimentos e habilidades que os 
alunos devem adquirir em determinado conteúdo, e organize 
tarefas operatórias que favoreçam a construção das habili-
dades e conhecimentos previstos;

c) Elabore, de forma clara e objetiva, as instruções e orienta-
ções escritas do roteiro para o estudo dirigido, explicitando 
as tarefas operatórias que o aluno vai executar, de modo que 
o enunciado das perguntas ou questões fique compreensível 
para ele.

d) Distribua o roteiro ou guia de estudo para os alunos deixan-
do-os trabalhar com uma margem de tempo suficiente. De 
vez em quando percorra a classe observando os alunos e es-
clarecendo as possíveis dúvidas;

e) Solicite que os alunos, terminado o tempo de estudo, apre-
sentem o resultado do seu trabalho para a classe. Cada item do 
estudo dirigido pode ser apresentado por um ou mais alunos. A 
apresentação deve ser seguida da análise e discussão por parte 
dos demais.

Ao usar o Estudo Dirigido em sala de aula, o professor não deve 
se comportar de forma autoritária, devendo, por outro lado, ser demo-
crático, responsável e diretivo (VEIGA, 1997).
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O Seminário (cuja etimologia está ligada a sêmen, sementeira, 
vida nova, ideias novas) é uma estratégia de aprendizagem muito rica, 
que permite ao educando desenvolver sua capacidade de pesquisa, pro-
dução do conhecimento em equipe de forma coletiva, de organização de 
dados e de ideias, de comparação e aplicação de fatos a novas situações 
(MASETTO, 2003).

Para Anastasiou e Alves (2004), o Seminário é espaço onde um 
grupo discute ou debate temas ou problemas que são colocados em dis-
cussão. As mesmas autoras relatam ainda que o Seminário é composto 
por três momentos:

1. Preparação – papel do professor é fundamental:
• apresentar o tema e/ou selecioná-lo conjuntamente com os estu-

dantes, justificar sua importância, desafiar os estudantes, apre-
sentar os caminhos para realizarem as pesquisas e suas diversas 
modalidades (bibliográfica, de campo ou de laboratório);

• organizar o calendário para as apresentações dos trabalhos 
dos estudantes;

• orientar os estudantes na pesquisa (apontar fontes de con-
sulta bibliográfica e/ou pessoas/instituições) e na elaboração 
de seus registros para a apresentação ao grupo;

• organizar o espaço físico para favorecer o diálogo entre os 
participantes.

2. Desenvolvimento:
• discussão do tema, em que o secretário anota os problemas 

formulados, bem como soluções encontradas e as conclu-
sões apresentadas. Cabe ao professor dirigir a sessão de crí-
tica ao final de cada apresentação, fazendo comentários 
sobre cada trabalho e sua exposição, organizando uma sín-
tese integradora do que foi apresentado.

3. Relatório: 
• trabalho escrito em forma de resumo, pode ser produzido 

individualmente ou em grupo.
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Lembram ainda Anastasiou e Alves (2004) que, nessa prática 
educativa, os grupos, além de serem avaliados, também atuam na 
função de avaliadores, sugerindo-se como critério de avaliação: a cla-
reza e coerência na apresentação; o domínio do conteúdo apresentado; 
a participação do grupo durante a exposição; a utilização de dinâmicas 
e/ou recursos audiovisuais na apresentação.

Metodologia

No início da pesquisa, foi aplicado um teste de sondagem para 
averiguar a compreensão dos conteúdos prévios (subsunçores) dos edu-
candos. A pesquisa se caracterizou como indutiva e dedutiva acompa-
nhada de estudo de campo. Sua abordagem foi descritiva e caracteri-
zada como um estudo de caso. O aspecto quali-quantitativo fez-se 
presente na mensuração da aprendizagem e da análise sobre a validade 
didática das estratégias de ensino aplicadas.

A pesquisa iniciou-se em setembro de 2012, com alunos da 3ª 
série do Ensino Médio de uma escola da rede pública estadual da cidade 
de Maracanaú (CE), em duas turmas denominadas A e B. A turma A foi 
trabalhada usando as ferramentas de Estudo Dirigido e de Apresentação 
de Seminários, com orientação investigativa no contexto do cotidiano, 
e a turma B (turma controle) teve aulas de Química Orgânica seguindo 
o método tradicional de ensino, ou seja, sem a utilização de qualquer 
outro recurso que não fosse o livro didático. Para utilização da estra-
tégia de Estudo Dirigido, os alunos foram organizados em grupos. Estes 
receberam o material impresso sobre as funções orgânicas, e a cada aula 
o assunto era trabalhado de forma a reunir os integrantes das equipes e 
proporcionar a discussão do assunto. Quanto aos Seminários, os temas 
estabelecidos para os grupos foram tomados a partir do livro Os Botões 
de Napoleão: As 17 Moléculas que Mudaram a História (LE 
COUTEUR; BURRESON, 2003). Os capítulos selecionados obede-
ceram aos conteúdos estudados na Química Orgânica, por meio do 
Estudo Dirigido. Nesse momento, trabalhou-se com o uso da História 
das Ciências/Química como um meio de busca para superar o modelo 
transmissão/recepção de conhecimentos pouco significativos. 
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De resto, cumpre esclarecer que o objetivo não foi discriminar 
qual a metodologia de ensino mais adequada ao ensino de Química 
Orgânica, mas apresentar o potencial pedagógico dessas metodologias 
quando trabalhadas numa perspectiva construtivista com arrimo nas 
orientações da aprendizagem significativa frente ao ensino mecânico e 
conteudista, centrado na memorização.

Ao final, fez-se a aplicação de uma avaliação sobre os conteúdos 
trabalhados para os alunos participantes da pesquisa.

Apresentação dos resultados e discussão

Os resultados do uso das estratégias pedagógicas pesquisadas 
foram avaliados a partir da aplicação de provas para conhecer a aplica-
bilidade, no cotidiano, dos conceitos químicos adquiridos ao longo das 
atividades e observar as mudanças de comportamento dos alunos, bem 
como de interesse efetivo nas atividades propostas. Após a aplicação 
das duas metodologias de ensino, pode-se constatar que:

• ambas as estratégias de ensino estimularam a participação 
dos alunos nas aulas, com estudos autônomos destes, que 
buscavam novos textos e materiais bibliográficos para além 
do livro didático; 

• ambas as estratégias apresentaram boa integração entre os 
componentes do grupo e entre os grupos;

• os alunos demonstraram maior interesse e participação no 
Estudo Dirigido, resultando em maior aprendizado, constatado 
não apenas qualitativa, mas quantitativamente, uma vez que, 
depois da aplicação de avaliação realizada após a referida es-
tratégia de ensino, cerca de 9,6% e 3,0% dos alunos pesqui-
sados apresentaram intervalo de nota de 4,0-7,0 e 7,0-10,0, 
respectivamente, superiores às avaliações da turma controle; 

• a carga horária de 4 horas/aula, utilizada tanto para o Estudo 
Dirigido como para Seminário, demonstrou ser reduzida para 
as atividades que essas estratégias implicavam. Daí, parte 
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das atividades foram passadas para serem concluídas em 
casa, comprometendo parcialmente a construção coletiva do 
conhecimento e o debate em grupo;

• no caso dos Seminários, alguns alunos não se identificaram 
com a proposta, não conseguindo se expressar no grupo, ale-
gando timidez, enquanto outros discentes demonstraram de-
senvoltura e identidade com a citada prática pedagógica;

• com o uso dos Seminários, comprovou-se que os mesmos 
promoveram uma articulação entre Química Orgânica e a 
História das Ciências / Química. Assim, a consciência da in-
terdependência entre as disciplinas concedeu ao aluno uma 
visão mais crítica, amplificando sua compreensão do signifi-
cado de ciência;

• ao final do trabalho, foi possível ainda identificar nos edu-
candos a preocupação em associar conceitos de Química 
Orgânica com o cotidiano, indicando consequentemente a 
evolução e amadurecimento desses estudantes pela busca do 
conhecimento científico.

Considerações finais 

Avaliando-se as duas estratégias didáticas aplicadas, pode-se 
constatar que:

• O Estudo Dirigido e Seminários foram eficazes no ensino de 
Química Orgânica;

• Os alunos foram os agentes ativos de sua própria aprendi-
zagem e realizaram um trabalho direcionado para uma 
aprendizagem significativa;

• A participação coletiva dos alunos foi assegurada. Contudo, 
é válido dizer que tal resultado não fornece garantia de que, 
ao serem aplicados, o Estudo Dirigido e os Seminários como 
estratégias didáticas, essas sejam eficazes para o ensino de 
Química Orgânica na 3ª série do Ensino Médio, mesmo que 
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o professor estimule a participação e articule os conteúdos 
com o cotidiano do aluno, respeitando os seus saberes.
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DOMINÓ DA QUÍMICA ORGÂNICA: 
Um jogo didático para uma aprendizagem 

significativa no ensino de química

Eciângela Ernesto Borges
Maria Mozarina Beserra Almeida

Isaías Batista Lima

Introdução

Vários estudos mostram que o Ensino de Química é, geral-
mente, tradicional, centralizando-se na simples memorização e repe-
tição de nomes, fórmulas e cálculos, ou seja, totalmente desvinculado 
do cotidiano e da realidade na qual os alunos estão inseridos. A Química, 
nessa situação, torna-se uma disciplina maçante e monótona, fazendo 
com que os jovens não se interessem pela mesma e questionem o mo-
tivo pelo qual ela lhes é ensinada, pois a Química escolar que estudam 
é apresentada de maneira totalmente descontextualizada. O professor 
de Química tem consciência de que existem dificuldade e resistência 
por parte dos estudantes ao ensino dela na forma tradicional. Desse 
modo, é fundamental tornar as aulas mais dinâmicas, prazerosas e sig-
nificativas para o educando.

Diante do que foi exposto, torna-se valiosa a aplicação de meto-
dologias diferenciadas, com o intuito de despertar o interesse e a impor-
tância dos conceitos químicos presentes nos currículos escolares. É 
nesse contexto que o jogo didático ganha espaço como instrumento mo-
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tivador para a aprendizagem desses conceitos na medida em que se 
propõe estímulo ao interesse do alunado. Esse tipo de atividade incen-
tiva o trabalho em equipe, a interação aluno-professor; auxilia no de-
senvolvimento do raciocínio, da criatividade e habilidades, estimu-
lando, assim, aprendizagens significativas. Portanto, o jogo didático 
tem a capacidade de estimular a curiosidade, a iniciativa de participação 
e a autoconfiança do aluno além de ser considerado como um dos re-
cursos mais importantes no trabalho docente, no sentido de propor-
cionar a aprendizagem significativa e a formação cidadã.

No entanto, o jogo não deve ser usado ao acaso, mas visto como 
uma das atividades dentro de uma sequência definida de aprendizagens 
e um meio a ser usado para alcançar determinados objetivos educacio-
nais. Embora o lúdico seja importante, é preciso ter cuidado especial 
para que tal ferramenta didática não se torne apenas uma brincadeira, 
pois este tem uma finalidade maior do que a ludicidade, ou seja, são 
instrumentos didáticos para desenvolver o pensamento lógico dos 
aprendizes e, consequentemente, contribuir para a melhoria da aprendi-
zagem de conceitos químicos. 

Este trabalho foi desenvolvido em uma escola pública do Estado 
do Ceará e faz parte de um projeto de pesquisa mais abrangente, cuja 
finalidade foi a construção, a aplicação e a avaliação da ferramenta pe-
dagógica “Dominó da Química Orgânica”, voltado para o ensino de 
Química, mais especificamente no estudo das funções orgânicas, para 
verificar sua contribuição na melhoria da aprendizagem e como recurso 
didático facilitador da construção do conhecimento à luz da aprendi-
zagem significativa.

O jogo no ensino de Química e a 
aprendizagem significativa

Os jogos são utilizados como uma ferramenta pedagógica e, por 
associarem um potencial didático significativo, vêm estimulando o in-
teresse da comunidade científica em educação química. Os jogos ins-
tigam ações que favorecem uma postura positiva diante dos erros 
quando estes são manipulados de forma correta. Daí, as devidas corre-
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ções são realizadas sem deixar marcas negativas no processo de edifi-
cação da aprendizagem do discente, proporcionando uma aprendi-
zagem significativa.

É importante dizer que a teoria da aprendizagem significativa foi 
elaborada pelo psicólogo cognitivista David Joseph Ausubel 
(PELIZZARI et al., 2002). De acordo com Ausubel (1978 apud 
MOREIRA, 1999, p. 11):

Aprendizagem significativa é um processo por meio do qual 
uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não-
-literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura 
cognitiva do indivíduo. Isto é, nesse processo a nova interação 
interage com uma estrutura de conhecimentos específica, a qual 
Ausubel chama de “conceito subsunçor”, existente na estrutura 
cognitiva de quem aprende.

A expressão “estrutura cognitiva” define o conjunto de informa-
ções que o ser humano tem em relação a uma determinada área do co-
nhecimento, onde ocorrem os processos de organização e formação de 
novas competências (MOREIRA; MASINI, 2006). Portanto, quando o 
educando tem contato com uma série de conceitos, existe uma relação 
com sua estrutura de conhecimento específica, existente na estrutura 
cognitiva do indivíduo, denominada por Ausubel de “subsunçor” 
(PELIZZARI et al., 2002).

De acordo com Moreira (2006), o termo “subsunçor” é sinônimo 
de conceito, uma ideia preexistente na estrutura cognitiva do indivíduo, 
de modo que oferece um suporte para adquirir novos conhecimento 
que, além disso, ao ser acionada, resulta em uma aprendizagem com 
relevante significado para o educando.

O Ensino de Química ainda é praticado de forma tradicional, di-
ficultando a transposição didática dos conteúdos. Confrontando com a 
aprendizagem significativa, tem-se o que Ausubel (1978 apud 
MOREIRA, 1999, p. 13) denominou de aprendizagem mecânica:

À aprendizagem significativa, Ausubel contrapõe aprendi-
zagem mecânica (ou automática), definindo a segunda como 
sendo aquela em que novas informações são apreendidas pra-
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ticamente sem interagir com conceitos relevantes existentes 
na estrutura cognitiva, sem se ligar a conceitos subsunçores 
específicos. Isto é, a nova informação é armazenada de forma 
arbitrária e literal, não interagindo com aquela já existente na 
estrutura cognitiva e pouco ou nada contribuindo para sua ela-
boração e diferenciação.

A aprendizagem é considerada mecânica quando os conteúdos 
são transferidos pelo docente ao estudante de maneira acabada, por 
meio de memorização de fórmulas e sem nenhuma contextualização. À 
vista disso, o educando não consegue utilizar o conhecimento adquirido 
em outra circunstância diferente da que lhe foi apresentada, consta-
tando, assim, uma aprendizagem ineficaz (MOREIRA, 2006).

Aprender de maneira significativa, segundo a concepção ausube-
liana, é converter um conjunto de conhecimentos em algo proveitoso 
para a vida, sendo um saber compatível com a estrutura cognitiva do 
aluno e nela ancorado, constituindo-se um conteúdo potencialmente 
significativo (MOREIRA, 2006).

Segundo Moreira (1999, p. 21), dois fatores são importantes para 
que um material seja considerado potencialmente significativo: “a natu-
reza do material, em si; e a natureza da estrutura cognitiva do aprendiz”.

Para que a aprendizagem se realize de forma eficiente, torna-se 
necessário que o discente demonstre interesse em aprender para que se 
possam relacionar, de forma coerente, os novos conceitos a sua estru-
tura cognitiva. Por conseguinte, três requisitos são importantes para que 
a aprendizagem significativa ocorra:

1. Conhecimentos anteriores relevantes, ou seja, o formando 
deve saber algumas informações que se relacionem com as 
novas a serem aprendidas de forma não trivial. 2. Material sig-
nificativo, ou seja, os conhecimentos a serem aprendidos devem 
ser relevantes para outros conhecimentos e devem conter con-
ceitos e proposições significativas. 3. O formando deve es-
colher aprender significativamente, ou seja, o formando deve 
escolher, consciente e intencionalmente, relacionar os novos 
conhecimentos com outros que já conhece de forma não trivial 
(NOVAK, 2000, p. 19).
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No que se refere ao Ensino de Química, os jogos pretendem contri-
buir para a mudança da realidade. Portanto, compreende-se a aplicação 
dessa ferramenta na escola como oportunidade de proporcionar aos estu-
dantes o desenvolvimento de suas capacidades, possibilitando uma apren-
dizagem que tenha realmente significado. Nesse sentido, Ausubel (2003, 
p. 196) afirma que “As intenções, num sentido muito real, são precursores 
de motivação de disposições mentais que mediam, de facto, os efeitos 
destes quer no que toca às acções pretendidas, quer, finalmente, no que 
toca a própria memória, facilitando a aprendizagem significativa”.

A aprendizagem significativa, de acordo com Campos, Bortoloto e 
Felício (2003), quando é apresentada ao aluno em forma de atividade lú-
dica, torna-se mais fácil, já que os educandos se sentem mais motivados e 
susceptíveis a aprender à proporção que recebem o conhecimento de forma 
mais descontraída e interativa. Desse modo, os jogos podem ser conside-
rados como uma alternativa de metodologia viável, que pode preencher 
muitas lacunas deixadas pelo processo de transferência de informação, pro-
movendo assim a construção do conhecimento pelos próprios alunos. 
Campos, Bortoloto e Felício (2003) defendem que a função educativa do 
jogo possa se mostrar eficaz a ponto de favorecer a aquisição e retenção de 
conhecimento, em clima de alegria e prazer, tornando-se uma importante 
ferramenta para o ensino e a aprendizagem de conceitos complexos.

As atividades lúdicas, de acordo com Watanabe e Recena (2006), 
podem ser vinculadas a um planejamento que busque a aprendizagem 
significativa, segundo afirma o psicólogo David Ausubel.

Dessa forma, a utilização de jogos em sala de aula se apresenta 
como uma ferramenta dinâmica e motivadora para a compreensão de 
conceitos químicos, pois a aprendizagem é um processo inerente da 
interação do sujeito com o meio, que proporciona uma mudança persis-
tente no potencial humano. Dessa maneira, o jogo possui essa qualidade 
na interação e na valorização dos saberes dos sujeitos.

Metodologia

O presente trabalho resultou de uma pesquisa de natureza des-
critiva, de campo, estudo de caso, desenvolvida com 16 alunos do 3º 
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ano do Ensino Médio de uma escola estadual da periferia de 
Fortaleza-Ceará. 

O jogo didático “Dominó da Química Orgânica” (Figura 1) cons-
tituído por 28 peças, foi confeccionado por meio do programa Word, 
impresso em folha de 40kg e plastificado para melhor conservação.

Figura 1 – Foto do jogo Dominó da Química Orgânica

Fonte: Elaborada pelos autores.

Este jogo trabalha as principais funções orgânicas e suas aplica-
ções no cotidiano e foi aplicado após o conteúdo ter sido ministrado em 
sala de aula. Os 16 alunos foram organizados de forma aleatória em oito 
equipes de duas pessoas. Como o jogo é formado por 28 peças, para 
melhor acompanhamento por parte do professor, foram realizadas duas 
partidas, sendo cada uma formada por quatro equipes. Inicialmente, 
foram apresentadas as regras e estratégias do jogo, que foram as mesmas 
necessárias para o jogo tradicional, porém o reconhecimento dos grupos 
funcionais é primordial para que o jogador possa descartar as peças em 
seu poder. A primeira equipe foi escolhida com o uso do lançamento de 
um dado. Começou a jogar aquela que tirou o maior número, seguindo 
o jogo no sentido horário. A peça lançada deveria ter seu encaixe na 
próxima peça do jogador adversário. O jogo acabou quando uma das 
equipes baixou sua última peça, ficando com a colocação de primeiro 
lugar e de segundo lugar quando a próxima equipe baixou sua última 
peça (Figura 2).
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Figura 2 – Aplicação do jogo Dominó da Química Orgânica em sala de aula

Fonte: Elaborada pelos autores.

Após a realização da atividade, foi aplicado um questionário com 
questões objetivas e subjetivas para avaliar a metodologia aplicada, que 
permitiu conhecer a opinião dos discentes em relação à mesma e de que 
forma o jogo didático contribuiu como meio de fomentar a aprendi-
zagem significativa na Química Orgânica.

Resultados e discussão

Os resultados foram obtidos a partir das observações e por meio 
das respostas do questionário a respeito da metodologia de ensino apli-
cada aos discentes após a utilização do jogo. Na primeira questão, per-
guntou-se: “O que você achou da metodologia aplicada em sala de aula 
para o aprendizado de Química Orgânica”? Esses dados estão organi-
zados na Figura 3. 
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Figura 3 – Opiniões dos alunos em relação à metodologia aplicada em sala de aula 

Fonte: Elaborada pelos autores.

Durante a realização do jogo em sala de aula, foi observado um 
grande interesse por parte dos alunos que participaram da atividade. 
Eles manifestaram os mais diversos sentimentos possíveis, como ale-
gria, nervosismo, ansiedade, entre outros.

De acordo com a Figura 3, a metodologia aplicada foi bem aceita 
pelos estudantes. A maioria (75%) considerou ótimo o jogo “Dominó da 
Química Orgânica”. Em conversa com alguns alunos, a utilização do 
jogo tornou a aula mais dinâmica, divertida e significativa, aumentando, 
assim, a motivação e a vontade de aprender. Os discentes afirmaram 
que a atividade os estimulou a estudar, tornando mais fácil o entendi-
mento do conteúdo abordado em virtude de a mesma estar correlacio-
nada com o cotidiano deles. Os 19% que marcaram o item bom argu-
mentaram que o jogo despertou neles o interesse pelo estudo, sentiram-se 
mais motivados nas aulas. Uma minoria (6%) considerou a metodo-
logia utilizada regular, sendo dada como justificativa o fato de não gos-
tarem de jogar e o pouco interesse pelo estudo da Química. Nenhum 
aluno considerou a metodologia ruim, apesar de declararem não gostar 
desse tipo de atividade.

Durante a aplicação do jogo, foi observada motivação entre os 
alunos, empenho na realização do mesmo, alegria e entusiasmo em 
estar aprendendo conceitos de Química.

A segunda questão trazia a seguinte pergunta: “Os jogos didá-
ticos aplicados em sala de aula ajudaram a: ” Os dados estão organi-
zados na Figura 4.
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19%

6% 0%
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        Figura 4 – Opiniões dos alunos sobre em que o jogo os ajudou 

        Fonte: Elaborada pelos autores.

Analisando os dados da Figura 4, verificou-se que a maioria 
(43%) respondeu que o jogo mudou a rotina das aulas tornando-as mais 
interessantes, dinâmicas, divertidas, fugindo da aula tradicional e saindo 
da monotonia. Ainda, segundo os alunos, a atividade proporcionou uma 
maior interação entre os colegas, fortalecendo, assim, vínculos de ami-
zade; 39% afirmaram que assimilaram o conteúdo de forma significa-
tiva visto que o jogo aborda o conteúdo funções orgânicas relacionando 
com o dia a dia deles. Os discentes perceberam a importância da 
Química no seu cotidiano, pois ela está presente em praticamente todos 
os produtos utilizados diariamente. De acordo com Melo (2005), o 
jogo, além de proporcionar prazer e motivação para o discente, con-
tribui significativamente para o processo de construção da aprendi-
zagem. Os 18% que responderam que os jogos tornam a aula mais atra-
tiva, justificaram-se afirmando que a aula se tornou mais prazerosa e 
interativa, favorecendo a troca de experiências, a socialização, o desen-
volvimento pessoal, social e cognitivo.

Na terceira questão, foi perguntado aos discentes: “O jogo didá-
tico ‘dominó da Química Orgânica’ auxiliou no seu processo de ensino 
e aprendizagem do conteúdo de Química Orgânica?”. Os resultados 
estão organizados na Figura 5, a seguir.

De acordo com a Figura 5, o jogo didático foi muito útil para o 
aprendizado para a maioria dos educandos (69%), para os quais a expli-
cação está no fato de esse tipo de atividade motivar, tornar as aulas mais 
atrativas e diferentes daquelas que os alunos estavam acostumados a 
ter, totalmente descontextualizadas e sem significado algum para os 

Tornar a aula mais atrativa

Tornar a aula mais chata

Mudar a rotina das aulas tornando-a 
mais interessante

Assimilar o conteúdo de forma 
significativa 
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mesmos. Os 31% que responderam “aprendi alguma coisa”, justifica-
ram-se afirmando que o instrumento didático auxiliou no aprendizado, 
apesar de terem faltado a algumas aulas e, consequentemente, não par-
ticiparam ativamente da atividade.

Figura 5 – Opiniões dos alunos no auxílio do jogo didático no processo de 
ensino e aprendizagem 

Fonte: Elaborada pelos autores.

Os resultados mostraram que a metodologia utilizada facilitou a 
compreensão do conteúdo abordado, influenciando de forma positiva no 
processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Cunha (2004), o jogo 
pode ser aplicado de várias formas: apresentação e desenvolvimento de 
um conteúdo, na avaliação de conteúdos já desenvolvidos e na revisão de 
conceitos relevantes. O professor de Química tem consciência da dificul-
dade e do desinteresse do alunado em relação ao ensino tradicional dessa 
disciplina, portanto, é imprescindível buscar alternativas didáticas para 
tornar as aulas mais atraentes, dinâmicas e interativas.

Na quarta questão, foi perguntado aos estudantes: “Como o uso 
do jogo didático em sala de aula aumentou seu interesse pela disciplina 
de Química?”. Os resultados foram organizados na Figura 6, abaixo:

Sim, pois aprendi alguma coisa

Não me acrescentou nada

Sim, foi muito útil para o meu 
aprendizado

Não fez diferença, pois não gosto 
desse tipo de atividade 
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Figura 6 – Opiniões dos alunos 
em relação ao aumento do 
inte resse pela disciplina de 
Química após o uso do jogo

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Com base nos resultados acima, observou-se que o jogo didá-
tico, de fato, desperta o interesse dos alunos pela disciplina de Química, 
facilitando a sua compreensão, fato que foi observado durante a apli-
cação da atividade, pois situações que envolvem a ludicidade des-
pertam o interesse pela aula. De acordo com Bertoldi (2003), a expli-
cação para esse resultado está no fato de os jogos didáticos 
oportunizarem a aprendizagem de maneira divertida, dinâmica, dife-
rente da aula tradicional e totalmente desvinculada do cotidiano do 
alunado. Os 13% que discordaram se justificaram alegando o fato de 
não gostarem da disciplina, por não terem prestado atenção nas aulas 
ou por terem faltado algumas vezes.

Eis algumas justificativas dos alunos participantes:

“As aulas ficaram mais interessantes e fáceis de 
aprender”.
“Trouxe uma forma dinâmica e diferente de tratar a 
Química”.
“Percebi a importância da Química Orgânica no 
nosso cotidiano”.
“As aulas foram criativas mostrando que a Química 
pode se tornar mais fácil de aprender”.
“Foi uma forma diversificada para nossa aprendi-
zagem chamando atenção para a disciplina”.
“Senti-me mais envolvido com a Química, pois 
antes sentia muita dificuldade”.

Conclui-se que a maioria dos participantes considerou que o jogo 
“Dominó da Química Orgânica é viável em sala de aula e que o mesmo 
contribui para o aprendizado dos estudantes de forma que a presença do 
lúdico estimula e facilita no processo de ensino e aprendizagem”.

Na quinta questão, foi perguntado aos educandos: “A metodologia 
aplicada em sala de aula pelo professor atendeu às suas expectativas para 
melhor compreensão do conteúdo funções orgânicas?”. Os resultados e 
as respectivas justificativas serão mostrados logo em seguida:
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De acordo com o resultado do gráfico, a maioria dos estudantes, 
94%, afirmaram que a metodologia aplicada atendeu às suas expecta-
tivas para auxiliar na compreensão do conteúdo em sala de aula, justifi-
cando que a atividade tornou a aula mais atrativa, estimulante, diferen-
ciada, criativa e divertida. Outros afirmaram que aprenderam mais do 
que imaginavam, pois o trabalho em grupo fez com que adquirissem 
mais conhecimentos. Alguns responderam que o jogo ajudou a assi-
milar melhor as funções orgânicas, destacando a importância do pro-
fessor no momento em que foi preciso auxiliar em alguma dificuldade. 
Uma minoria, 6%, disse que a atividade não auxiliou para aprender o 
conteúdo por não gostar e achar o jogo muito complicado.

Eis algumas justificativas dos alunos participantes: 

“Ajudou-nos assimilar melhor o conteúdo sobre os 
compostos orgânicos de forma que proporcionou 
um melhor aprendizado”.
“O jogo com figuras, pude aprender as funções or-
gânicas melhor”.
“Foi uma aula muito criativa”.
“Aprendi mais do que imaginava, pois, com o tra-
balho em grupo pude aproveitar os conhecimentos 
dos outros e aprender mais”.
“Foi uma forma diferenciada de aprender com o jogo”.
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Não
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6%
Figura 7 – Opinião dos alunos em 
relação à metodologia aplicada 
para melhorar a compreensão do 
conteúdo funções orgânicas

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Conclui-se que a atividade propiciou a compreensão do conteú-
do“funções orgânicas”, sendo considerada pelos discentes como um 
instrumento lúdico e motivador, pois houve evolução dos conheci-
mentos pela maioria dos estudantes que apresentaram dificuldade nos 
conteúdos abordados.

Considerações finais

O jogo aplicado neste trabalho foi adaptado para o conteúdo das 
funções orgânicas e associado ao cotidiano do educando. Com base nos 
resultados apresentados neste artigo, os jogos didáticos podem ser utili-
zados no Ensino de Química, pois proporcionam ao estudante o aprofunda-
mento de conceitos aparentemente abstratos, contribuindo para uma apren-
dizagem significativa e, portanto, mais próxima da realidade do aluno.

Ressaltando-se, por um lado, que o professor deve adaptar os jogos 
aos conteúdos a serem abordados e a realidade do ambiente escolar. Por 
outro lado, é importante esclarecer que os jogos didáticos não substi-
tuem outros métodos de ensino, mas se apresentam como uma ferra-
menta auxiliar e complementar ao processo de ensino e aprendizagem 
do aluno no que tange aos conceitos de Química, dando suporte ao pro-
fessor e motivação ao aluno. Os professores necessitam direcionar o tra-
balho didático ao uso adequado do jogo didático; ao mesmo tempo que 
devem avaliar seus efeitos no processo de aprendizagem dos discentes. 
Portanto, o educador deve ter a capacidade de conhecer e identificar as 
vantagens e desvantagens na proposta do jogo na sua prática.

De resto, o uso didático de jogos aplicado ao ensino de funções 
orgânicas se apresentou com grande potencial pedagógico para a busca 
da melhoria do ensino e da aprendizagem do referido conteúdo ao mesmo 
tempo que promoveu o desenvolvimento de outras habilidades nos alunos 
como a interatividade, a cooperação e o sentido do trabalho em grupo.
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O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZADO 
DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NO 

ENSINO FUNDAMENTAL MEDIADO 
COM AULAS EXPERIMENTAIS

Antonia Gorete Zeferino de Menezes
Diva Maria Borges-Nojosa

Introdução 

Embora o estudo das Ciências Biológicas presente nos currí-
culos escolares seja uma das disciplinas que mais causa deslumbra-
mento em meio aos estudantes, já que a mesma tem como objeto prin-
cipal de estudo os fenômenos ligados à vida, sua origem e a própria 
descoberta do que acontece na natureza, observa-se que, durante as sé-
ries iniciais, essa disciplina apresenta um caráter mais descritivo e teó-
rico. No entanto, hoje, com os avanços tecnológicos, têm-se tornado um 
estudo mais investigativo e detalhado dos seres vivos e dos processos 
biológicos, interagindo com o dia a dia. 

Infelizmente, a estrutura do Ensino Fundamental e Médio, bem 
como o processo de acesso ao Ensino Superior, tem estimulado nos 
alunos uma Biologia de caráter abstrato, sendo necessário trabalhar um 
ensino que extrapole os limites da “decoreba” (termo utilizado pelos 
alunos para a necessidade de decorar todo o conteúdo) e/ou dos “ma-
cetes” (termo referente às dicas ou pontos-chave para tornar o conteúdo 
sucinto), tão utilizados principalmente para conseguir a aprovação no 
vestibular. O ensino, para se tornar significativo na aprendizagem dos 
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estudantes, necessita criar conexões com o cotidiano desses jovens, 
pois, no currículo escolar, essa disciplina trata de temas e de questões 
vinculados à vida diária. Desse modo, o conhecimento científico ensi-
nado pode repercutir e influenciar sobre as concepções previamente ela-
boradas pelos estudantes a respeito desses conteúdos escolares, que se 
tornam vitais para o exercício da cidadania contemporânea, quando são 
contextualizados devidamente. 

Atualmente as ciências podem ser definidas como conjunto de 
saberes que, desde que bem utilizados, melhoram a qualidade de vida 
do homem, preservam o meio ambiente, explicam fenômenos naturais, 
curam ou previnem doenças e ainda dão esperança de um futuro melhor 
para as gerações seguintes. 

A Ciência nos oferece todas essas opções e outras que não 
foram citadas, daí a importância de ser trabalhada no currículo es-
colar. Para Krasilchik (1986), a função do ensino das ciências na es-
cola fundamental é “desenvolver a capacidade de observar, fazer per-
guntas, explorar, resolver problemas, cooperar, comunicar ideias e 
outras finalidades. Desse modo, ao ensinar Ciências, o professor pos-
sibilita o acesso a esse conhecimento científico e o uso em benefício 
próprio ou coletivo”.

Segundo Hennig (1994), as Ciências estudam as coisas, os fenô-
menos e os seres que constituem o mundo natural. Por meio desse co-
nhecimento, o aluno descobre o ambiente ao seu redor e as interações 
que ocorrem entre os seres e o meio, desenvolvendo um comporta-
mento adequado aos princípios que assimilou.

A abordagem prático-experimental para o ensino de conteúdos 
de Ciências e Biologia, muitas vezes, é considerada um universo ab-
solutamente distanciado do mundo físico real do aluno. Aulas prá-
ticas demandam tempo para o preparo dos materiais e reagentes, a 
execução dos experimentos, análise dos resultados e na organização 
do laboratório.

As aulas práticas nas escolas de Ensino Fundamental ainda estão 
no início da sua valorização e uso. Em relatórios da UNESCO 
(UNESCO, 2000 apud HARLEN, 1989), especialistas de diferentes pa-
íses concordaram a respeito da importância da inclusão de Ciência e 
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Tecnologia no currículo da escola fundamental. A experimentação per-
mite que os alunos manipulem objetos e ideias e negociem significados 
entre si e com o professor durante a aula. É importante que as aulas 
práticas sejam conduzidas de forma agradável, e que não se tornem uma 
competição entre os grupos, e sim uma troca de ideias e conceitos ao 
serem discutidos os resultados. As aulas experimentais podem ser vistas 
como um termômetro para a teoria, visto que cada docente pode avaliar 
o ritmo de aprendizagem de cada turma com conhecimentos que devem 
ser vivenciados em um laboratório.

 
Tendências no uso da experimentação

Do ponto de vista histórico, a ação experimental começa a criar 
raízes no século XVI, quando ocorre o desenvolvimento de vários 
ramos da ciência com outras áreas do conhecimento. Mais uma vez, 
evidencia-se a dupla relação entre a parte teórica defendida pelo con-
teúdo e a parte cientifica. 

Assim, a partir da década de 1950, o currículo de Ciências estava 
atrelado ao modelo da redescoberta e buscava preparar o aluno para ser 
“o pequeno cientista”, para que se familiarizasse com o Método 
Científico, por meio de atividades investigativas experimentais. 

Quando os resultados do ensino de Ciências e Biologia são ana-
lisados no país, é possível notar que são poucos os programas que 
buscam auxiliar no seu aprimoramento. Não existe, portanto, um con-
junto de regra ou condutas de conhecimentos que tenham surgido como 
resultados da implementação e avaliação de projetos próprios para a 
renovação do ensino de Ciências e Biologia em qualquer nível. A ideia 
central é: qualquer que seja o método de ensino-aprendizagem esco-
lhido, deve mobilizar a atividade do aluno, em lugar de sua passividade. 
Usualmente, os métodos ativos de ensino-aprendizagem são entendidos 
como defensores da ideia de que os estudantes aprendem melhor por 
experiência direta. 

Atualmente, a educação pode ser considerada um processo mar-
cado por desafios para todos os educadores. Focando nesse processo, 
Krasilchik (2004) destaca que a Biologia pode ser uma das disciplinas 
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mais relevantes e merecedoras da atenção dos educandos, ou uma das 
mais privilegiadas, dependendo do que for ensinado e de como isso for 
feito. A autora chama a atenção dos professores para questões impor-
tantes, como: o que ensinar e como ensinar? É um alerta para que o pro-
fessor, associado à escolha do conteúdo da disciplina, esteja atento para o 
significado da Ciência e da Tecnologia, evitando posturas alienantes.

É óbvio que o papel do trabalho experimental nos currículos de 
ciências mudou desde os anos noventa. Inicialmente, por um lado, eram 
centrados na aprendizagem de competências de manipulação, e, por 
outro lado, na formação de conceitos, além de serem organizados se-
gundo descrições estereotipadas de “método científico”. Esses currí-
culos têm vindo gradualmente a dar mais atenção à natureza das inves-
tigações “abertas”, tais como são conduzidas na própria ciência: 
valorizando a formulação de hipóteses, o desenvolvimento de equipa-
mentos e de procedimentos experimentais, a seleção de dados a reco-
lher, na organização e análise desses dados com métodos adequados e 
na comunicação dos resultados. 

De acordo com Borges (1997), os estudantes não são desafiados a 
explorar, desenvolver e avaliar seus próprios conceitos. Além disso, os 
currículos de ciências não oferecem oportunidades para abordagem de 
questões acerca da natureza e propósitos da ciência e da investigação 
científica. A educação em Ciências deve proporcionar aos estudantes a 
oportunidade de desenvolver capacidades que neles despertem a inquie-
tação diante do desconhecido, buscando explicações lógicas e razoáveis, 
levando os alunos a desenvolverem posturas críticas, realizar julga-
mentos e tomar decisões fundamentadas em critérios objetivos, base-
ados em conhecimentos compartilhados por uma comunidade escolari-
zada. Atividades experimentais na perspectiva construtivista são 
organizadas levando em consideração o conhecimento prévio dos alunos.

O que é um laboratório: a importância da 
abordagem prática

O objetivo de atividades experimentais nas escolas pode ser o de 
testar uma lei científica, ilustrar ideias e conceitos aprendidos nas “aulas 
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teóricas”, descobrir ou formular uma hipótese acerca de um fenômeno 
específico, “ver na prática” o que acontece na teoria, ou aprender a uti-
lizar algum instrumento ou técnica de laboratório específica. Não se 
pode deixar de reconhecer os méritos nesse tipo de atividade. São ações 
que permitem aos alunos explorarem peculiaridades de objetos, instru-
mentos, equipamentos e fatos do cotidiano, de forma investigativa, uti-
litária e multifuncional. As atividades livres e ricas em criatividade nele 
oferecidas envolvem não só conhecimentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos como possibilita o aprimoramento da pessoa hu-
mana, com autonomia intelectual e criatividade crítica.

Parece não faltarem objetivos para a realização de trabalhos ex-
perimentais no ensino das ciências. Entre outros, está a possibilidade de 
motivar os alunos, desenvolver competências de manipulação e me-
lhorar a aprendizagem de conhecimentos, metodologias e atitudes cien-
tíficas (JENKINS, 1999). Pede-se, assim, ao aluno que realize uma 
série de tarefas práticas prescritas, faça observações e medições e tire 
conclusões que parecem óbvias, partindo sempre do princípio de que 
não são conhecidas previamente.

Nessa perspectiva, cabe aqui concordar com o ponto de vista de 
que laboratório se define como um espaço didático construído com a 
finalidade de se realizar atividades, e, para ser considerado ideal, ele 
precisa contar com os instrumentos e condições adequadas para ofe-
recer segurança aos alunos e profissionais que vão utilizá-lo, além de 
seguir as normas de biossegurança.

O trabalho experimental e prático constitui um aspecto importante 
e verdadeiramente distintivo do ensino das ciências, sendo-lhe feita refe-
rência em todos os programas curriculares prescritos ou recomendados.

Mas como os alunos devem nortear o trabalho no laboratório  ? Os 
rumos de uma pesquisa começam bem antes dos estudos no laboratório. 
O primeiro lugar onde se colocam os olhos não é no microscópio, mas 
nos livros da biblioteca. É a partir do tema escolhido que o pesquisador 
procura as referências bibliográficas sobre o assunto. O cientista pro-
cura quais são as novidades e em qual estágio está o conhecimento do 
seu objeto de pesquisa. Os equipamentos do laboratório permitem testar 
determinadas variáveis, como temperatura, solo e iluminação. Pode-se, 
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por exemplo, colocar um animal de biotério, que vive em um ambiente 
de temperatura média de 20º C, em um aparelho que irá aumentar a 
temperatura em 10º C. O experimento é avaliar como reagem os meca-
nismos metabólicos desse animal e suas atividades motoras com a dife-
rença de temperatura.

O que precisa ter em um laboratório? De acordo com Krasilchik 
(2004), em um laboratório de Ciências Biológicas para alunos do 
Ensino Fundamental, alguns determinantes devem ser específicos e pla-
nejados: ambiente, quantidade de alunos, organização do equipamento 
e material de consumo, condições de água, luz, gás, localização apro-
priada na escola e principalmente planejamento prévio das atividades 
que serão realizadas.

Como em muitas escolas não existem laboratórios específicos 
para o ensino, cabe ao professor realizar um trabalho de conscienti-
zação e valorização por parte da administração e dos alunos em relação 
aos laboratórios e atividades experimentais nas escolas, principalmente 
de Ensino Fundamental, que corresponde à faixa etária ideal para esti-
mular a curiosidade científica e formação de futuros pesquisadores. 

Metodologia aplicada

A primeira etapa de atividades foi realizar o levantamento e aná-
lise detalhada da legislação e dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) da educação de base para conhecer o que regem quanto ao en-
sino prático no Ensino Fundamental no Brasil. Da legislação, foram 
vistas a Constituição Federal Brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), equivalente à Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, e o Plano Nacional de Educação (PNE), que é a Lei nº 
10.172, de 9 de janeiro de 2001. 

Na segunda parte das atividades, foi realizado um levantamento 
para escolher e avaliar a estrutura física e o uso dos laboratórios de 
aulas experimentais de Ciências do Ensino Fundamental de seis es-
colas, nas séries do 6º ao 9º ano.

Assim, este trabalho foi realizado em seis escolas localizadas na 
cidade de Fortaleza – Ceará, todas com realidades diferentes: duas delas 
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localizadas no centro da cidade, duas em um bairro residencial na peri-
feria e duas em um bairro residencial nobre. Em cada localidade, foi es-
colhida uma escola da rede pública e uma da rede privada. Todas foram 
visitadas, mediante autorização dos respectivos diretores e coordena-
dores. Nas escolas que não possuíam estrutura física montada especifica-
mente para aulas experimentais, os responsáveis deixaram registrado o 
desejo de dar início a um trabalho que envolvesse registro de campos 
experimentais para a valorização no Ensino Fundamental. As nomencla-
turas das escolas foram preservadas, sendo aqui citadas siglas fictícias. 

As três escolas da rede estadual foram denominadas de (PPM), 
(PEC) e (PEV) e as três da rede particular como (ALF), (ASC) e (AFE). 
Em cada escola, foi organizada uma amostragem de 100 alunos / escola 
para aplicação de um questionário. Quanto à localização, as escolas 
(PPM) e (AFE) foram escolhidas por estarem localizadas na região pe-
riférica; (PEC) e (ALF) por estarem na região central; e (PEV) e (ASC) 
por estarem na região residencial nobre.

O uso de questionários (Quadros 1 e 2) garantiu o levantamento 
da situação da realidade em cada escola e facilitou um melhor entendi-
mento do que é um laboratório didático para os alunos, desmistificando 
alguns paradigmas como “laboratório pode ser um ambiente perigoso”, 
“criança não entende de experiências” e “os experimentos devem ser 
realizados de forma coerente e planejada, sem fazer do aluno um ‘co-
baia’. O primeiro questionário (Quadro 1) foi aplicado com os profes-
sores que administravam aulas práticas de Ciências, enquanto o se-
gundo questionário (Quadro 2) foi voltado para os alunos. Este era 
focado no aprendizado prático e sua ação como ferramenta na cons-
trução do processo ensino-aprendizagem.
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Quadro 1 – Questionário de avaliação da estrutura física e uso dos laboratórios 
nas escolas da amostra

Objetivos da Pesquisa:
1) Saber se na escola existe laboratório de ciências para o Ensino Fundamental.
2) Analisar o ambiente onde acontecem as aulas.
3) Verificar se algum aluno teve algum tipo de acidente durante as aulas.
4) Analisar se a estrutura física obedece os padrões da ABNT quanto às 
dimensões, biossegurança e equipamentos.
5) Avaliar que materiais de consumo são utilizados nas práticas (reagentes, 
vidraria, espécimes animais, etc.)
6) Saber se são elaborados e acompanhar a utilização de protocolos e 
metodologia durante aulas práticas.

Questionário:
1) Qual o número médio de alunos por aula prática em laboratório?
5º ano: _____ / 6º ano: _____ / 7º ano: _____ / 8º ano: _____ / 9º ano: _____

2) Com que frequência acontecem as aulas de laboratório? 
( ) semanais ( ) mensais ( ) semestrais

3) Os alunos costumam utilizar o microscópio óptico? ( ) Sim ( ) Não
Como ? 

4) Quais os procedimentos tomados em casos de acidente pelo professor?

4) Você manuseia fogo durante alguma aula prática ? ( ) Sim  ( ) Não

5) Pra você, o que poderia ser melhorado neste ambiente?

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Quadro 2 – Questionário de avaliação da opinião da comunidade estudantil 
sobre a importância do laboratório e atividades práticas no ensino das Ciências 
Naturais no Ensino Fundamental

Objetivos da Pesquisa:
1) Analisar o conceito de aulas práticas para os alunos.
2) Verificar se algum aluno teve algum tipo de acidente durante as aulas.
3) Analisar com que frequência ocorrem as aulas práticas.
4) Avaliar quais são as impressões causadas nos alunos pelas aulas práticas
realizadas em laboratório.
5) Verificar quais são os materiais e equipamentos de laboratório
indispensáveis ao aprendizado na opinião dos alunos.
6) Analisar quais conteúdos, discutidos na disciplina de ciências naturais, 
eles gostariam de estudar através deste tipo de aula.

Questionário:
1) Para você, o que são aulas práticas?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2) Você se lembra de ter tido alguma aula prática? ( ) Sim  ( ) Não
Conte um pouco como foi:
- assunto da aula: _______________________________________________
- local: _______________________________________________________
- data (mês / ano / série): _________________________________________

3) Quais as normas estabelecidas pelo professor durante as aulas?

4) Geralmente, os professores costumam realizar aulas práticas no laboratório 
da escola. O que você acha importante na estrutura do laboratório que 
facilitaria o seu aprendizado?

5) Quais os conteúdos que, através de uma aula pratica de Ciências, você 
acredita que aprenderia melhor ?

6) No seu ponto de vista, a abordagem prática pode ajudar na parte teórica? 
( ) Sim ( ) Não Como ?

Fonte: Elaborado pelos autores.



Estudos da Pós-Graduação324

Resultados e discussão

O processo de ensino-aprendizagem dos alunos em Ciências, por 
meio de situações experimentais, ocorre quando, além do seu envolvi-
mento em atividades e experiências de ensino e aprendizagem, o aluno 
se sente desafiado e perturbado com situações presentes no seu coti-
diano e, consequentemente, instigado em buscar na literatura e com os 
seus colegas, por meio de discussões e críticas, as possíveis soluções 
para o problema formulado (BUSATO, 2001; POSSOBOM; OKADA; 
DINIZ, 2003).

Navarro (2004) mostra como é difícil e prejudicial observar as-
pectos da natureza de forma segmentada, já que tudo apresenta uma 
integração, que deve também existir entre o ensino administrado na es-
cola e a realidade. Nesse momento, mais uma vez, as atividades práticas 
podem fazer a diferença no aprendizado. 

O laboratório constitui-se um ambiente de aprendizagem signi-
ficativo no que se refere à capacidade do aluno em associar assuntos 
relacionados à teoria presente nos livros didáticos, pela realização de 
experiências, sendo um local de mudanças no ambiente de aprendi-
zagem da sala de aula, permitindo ao aluno visualizar a teoria de 
forma dinâmica, vivenciando o conteúdo teórico dos livros didáticos 
por meio da experimentação. Na escola, esse espaço se constitui na 
materialização de uma concepção didática, em uma maneira de visu-
alizar e estruturar a produção dos conhecimentos científicos. Em um 
sentido amplo, qualquer âmbito envolvido na realização de experiên-
cias de ciências – seja uma sala de aula, laboratório, oficina, parque, 
museu, zoológico ou outra área afim – receberá o impacto das ativi-
dades e posições explícitas ou, na maioria das vezes, implícitas diante 
de um modo de produção e transmissão do conhecimento 
(WEISSMANN, 1998).

Na prática docente, as aulas teóricas ocupam a maior parte da 
carga horária, e as aulas práticas são programadas conforme a disponi-
bilidade de fatores como laboratório com equipamentos e materiais dis-
poníveis (microscópios, reagentes), técnicos de laboratório ou profes-
sores habilitados e, muitas vezes, espaço físico.
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Na realidade, seria como se existissem duas vertentes para o en-
sino de Ciências: a fundamentação teórica e o aspecto experimental. 
Segundo Fiorentini et al. (1998), as pesquisas sobre ensino, saberes es-
colares e os saberes docentes são pouco valorizados e raramente proble-
matizados ou investigados.

Quanto aos PCNs (BRASIL, 1997, 1998a, 1998b), observa-se 
que reforçam a necessidade da integração entre o conteúdo escolar e a 
realidade, exortam para abordagens de assuntos ligados ao dia a dia, 
como as crises energéticas e ambientais ao conteúdo. Porém, não 
falam como deve ser este ensino, ou seja, não orientam quanto à me-
todologia aplicada, e, por isso, o método de aulas práticas, ou a neces-
sidade e obrigatoriedade dos laboratórios de aulas práticas não são 
itens contemplados.

Nos resultados da segunda etapa de atividades, quando as es-
colas foram visitadas e os questionários aplicados, obtiveram-se os 
seguintes resultados quanto à estrutura física: tanto na rede estadual 
quanto na particular, apenas uma escola não apresenta laboratório, 
sendo respectivamente a Escola de PEC e o AFE (Tabelas 1 e 2). Ou 
seja, observa-se que existe um percentual favorável de escolas (66,7%) 
que possui laboratórios de Ciências, o que significa que estão valori-
zando a aprendizagem prática. Pelo projeto de intervenção realizado 
junto aos professores de Biologia, ficou comprovado que o processo 
de ensino-aprendizagem nessa disciplina torna-se mais efetivo quando 
é desenvolvido por meio de práticas experimentais. Também foi posi-
tivo observar que, nas escolas que não possuem, houve o manifesto do 
desejo de criação de laboratórios nas escolas para serem usados desde 
o Ensino Fundamental.
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Tabela 1 – Questionário aplicado às Escolas Públicas

                          Questionamento
                                Escola
       PPM       PEC       PEV

Sim Não Sim Não Sim Não
1. Estrutura
POSSUI LABORATÓRIO X X X
2. Questionário direcionado aos alunos:
Para você as aulas práticas são necessárias? 100 0 100 0 100 0
Você se lembra de ter tido alguma aula prática? 50 50 15 85 20 80
O Professor durante as aulas estabelece normas 
de segurança? 50 50 0 0 20 80

A abordagem prática pode ajudar na teoria? 73 27 50 50 62 38
Fonte: Dados dos questionários.

Tabela 2 – Questionário aplicado às Escolas Particulares

Questionamento

Escola
ALF ASC AFE

Sim Não Sim Não Sim Não
1. Estrutura
POSSUI LABORATÓRIO X X X
2. Questionário direcionado aos alunos:
Para você as aulas práticas são necessárias? 92 8 64 36 22 78
Você se lembra de ter tido alguma aula prática? 88 12 90 10 13 87
O Professor durante as aulas estabelece normas 
de segurança? 95 5 85 15 3 97

A abordagem prática pode ajudar na teoria? 91 9 96 4 37 63
Fonte: Elaborada pelos autores.

Mas, ainda quanto à estrutura, além da abordagem apresentada, 
foi possível evidenciar nas escolas que possuíam laboratório os se-
guintes pontos negativos:

•	Dificuldade de materiais como o microscópio, que em muitas 
escolas são encontrados, mas estão com defeitos;

•	 Sala de laboratório que se transformou em sala de aula;
•	Número excessivo de alunos por turma;
•	 Faltam técnicos para apoio;
•	 Faltam cursos para ensinar as práticas, pois os conteúdos os 

professores dominam;
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• Faltam alguns reagentes, outros têm, mas em quantidades irre-
gulares e insuficientes, ou com prazo de validade vencido.

É importante ressaltar que, na questão que indaga se a aula de 
laboratório contribui para aprendizagem em Ciências Biológicas, bem 
como se auxilia na compreensão da teoria, os alunos foram unânimes 
nas suas respostas afirmativas, e também nas manifestações de que gos-
tariam que tivessem mais atividades práticas durante o ano letivo. Essas 
observações levantadas pelos alunos reforçam as ideias propostas por 
Veiga (2003) que afirmam que a demonstração prática pode propiciar a 
perfeita ligação entre a atividade prática e o conhecimento teórico, con-
firmar as explicações teóricas de modo mais concreto, estimular o senso 
crítico, a criatividade e o pensamento lógico dos alunos. Em outras pa-
lavras, deixa-os com os pensamentos irrequietos e em caos, para cres-
cerem e amadurecerem com as soluções encontradas (MOREIRA, 1999 
apud POSSOBOM; OKADA; DINIZ, 2003).

Ainda durante a aplicação dos questionários aos alunos, muitas 
foram as sugestões. Entre elas, a de que gostariam que tivessem um labo-
ratório maior e que fosse permitida a maior participação nas aulas expe-
rimentais junto ao professor, com uma função semelhante à monitoria.

Já do ponto de vista dos professores, estes também consideram 
de extrema importância o uso das atividades práticas para a comple-
mentação das aulas expositivas teóricas. Observam que o aprendizado 
é maior por meio da visualização prática, bem como existe maior ri-
queza de detalhes do conteúdo (POSSOBOM; OKADA; DINIZ, 2003). 

Nesta pesquisa, foi dada a ênfase aos laboratórios de Ciências e 
Biologia. Entretanto, para trabalhar em um laboratório de Biologia, o 
professor necessita, no mínimo, ter formação superior em Ciências 
Biológicas. Pelos resultados obtidos por meio das entrevistas reali-
zadas, foi constatado que grande parte dos professores de laboratório 
das escolas públicas não possui formação superior adequada para traba-
lhar em um laboratório de Biologia. Já nas escolas particulares, esse 
problema foi registrado com menor frequência. Alguns professores de 
laboratório de Biologia relataram que tinham formação em cursos como 
Pedagogia, Licenciatura em Química, Educação Física. Assim, esses 
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profissionais não possuem formação específica para atuar como profes-
sores de laboratório de Ciências e Biologia. Segundo a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, cabe ao estado garantir e administrar a 
estrutura do Ensino Fundamental, e, por meio da Secretaria de Educação, 
contratar no processo seletivo pessoal qualificado para a função, evi-
tando, assim, a improvisação, que leva inevitavelmente à queda no ren-
dimento, tanto no preparo quanto na manutenção dos laboratórios de 
ensino. Já nas escolas particulares, os professores/técnicos, em sua 
grande parte, possuem formação ligada à área de atuação, fato que pode 
estar ligado às exigências para a contratação do mesmo, o que permite 
ao professor de Ciências realizar suas atividades com mais segurança e 
contando com a participação do técnico em suas aulas. A Tabela 3 re-
sume a formação dos professores de laboratório das escolas analisadas.

A relevância das atividades experimentais no ensino das ciências 
é praticamente inquestionável. Deve-se, independentemente do local 
onde essas atividades são desenvolvidas, primar por condições de tra-
balho que resultem em um aprendizado significativo com segurança. 

  
Tabela 3 – Relação da formação profissional dos professores de laboratório

Escola Categoria de Ensino Formação do professor
Escola PPM Rede Estadual  Ciências Biológicas
Escola PEV Rede Estadual  Química
Escola PEC Rede Estadual  Não possui laboratório
Escola ALF Rede Particular  Ciências Biológicas
Escola ASC Rede Particular  Ciências Biológicas
Escola AFE Rede Particular  Não possui laboratório

Fonte: Elaborada pelos autores.

De acordo com Krasilchik (2004), os laboratórios devem estar 
localizados no piso térreo das escolas, facilitando as saídas de emer-
gência. Assim, esperava-se que, nas escolas visitadas e avaliadas, os 
laboratórios estivessem situados no térreo, conforme sugerido pelo có-
digo de biossegurança. Porém, foram encontrados laboratórios em di-
versos andares: escola PPM – no térreo; escola PEV – no 1º andar; es-
cola PEC – não possui laboratório; escola ALF – no 2º andar; escola 
ASC – no térreo; e escola AFE – não possui laboratório. O maior pro-
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blema está no fato de que os laboratórios presentes no 2º andar de uma 
escola pública e outra particular tornam difícil o recurso de saída de 
emergência para os alunos em caso de incêndios. 

Os laboratórios das escolas de rede particular são visitados sema-
nalmente. As atividades são realizadas no mesmo turno em que os 
alunos estudam ou em turnos alternativos, evitando-se assim utilizar as 
aulas da carga horária normal. Nessas escolas, os laboratórios de 
Ciências Biológicas estão em melhores condições para a execução de 
aulas práticas quanto aos aspectos de infraestrutura, recursos para a ob-
tenção de materiais e manutenção desses equipamentos. Nas escolas 
públicas, as atividades experimentais são realizadas no turno da disci-
plina, haja vista a dificuldade dos alunos em deslocarem-se para a es-
cola nos períodos especiais. Apesar de alguns laboratórios da rede esta-
dual estarem em boas condições, pode-se constatar que os mesmos não 
são utilizados com frequência, fato associado, muitas vezes, à dificul-
dade em preparar essas aulas para salas numerosas com mais de 35 
alunos e sem a ajuda de um professor de laboratório.

Quanto às condições estruturais dos laboratórios, sabe-se que 
deve ser um ambiente muito bem iluminado e ventilado. Iluminação 
natural e janelas amplas que permitam uma boa circulação de ar são 
indispensáveis, sobretudo se no laboratório forem mantidos seres 
vivos. É interessante ter um espaço de apoio junto ao laboratório. 
Nesse local, segundo Krasilchik (2004), podem-se guardar reagentes e 
manter experimentos que estão em andamento, assim, outras turmas 
podem utilizar o laboratório sem interferir nos trabalhos que estão 
sendo realizados, já que, em Biologia, alguns experimentos precisam 
de alguns dias para sua finalização. O tamanho ideal para um grupo de 
30 alunos seria cerca de 90m2, (3m2 /aluno). Já Weissmann (1998) 
adiciona que, para cada aluno, há necessidade de acrescentar mais 1m2 
para guardar material portátil e mais 0,50m2 para o espaço de estantes, 
exposições e circulação das pessoas, totalizando 4,5m2 por aluno. Já de 
acordo com Paraná (1993), quanto à relação espacial para que um la-
boratório escolar tenha as mínimas condições de funcionamento, é ne-
cessário que esse estabelecimento tenha um espaço físico de 1,2m2 por 
aluno. Boa parcela dos laboratórios visitados obedece a essa norma 
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estadual, porém há casos em que certos laboratórios desconhecem ou 
desobedecem a essa norma vigente.

Na maior parte das escolas públicas analisadas, os laboratórios 
foram adaptados em espaços antes destinados a salas de aulas teóricas. 
Uma sala de aula pode ser reformada para ser usada como um labora-
tório, desde que as adequações sigam e estejam de acordo com as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2002), 
para projetos de laboratórios escolares. Nas escolas da rede particular, 
foi verificado um projeto estrutural, composto por paredes de alvenaria 
laváveis e piso antiderrapante, mobiliário composto por prateleiras, 
mesas, quadro, pias, tanques, geladeira e além de capela, equipamentos, 
kits de vidrarias e demais materiais de consumo (Tabela 4).

De acordo com Weissmann (1998), algumas condições estrutu-
rais podem comprometer a qualidade do aprendizado se não estiverem 
de acordo com as normas da ABNT: iluminação, presença de pias e 
torneiras, tampos de bancadas e mesas (de 50 x 80cm), e a localização 
correta de pias, bicos de gás, e instalação elétricas. 

Tabela 4 – Condições estruturais dos laboratórios das escolas analisadas
 Escola Dimensão tot. Bancadas Pias Alunos/m2

Escola PPM 35m 2 02 02 1,1
Escola PEV 28m 2 02 01 0,9
Escola PEC Não possui laboratório
Escola ALF 95m 2 03 03 3,16
Escola ASC 92m 2 05 03 3,0
Escola AFE Não possui laboratório

Fonte: Elaborada pelos autores.

Os técnicos de laboratório ou professores responsáveis pelos la-
boratórios, das escolas de rede estadual públicas em que o questionário 
foi aplicado, reclamaram que a escola não recebe mensalmente ajuda 
financeira do governo o suficiente para consertar equipamentos, ou 
então ocorre a falta de materiais de consumo. Os equipamentos novos, 
quando solicitados, demoram muito para entregar. 

Além da irregularidade de infraestrutura, as escolas públicas apre-
sentaram o piso inadequado, bancadas quebradas ou pichadas, pouca ilu-
minação, reagentes, na maioria das vezes, com data de validade vencida, 
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dificuldade de recursos para a manutenção de equipamentos e condições 
de segurança precárias, com exceção da escola PPM, cujo laboratório foi 
recém-inaugurado. A disponibilidade de certos materiais e as condições 
de segurança variam muito de laboratório para laboratório, independente-
mente se pertencem a uma escola pública ou particular.

Com os dados obtidos pela pesquisa, foi possível concluir que todos 
os laboratórios das escolas visitadas possuem microscópios, reagentes e 
vidrarias (Tabela 5). Em relação aos equipamentos como lupas, balanças 
de precisão, centrífuga, estufas e destiladores, alguns podem ser vistos 
apenas nas escolas de rede particular, sendo que, em cada laboratório ava-
liado, constatou-se que alguns desses equipamentos e materiais presentes 
estavam quebrados ou não tinha condições de serem utilizados em aulas 
experimentais. Com isso, foi detectada grande diferença em relação à va-
riedade, quantidade e às condições de utilização de materiais e equipa-
mentos quando comparada às dos laboratórios das escolas particulares. 

É evidente que o uso de equipamentos modernos no aprendizado 
prático fica atrelado ao avanço tecnológico, bem como à viabilização 
financeira desses equipamentos no mercado. Nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1998a, 1998b), essa relação científico-tecnológico 
já é discutida e prevista sua aplicação por meio do uso de computadores, 
CDs e outros meios. 

Tabela 5 – Relação dos equipamentos encontrados nas escolas analisadas

Escola
Reagentes
(validade 
vencidas)

Vidrarias M.O. Kits

Escola PP M Não encontrado Básicas 02 Não preparados
Escola PEV Alguns corantes Insuficiente Não tem Não preparados
Escola PEC Não possui laboratório
Escola ALF 70% Básicas 22 * Não preparados
Escola ASC 90% Básicas 12 * Não preparados
Escola AFE Não possui laboratório

Fonte: Elaborada pelos autores.
Legenda: M.O. (*) = Microscópios monoculares.

Entre os principais itens que requerem mais atenção nos labora-
tórios, estão as possibilidades de acidentes, devido ao manuseio incor-
reto de equipamentos e manipulação perigosa das vidrarias e reagente, 
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que podem ocasionar acidentes quer por inalação, absorção cutânea ou 
ingestão. É de responsabilidade total do professor manter o local se-
guro, esclarecendo as normas por manuais ou afixar em locais visíveis 
no laboratório.

[...] com os avanços da ciência e tecnologia surgem novos ques-
tionamentos principalmente nos conceitos de saúde e riscos, pois 
são conceitos que podem variar dentro dos processos culturais 
que certamente irão refletir nas atitudes e nos comportamentos 
dos profissionais que trabalham em ambientes de risco biológico 
ou em qualquer outro ambiente de riscos. É necessária uma in-
terface entre os processos científico e técnico, e nunca separada-
mente do processo de conscientização dos riscos, pois é esta de-
manda que necessita cada vez mais da aplicação de medidas de 
biossegurança (BITENCOURT; AMADE-SCOTE, 2004, p. 5). 

Em relação à segurança dos laboratórios didáticos da rede esta-
dual avaliados, constatou-se que a maioria dos laboratórios está despre-
parada no aspecto da segurança, negligenciando as normas de biossegu-
rança da ABNT (Tabela 6). Isto é um problema grave, porém relativamente 
fácil de resolver, visto que existe bibliografia de apoio, com bons livros 
e manuais disponíveis, como o Manual de Biosegurança (BAHIA, 
2001). Entretanto é necessário que os professores/técnicos de labora-
tório tenham interesse, procurem, capacitem-se, orientem ao quadro ad-
ministrativo da escola das obrigatoriedades e deixem disponíveis essas 
orientações para toda a comunidade, principalmente os alunos.

 
Tabela 6 – Avaliação das condições de biossegurança aplicadas nas escolas 
analisadas 

Escola *Uso de E.P.I.s *Extintores Manuais de Segurança Fiscalização
Escola PPM Não encontrado Classes B Coletivos Não realizada
Escola PEV Somente jaleco Não possui Não possui Não realizada
Escola PEC Não possui laboratório
Escola ALF Completos *Classes B e C Individuais Anual
Escola ASC Completos *Classes B e C Individuais Anual
Escola AFE Não possui laboratório

Fonte: Elaborada pelos autores.
Legenda: E. P. I. (*) = Equipamento de Proteção Individual (Luvas, máscaras, óculos e ja
lecos). Extintores com validade vencida. 
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Considerações finais 

Constatou-se que a aula experimental no Ensino Fundamental é a 
modalidade idealizada por todos os professores e alunos, quando todos 
poderiam participar da aula, realizando tarefas e investigando questões 
de Ciências Biológicas, algumas vezes, descobrindo novos resultados e 
novas experiências, incentivando o lado investigativo de cada aluno.

As aulas práticas para o Ensino Fundamental são preconizadas 
nos PCNs como uma ótima estratégia para melhorar o ensino, pois esti-
mulam os sentidos, a curiosidade e a criatividade. Instigando o aluno a 
estimular o raciocínio e a investigação, porém, ela deve estar aliada à 
teoria, ou seja, o ideal seria a soma de aulas expositivas e experimen-
tais. Apesar de a aula experimental ser de grande importância, há muitas 
dificuldades para sua realização, como a falta de material adequado 
para a realização de práticas, falta de espaço físico e grande número de 
alunos por turma.

Espera-se que este trabalho sirva de auxílio aos professores que 
enfrentam dificuldades em trabalhar a atividade experimental de forma 
dinâmica e ligada à vida dos educandos.

Com os dados obtidos nesta pesquisa, conclui-se que as condi-
ções de utilização dos laboratórios de escolas públicas e particulares 
apresentam diferenças bem contrastantes, principalmente no aspecto de 
infraestrutura. É preciso que todas as escolas invistam na estruturação 
de laboratórios possibilitando reformas e melhorias na grande maioria 
deles. É importante destacar que é de extrema necessidade que nos la-
boratórios estejam pessoas qualificadas para a organização do local, 
para que as aulas possam ser conduzidas com segurança, evitando-se, 
assim, a improvisação e a falta de experiência técnica.

Vale a pena destacar que os professores de Ciências podem e 
devem melhorar a qualidade de suas aulas práticas, pesquisando, expe-
rimentando e reelaborando as já existentes, para que a desculpa da não 
existência de um laboratório não seja o determinante na evolução de 
suas aulas na disciplina.

Certamente, o benefício na melhoria das condições dos laborató-
rios é inteiramente dos alunos, que participarão com mais dedicação e 
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entusiasmo nas aulas de Ciências. As críticas e sugestões apontam para 
duas vertentes principais do desenvolvimento do trabalho experimental: 
montar um cenário mais rico e diversificado acerca do que implica fazer 
ciência: formular e reformular uma questão ou um problema, formular 
uma hipótese, planear experiências, melhorar um protocolo, controlar 
um conjunto de variáveis, recolha, análise e interpretação de infor-
mação, utilização de simulações, discussão, etc.; dar mais autonomia 
aos alunos: envolvê-los em mais tarefas abertas e permitir-lhes desen-
volver atividades que requerem um nível cognitivo mais elevado.
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USO DE JOGOS DIDÁTICOS NO 
ENSINO DE BIOLOGIA

Rafael Bezerra e Silva
Raquel Crosara Maia Leite

O presente artigo constitui um recorte de uma dissertação in-
titulada “Ecojogo: produção de jogo didático e análise de sua contri-
buição para a aprendizagem em educação ambiental”, apresentada ao 
curso de pós-graduação stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino 
de Ciências e Matemática (ENCIMA) da Universidade Federal do 
Ceará, em janeiro de 2015. O referido estudo teve como objetivo pro-
duzir um jogo didático e verificar a sua contribuição para a aprendi-
zagem em educação ambiental de estudantes do terceiro ano do Ensino 
Médio, de uma escola da rede pública estadual do Ceará, na sede do 
município de Crateús-CE.

Embora não fizesse parte de uma das etapas previstas na pes-
quisa, o Ecojogo foi apresentado e utilizado em uma oficina de jogos 
didáticos realizada em um evento científico local, que teve a partici-
pação de um dos autores deste artigo como ministrante. A ocasião foi 
utilizada para aplicação de um questionário aos cursistas da oficina 
para conhecer sua opinião sobre o jogo. Com isto, o Ecojogo foi ava-
liado por um grupo de professores em formação que contribuiriam 
para o seu aperfeiçoamento.

Diante do exposto, o presente capítulo foi elaborado com o obje-
tivo de apresentar a avaliação do Ecojogo pelos estudantes de licencia-
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tura bem como debater a contribuição do uso de jogos didáticos no en-
sino de Biologia.

Os jogos no ensino de ciências

Durante muito tempo, os jogos didáticos foram associados a ativi-
dades de entretenimento e limitados à recreação (SILVA; COSTA, 2010). 
Mas o jogo didático é uma das estratégias de abordagens de conteúdos 
que devem ser privilegiadas no ensino de Biologia, pois permitem o 
desenvolvimento de competências no âmbito das relações interpessoais, 
do trabalho em equipe por meio da cooperação e competição (BRASIL, 
2006). Por essa razão, Campos, Bortoloto e Felício (2002) afirmam que 
esse recurso didático merece mais espaço na prática de ensino, pois 
constitui uma importante alternativa para favorecer a aquisição e re-
tenção do conhecimento em um clima de alegria e prazer.

De acordo com Assis et al. (2011), o jogo didático constitui-se 
como um relevante recurso para o professor, pois desenvolve habili-
dades e instiga a curiosidade. Trata-se de uma técnica ativa de ensino 
que favorece a aprendizagem de forma espontânea. Os jogos auxiliam 
uma maior retenção de conhecimentos por relacionar o conteúdo es-
colar de maneira lúdica, prazerosa e participativa. No entanto, seu uso 
não deve restringir-se ao uso de jogos prontos, mas, principalmente, 
estimular a criação e a produção de jogos relacionados aos temas discu-
tidos em sala de aula (BRASIL, 2006).

Segundo Longo (2012), vários objetivos podem ser atingidos 
mediante o uso de jogos como recursos didáticos, como aqueles rela-
cionados à cognição (desenvolvimento da inteligência e da personali-
dade, fundamentais para a construção de conhecimentos); à afeição 
(desenvolvimento da sensibilidade e da estima à atuação no sentido de 
estreitar laços de amizade e afetividade); à socialização (simulação da 
vida em grupo); à motivação (envolvimento da ação, do desafio e mo-
bilização da curiosidade) e à criatividade.

Além da contribuição para a aprendizagem, os professores devem 
utilizar e elaborar jogos como fator motivador para melhorar a quali-
dade do ensino. De acordo com Longo (2012), a utilização de jogos iria 



INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 341

auxiliar a compreender a necessidade de mudança, de criação, inovação 
e utilização de metodologias diferenciadas de ensino em sua prática 
pedagógica. Segundo a autora, a proposta de elaboração de jogos didá-
ticos sobre conteúdos de Biologia tem como objetivos:

Valorizar a necessidade de inovação nos processos de ensino e 
aprendizagem, estimulando a relação teoria-prática [...];
Contribuir para a melhoria da qualidade da formação de pro-
fessores e do ensino de Ciências e Biologia, através da criação 
de materiais didático-pedagógicos e da disseminação de práticas 
educativas diferenciadas, capazes de proporcionar a construção 
do conhecimento, a reflexão, a crítica e a solução de problemas. 
(LONGO, 2012, p. 2).

De acordo com Leal (2013), os jogos na educação agem como 
promotores da aprendizagem e do desenvolvimento de novas estruturas 
cognitivas do aluno. É reconhecido por grande maioria dos educadores 
como um aliado à prática escolar e uma boa estratégia para aproximar 
dos alunos os conteúdos desejados.

Conforme Neves e Santiago (2010), vários estudiosos se dedi-
caram à construção de suas teorias acerca da natureza dos jogos, expli-
cando suas origens na história do homem, suas funções na formação do 
indivíduo e utilizações no ensino, por exemplo. De acordo com as au-
toras, alguns estudiosos apontam os jogos como o melhor meio de me-
diação, por serem mais estimulantes. Entre esses autores, temos: Piaget 
e sua teoria baseada no desenvolvimento cognitivo; Vygotsky e sua te-
oria baseada no sócio-interacionismo; Howard Gardner e sua teoria ba-
seada nas inteligências múltiplas. A abordagem construtivista também 
incentiva a utilização dos jogos como estratégia de aprendizagem.

De acordo com Ribeiro, Ribeiro e Leão Júnior (2012), é impor-
tante investir na capacitação continuada para a utilização de jogos como 
um recurso pedagógico importante para o processo de ensino aprendi-
zagem, pois, a partir dessas formações, os professores irão começar a 
utilizar os jogos no seu dia a dia, e, dessa maneira, os docentes estarão 
preparados para desenvolver novas práticas e tornar a sala de aula um 
ambiente interativo e prazeroso.
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Diante do exposto, foi possível verificar que diversos autores re-
comendam o uso de jogos como recursos didáticos no ensino por várias 
razões, que vão desde as contribuições nas relações sociais ao desen-
volvimento cognitivo do indivíduo. Além das contribuições do uso de 
jogos para a aprendizagem dos alunos, foi explicitada também a impor-
tância do uso e elaboração de jogos didáticos para o aperfeiçoamento 
dos profissionais e a melhoria na qualidade da educação por meio da 
utilização de metodologias diferenciadas em sua prática pedagógica.

Características necessárias para um bom jogo didático

Antes de utilizar ou produzir um jogo didático, é necessário veri-
ficar algumas características essenciais para que a estratégia seja eficiente, 
pois jogos com conteúdos em nível acima dos alunos, que possuem re-
gras complicadas e pouco dinâmicas são pouco atrativos. Para Rosseto 
Júnior et al. (2009), um bom jogo deve possuir os seguintes critérios:

a) Possibilita a todos participarem: jogos que permitem a maior 
participação de jogadores possível, para que haja interação e, 
assim, diversão. Segundo os autores, o jogo também deve ser 
inclusivo, no sentido de que ele seja atrativo, a ponto de ins-
tigar a participação do aluno. No entanto, a quantidade de 
jogadores não pode ser excessiva a ponto de retardar a dinâ-
mica do jogo, para não torná-lo demorado e enfadonho;

b) Possibilita o sucesso dos participantes: os jogos não devem 
ser muito difíceis, nem muito fáceis. Devem ser desafiadores 
para motivar os alunos a jogá-los;

c) Permite o gerenciamento dos jogadores: os jogos devem ser 
fáceis de lidar, tanto no que diz respeito ao seu preparo 
quanto às suas regras. De acordo com os autores, algo não 
vai bem com os jogos que requerem a intervenção constante 
do professor;

d) Favorece adaptações e novas aprendizagens: os jogos devem 
propiciar a aquisição de competências a partir da repetição de 
tentativas, por acertos e erros;
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e) Mantém a imprevisibilidade: o jogo deve conter elementos que 
o mantenham desafiador. Só ganhar e só perder não tem graça, 
pois quem sempre ganha não se sente desafiado e aquele que 
somente perde tem sua autoestima comprometida.

O Ecojogo

O jogo foi elaborado de acordo com os critérios definidos por 
Rosseto Júnior et al. (2010), e suas questões foram fundamentadas no 
livro de Biologia adotado pela escola das turmas de 3º ano participantes 
da pesquisa da dissertação: Biologia das Populações, volume 3, dos 
autores José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho (2010).

O Ecojogo é um jogo de tabuleiro com perguntas e respostas sobre 
o conteúdo de ecologia e educação ambiental. Tem o objetivo de auxiliar 
os estudantes do Ensino Médio na aprendizagem dos conteúdos de eco-
logia e educação ambiental, que estão entre os conteúdos mais recorrentes 
no ENEM. O tabuleiro contém um circuito formado por casas circulares 
que podem ser percorridas pelos peões. Sugere-se a utilização de tampas 
de garrafas pet como peões do jogo, pois essa atitude estimula reutilização 
de materiais, o que se se alinha à proposta de educação ambiental. 

As cartas do Ecojogo são organizadas em três grupos: cartas con-
ceito com questões de nível fácil; cartas-contexto, que apresentam ques-
tões de nível médio e com enunciado contextualizado; e as cartas-de-
safio, que exibem uma situação-problema. Além dessas, existem também 
as cartas-situação, que não possuem questões e sim situações que podem 
permitir o avanço ou o retrocesso nas casas do tabuleiro do jogo.

O avanço no percurso é feito em virtude dos acertos proporcio-
nados pelas respostas certas às questões presentes nas cartas ou pela 
carta-situação. O jogador que terminar o percurso do tabuleiro em pri-
meiro lugar será o vencedor. 

Oficina e seus resultados

A oficina intitulada “Aplicação de jogos didáticos no ensino de 
Biologia” foi apresentada no “V Encontro de Iniciação à Docência – 
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PIBID”, um evento interno e paralelo à XIX Semana Universitária da 
UECE (Universidade Estadual do Ceará), e aconteceu nos dias 26 e 27 
de novembro de 2014. A oficina teve uma carga horária de oito horas e 
tinha o objetivo de relatar a experiência dos integrantes do subprojeto 
PIBID / Biologia / FAEC / UECE com o uso de jogos didáticos no en-
sino de Biologia.

Nessa oficina, os jogos didáticos e suas regras eram apresentados 
aos cursistas pelos ministrantes (coordenador de área, professor super-
visor e bolsistas de iniciação à docência do subprojeto PIBID/Biologia 
/FAEC/UECE) por meio da exibição de slides. Em seguida, os cursistas 
experimentavam o jogo sob acompanhamento de um ministrante. 
Participaram dessa oficina dezesseis cursistas, constituídos principal-
mente por estudantes de licenciatura e um professor do Ensino Superior. 
Após utilizar o Ecojogo, que ocorreu no segundo dia da oficina, os cur-
sistas foram convidados a preencher um questionário para registrar sua 
opinião sobre o jogo e propor sugestões para sua melhoria.

O questionário continha cinco questões: uma objetiva, para ava-
liar cada componente do jogo (cartas, regras, questões e tabuleiro) e 
quatro discursivas, para registrar opinião sobre o jogo, identificar pontos 
positivos e negativos, e sugerir melhorias. Os formulários dos questio-
nários foram reunidos, encadernados e paginados. Os dados foram ta-
bulados, e os resultados foram analisados.

A primeira questão era discursiva e pedia para o entrevistado res-
ponder se utilizaria o Ecojogo no ensino de educação ambiental e citar 
os motivos. Dos participantes, todos responderam que utilizariam o 
jogo. As respostas dos cursistas em relação aos motivos foram classifi-
cadas em quatro categorias. Foram elas, por ordem alfabética: Auxilia a 
compreensão; Conteúdo relevante; Jogo atrativo; Questões contextua-
lizadas (Figura 1).

Entre os motivos, os mais citados foram os que pertenciam à cate-
goria Auxilia a compreensão, por proporcionar conhecimento por meio 
de uma atividade estimulante que facilita a aprendizagem (Figura 1).

Na categoria Auxilia a compreensão, foram incluídas respostas 
que diziam que o jogo proporciona conhecimento por estimular o racio-
cínio e facilitar a compreensão, enquanto que, na categoria Conteúdo 
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relevante, foram incluídas respostas que utilizariam o jogo por abordar 
as questões ambientais. Na categoria Jogo atrativo, foram incluídas res-
postas que diziam que utilizariam o jogo por instigar a participação do 
aluno e por constituir uma atividade prazerosa, enquanto que, na cate-
goria Questões contextualizadas, foram incluídas respostas que diziam 
que utilizariam o jogo por abordar o conteúdo de forma contextualizada 
com o cotidiano dos alunos (Quadro 1).

Figura 1 – Opinião dos entrevistados para utilização do Ecojogo no ensino de educação 
ambiental

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 1 – Opinião dos entrevistados para utilização do Ecojogo no ensino de 
educação ambiental

Categoria Respostas representativas

Auxilia a compreensão C09: “Pois trabalha os conteúdos de forma interativa e dinâmica, 
o que propicia um melhor aprendizado e a fixação dos conteúdos”.

Conteúdo relevante
C07: “[...] ele traz em seu conteúdo o assunto que deve ser 
bastante abordado na escola, que é a preservação, reciclagem, 
etc.”.

Jogo atrativo C03: “É um jogo atrativo, interativo e instigante, onde promove 
uma participação mais ativa do aluno”.

Questões contextualizadas C02: “Utiliza questões contextualizadas que simulam situações, 
instigando os alunos a encontrar soluções referentes ao mesmo”.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Auxilia a compreensão

Conteúdo relevante

Jogo atrativo

Questões contextualizadas

48%

4%

22%

26%
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Com relação às respostas pertencentes à categoria Questões con-
textualizadas, enquanto parte dos estudantes do Ensino Médio12 suge-
riram retirar esses tipos de questões, os cursistas de licenciatura consi-
deraram essa característica importante para a utilização do jogo. De 
acordo com os estudantes da Educação Básica, questões com perguntas 
e alternativas extensas retardam a dinâmica do jogo.

A segunda questão era discursiva e pedia para os cursistas opi-
narem sobre os pontos positivos do Ecojogo. Dos participantes, todos 
opinaram sobre os pontos positivos do jogo. Entre os motivos, os mais 
citados foram os que pertenciam à categoria Jogo atrativo (Figura 2).

Figura 2 – Opinião dos entrevistados sobre os pontos positivos do Ecojogo

Fonte: Elaborada pelos autores.

As respostas dos cursistas foram agrupadas em três categorias. 
Foram elas, por ordem alfabética: Auxilia a compreensão; Conteúdo 
relevante; e Jogo atrativo.

Na categoria Auxilia a compreensão, foram incluídas respostas 
que diziam que o jogo facilita a compreensão e proporciona conheci-
mento, enquanto, na categoria Conteúdo relevante, foram incluídas res-
postas que diziam que o jogo aborda assuntos importantes, como as 
questões ambientais. Na categoria Jogo atrativo, foram incluídas res-

12 Relacionase a parte da pesquisa que foi desenvolvida com os estudantes do Ensino 
Médio e está descrita na dissertação.

Auxilia a compreensão

Conteúdo relevante

Jogo atrativo

7%

10%

83%
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postas que diziam que o jogo é dinâmico, divertido, atraente, empol-
gante, competitivo, fácil de jogar e bem elaborado (Quadro 2).

Quadro 2 – Opinião dos entrevistados sobre os pontos positivos do Ecojogo
Categorias Respostas representativas

Auxilia a compreensão C12: “Melhor retenção de informações”.
Conteúdo relevante C06: “Abordagem da coleta seletiva, preservação dos 

rios e matas e em geral o cuidado com o meio 
ambiente”.

Jogo atrativo C02: “Divertido, instigante, empolgante e 
contextualizado”.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A terceira questão também era discursiva e pedia para os cur-
sistas opinarem sobre os pontos negativos do Ecojogo. Dos partici-
pantes, apenas 44% opinaram sobre os pontos negativos do jogo. Entre 
os motivos, os mais citados foram os que pertenciam à categoria 
Questões (Figura 3).

Figura 3 – Opinião dos entrevistados sobre os pontos negativos do Ecojogo

Fonte: Elaborada pelos autores.

As respostas dos cursistas foram agrupadas em quatro categorias 
(Quadro 13). Foram elas, por ordem alfabética: Cartas; Questões; 
Regras; e Tabuleiro. Na categoria Cartas, foram incluídas respostas 
sobre a quantidade de cartas, enquanto, na categoria Questões, foram 

Cartas                 Questões                      Regras                     Tabuleiro

9%

55%

27%

9%
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incluídas respostas sobre a extensão dos textos das perguntas do jogo. 
Embora o extenso tamanho das questões tenha sido apontado como um 
ponto negativo, por ter retardado a dinâmica do jogo, os cursistas reco-
nheceram a importância dessa característica peculiar do Ecojogo, que 
visa à preparação para o ENEM, conhecido por possuir questões con-
textualizadas. Na categoria Regras, foram incluídas respostas sobre a 
quantidade de jogadores, enquanto, na categoria Tabuleiro, foram in-
cluídas respostas sobre a aparência e o tamanho do tabuleiro.

Quadro 3 – Opinião dos entrevistados sobre os pontos negativos do Ecojogo
Categorias Respostas representativas

Cartas C10: “Número pequeno de cartas”.
Questões C08: “Algumas questões têm o texto da questão muito complexa”.

Regras
C03: “[...] não ser disponível a participação de um grupo grande de 
participantes”.

Tabuleiro C04: “Tabuleiro simples e pequeno”.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Além da preparação dos estudantes sobre o conteúdo de edu-
cação ambiental, o jogo foi elaborado com o objetivo de familiarizá-
-los com o modelo de questões do ENEM, que, por serem contextua-
lizadas e apresentarem situações-problema, apresentam questões 
com textos extensos. No entanto, apesar do reconhecimento da im-
portância da contextualização do conteúdo e da proposição de situa-
ções-problema para uma aprendizagem significativa pelos partici-
pantes, com base em alguns relatos, a adoção dessas características 
no Ecojogo, por ser uma atividade dinâmica, retardou o seu anda-
mento e dificultou a compreensão das perguntas por conta da ex-
tensão das questões.

A quarta questão era objetiva e pedia para avaliar cada compo-
nente do Ecojogo, como as regras; peões; tabuleiro; e cada tipo de carta 
do jogo.

Com relação às regras do Ecojogo, 88% gostaram das regras. No 
que diz respeito aos peões, 94% responderam que gostaram. Estes 94% 
também foram o percentual dos que gostaram do tabuleiro (Figura 4).
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Figura 4 – Opinião dos entrevistados sobre os componentes do Ecojogo

Fonte: Elaborada pelos autores.

Com relação às cartas do jogo, verificou-se que todos os tipos 
apresentaram um bom índice de aprovação, assim como os demais 
componentes do jogo (Figura 5). No entanto, as cartas amarelas e ver-
melhas apresentaram os maiores índices de rejeição. As explicações são 
o tamanho dos textos das questões, no caso das cartas amarelas, e a 
ausência de alternativas de respostas, no caso das cartas vermelhas.

Figura 5 – Opinião dos entrevistados sobre os tipos de cartas do Ecojogo

Fonte: Elaborada pelos autores.

Regras                               Peões                                  Tabuleiro

88% 94% 94%

6%6%
12%

Não gostaram            Gostaram

Não gostaram            Gostaram

Cartas-conceito         Cartas-contexto         Cartas-desafio         Cartas-situação
       (azuis)                       (amarelas)                (vermelhas)                  (verdes)

12%

88%

31% 31%

69% 69%

6%

94%
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No que diz respeito ao nível de dificuldade das questões do 
Ecojogo, a avaliação dos cursistas foi coerente com a proposta do jogo. 
A única divergência foi com as cartas vermelhas, elaboradas com nível 
de dificuldade Difícil comparadas às outras, mas avaliadas com nível 
Médio pela maioria dos entrevistados (Figura 6). A explicação para esse 
resultado é o nível escolar dos entrevistados: superior incompleto – 
estu dantes e um professor de cursos de licenciatura.

Figura 6 – Opinião dos entrevistados sobre o nível de dificuldade dos tipos de cartas 
do Ecojogo

Fonte: Elaborada pelos autores.

A quinta questão era discursiva e pedia para os entrevistados opi-
narem sobre sugestões para melhoria do Ecojogo. Dos participantes, 
apenas 50% registraram sugestões. Dentre as sugestões, as mais citadas 
foram as que pertenciam à categoria Cartas (Figura 7).

      Cartas-conceito (azuis)          Cartas-contexto (amarelas)       Cartas-desafio (vermelhas) 

Fácil          Médio           Difícil

25%

0%

81%

6% 6%
13%

56%
38%

75%

Figura 7 – Catego
rias com sugestões 
propostas pelos 
en       tre vistados 
para melhoria do 
Ecojogo

Fonte: Elaborada 
pelos autores. Cartas     Material         Questões         Regras         Tabuleiro

40%
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20% 20%
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As respostas dos cursistas foram agrupadas em cinco categorias. 
Foram elas, por ordem alfabética: Cartas; Material; Questões; Regras; e 
Tabuleiro. Na categoria Cartas, foram incluídas sugestões sobre a ela-
boração de cartas e modificação de suas cores, enquanto, na categoria 
Material, foram incluídas sugestões sobre a utilização de papel mais 
grosso para impressão do jogo. Na categoria Questões, foram incluídas 
sugestões para redução dos textos das perguntas e alternativas de res-
postas, enquanto, na categoria Regras, foram incluídas sugestões para 
reduzir a quantidade de jogadores e regras mais simples. Na categoria 
Tabuleiro, foram incluídas sugestões sobre a inclusão de ilustrações e 
ampliação de seu tamanho (Quadro 4).

Quadro 4 – Sugestões propostas pelos entrevistados para melhoria do Ecojogo
Categorias Sugestões representativas

Cartas

C10: “A criação de novas cartas”;

C01: “Alterar cores das cartas a partir de teorização”;

C10: “Rever o peso das cartas verdes... [...]”;

C16: “As cartas vermelhas deveriam valer o dobro das verdes... [...]”.
Material C01: “Usar papel mais grosso p/ confeccionar cartas e tabuleiro”.
Questões C09: “Diminuir o tamanho das perguntas para ser mais rápido”.

Regras
C03: “Melhoria na orientação das regras”.

C15: “Não passar de 4 competidores... [...]”.

Tabuleiro
C01: “Caprichar na ilustração do tabuleiro”.

C04: “O tabuleiro poderia ser maior... [...]”.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Considerações finais

Conforme exposto, o presente artigo constitui um recorte de uma 
dissertação e foi elaborado com o intuito de apresentar os resultados 
obtidos a partir da utilização e avaliação de um jogo didático de Biologia 
por professores em formação em uma oficina de jogos didáticos. 

Em relação ao Ecojogo, todos os participantes da oficina respon-
deram que utilizariam o jogo no ensino de educação ambiental, por ser 
atrativo e abordar assuntos relevantes. Segundo os entrevistados, o 
Ecojogo auxilia na compreensão dos temas por abordar os conteúdos de 
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forma contextualizada e com situações-problema, proporcionando uma 
aprendizagem significativa que estimula o aluno a raciocinar.

Mesmo reconhecendo a importância da contextualização dos 
conteúdos e da abordagem dos mesmos mediante situações-problema 
que foram inseridas no jogo por meio de questões com textos extensos, 
verificou-se que essas características representaram um problema para 
o jogo, na opinião de alguns entrevistados. Para eles, perguntas com 
textos extensos retardam a dinâmica do jogo e dificultam a compre-
ensão das questões já que elas são ouvidas e não lidas. No entanto, vale 
ressaltar que, além da importância da dinâmica do jogo e aprendizagem 
dos conteúdos em educação ambiental, o jogo também tinha o objetivo 
de familiarizar os estudantes com o formato das questões do ENEM, 
que apresentam questões extensas por serem, além de contextualizadas, 
interdisciplinares e com situações-problema.

A partir da elaboração do jogo didático, da experiência obtida 
pela utilização do mesmo e sugestões de participantes do presente tra-
balho, foi elaborado um material didático sobre o Ecojogo. O referido 
material didático é uma obra contendo as regras do jogo e as orienta-
ções para reproduzi-lo e utilizá-lo em sala de aula. Esse material encon-
tra-se anexado à dissertação impressa.

Com o objetivo de divulgar o Ecojogo e compartilhar o material 
didático, foram impressas e encadernadas cópias do produto que foram 
entregues aos professores-coordenadores de área (PCA) das Ciências 
da Natureza de escolas públicas de Ensino Médio, da rede pública esta-
dual do Ceará, em Crateús-CE. A intenção é que, nos planejamentos 
escolares, esses “coordenadores” apresentem o Ecojogo aos professores 
de Biologia da escola como possibilidade didática para a abordagem do 
conteúdo em questão. E, em caso de interesse, o PCA reproduz e dis-
tribui o material impresso e digital para os docentes da disciplina, utili-
zando os recursos da escola.

Apesar de os jogos didáticos de ecologia e educação ambiental 
serem os mais produzidos pelos professores de Biologia, os arquivos 
dos jogos não se encontram disponíveis para sua reprodução, nem 
mesmo anexos aos artigos e trabalhos que descrevem a sua elaboração 
e utilização exitosa no ensino. Por essa razão, decidiu-se criar um grupo 
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na rede social Facebook para disponibilizar os arquivos do Ecojogo na 
internet, para os estudantes e professores de Biologia conectados, cujo 
endereço eletrônico é: <https://www.facebook.com/groups/ecojogo/>.

Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa, verificou-se que 
os jogos didáticos constituem uma estratégia metodológica eficiente e 
que os professores devem investir no desenvolvimento e uso desses ma-
teriais didáticos no ensino de Biologia, além da necessidade da divul-
gação e compartilhamento dos recursos produzidos em experiências exi-
tosas, para que o conhecimento seja difundido e, assim, aperfeiçoado.
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UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
COM O USO DA CALCULADORA HP 12C NAS 
OPERAÇÕES DE MATEMÁTICA FINANCEIRA 

COM ÊNFASE EM INVESTIMENTO DE MERCADO

Antônio Falcão-Neto
José Othon Dantas Lopes

Atualmente, ocorre um avanço das tecnologias da informação 
e da comunicação, repletas de conceitos de matemática financeira, que 
precisam ser investigados e interpretados no sentido de melhorar deci-
sões importantes para que sejam aplicados a contento no sistema finan-
ceiro. Com isso, acreditamos que se torna fundamental que as pessoas, 
de forma geral, tenham um conhecimento, mesmo que básico, sobre a 
Matemática Financeira para melhor entender o que ocorre no meio em 
que estamos inseridos.

Na escola são passados aos alunos conceitos que envolvem a 
Matemática Financeira. A teoria é apresentada, e as aplicações con-
sistem de exercícios que são resolvidos mediante o emprego das fór-
mulas demonstradas no desenvolvimento da teoria. A solução dos exer-
cícios com o uso da teoria, apesar de necessária para a sedimentação do 
conteúdo apresentado e para a formação básica do estudante, geral-
mente, é extensa e demanda bastante tempo. Em geral, os problemas 
enfrentados na prática requerem que sejam tomadas decisões rápidas, o 
que inviabiliza sua solução por meios teóricos. Nesse momento, o uso 
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da calculadora torna-se indispensável. Assim, tanto a solução teórica 
quanto a solução com o uso da calculadora têm grande importância para 
o estudante. O objetivo deste trabalho é apresentar paralelamente os 
dois enfoques, desenvolvendo a teoria e apresentando os exercícios re-
solvidos tanto pela teoria quanto pela calculadora. Trabalharemos com 
a calculadora HP 12C, cuja tecnologia é bastante avançada e nos per-
mite aplicações em todos os níveis do ensino.

Nossa expectativa é de que possamos motivar tanto os alunos 
quanto os professores, pois estamos vivenciando um momento crítico 
pelo qual a Educação está passando, principalmente quando se trata do 
ensino de Matemática. Percebemos também que os alunos vão para a 
escola com aversão pela disciplina, o que facilita o distanciamento entre 
a Matemática da escola e a Matemática da “rua”, criando uma secção 
entre elas, em decorrência da qual o aluno, muitas vezes, não consegue 
associar uma à outra.

De conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 1998, p. 60), o ensino de Matemática deve ser desenvolvido 
de tal maneira que “permita ao aluno compreender a realidade em que 
está inserido, desenvolver suas capacidades cognitivas e sua confiança 
para enfrentar desafios, de modo a ampliar os recursos necessários para 
o exercício da cidadania, ao longo do processo de aprendizagem”. Nesse 
sentido, acreditamos ser indispensável, além do conhecimento teórico, 
que o estudante seja treinado no manuseio de calculadoras. Assim o pro-
fessor poderá desenvolver atividades com situações próximas do con-
texto vivenciado por seu aluno, nas quais poderá levá-los a pensar criti-
camente e a perceber a relação do conteúdo ensinado com o cotidiano. 

Como educadores, temos um papel muito importante no que diz 
respeito à educação financeira, que acreditamos não ser apenas um en-
sinamento de como lidar com o dinheiro, mas sim uma “filosofia de 
vida” (FILOCRE, 2003) que pode contribuir para o desenvolvimento 
de valores e para estruturar-se financeiramente. Com essa visão, ao uti-
lizar o termo “educação financeira”, estamos sugerindo uma orientação 
por parte dos professores aos seus alunos, de que é necessário estabe-
lecer uma conduta de economia financeira, para que, nesse aspecto, 
possam ter mais chances de um futuro diferenciado.
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 Para isso acontecer, incentivamos os professores de Matemática 
a aplicar cada vez mais os conteúdos de Matemática Financeira com o 
uso de calculadora, no caso, a HP 12C (VIEIRA, 1982, 1985), por se 
tratar de uma atividade orientada, visando, dessa forma, a uma edu-
cação mais voltada para a realidade. O conteúdo de Matemática 
Financeira, sob o contexto da calculadora HP 12C nos diferentes níveis 
escolares, tornará o estudante mais preparado para exercer sua cida-
dania. Afinal, o mundo evoluiu de forma expressiva, notadamente a 
partir da segunda metade do século XX, a tecnologia das calculadoras e 
dos computadores, acessíveis a qualquer um, veio facilitar exatamente 
o que mais aterrorizava as pessoas: efetuar cálculos. Mas é bom lembrar 
que a máquina não pensa e, alimentada equivocadamente, não poderá 
oferecer as respostas que buscamos. Para tanto, os conceitos devem 
merecer um aprofundamento maior para evitar complicações quando 
do uso inadequado.

 Neste trabalho, fruto de uma dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade 
Federal do Ceará (ENCIMA-UFC), estão sendo apresentados os se-
guintes tópicos: fundamentação teórica da Matemática sob a sua impor-
tância no dia a dia, sua realidade no contexto social na visão de vários 
teóricos da educação e as fases da engenharia didática; conceitos bá-
sicos de juros simples e compostos com aplicações observadas no dia a 
dia (ASSAF-NETO, 2008); sistemas de amortização de empréstimos 
adotados no mercado financeiro brasileiro (ARYA JÚNIOR, 1972; 
ASSAF-NETO, 2008; BEZERRA, 1966; CARVALHO, 1978; 
CARVALHO, 2007; CISSELL; CISSELL; FLASPOHLER, 1978; 
FARO, 1974a, 1974b; MATHIAS; GOMES, 1984); e fluxo de caixa 
(FC), valor presente líquido (NPV) e taxa interna de retorno (IRR), as-
suntos considerados de extrema importância para as decisões sobre fi-
nanciamentos de curto, médio e longo prazo (PLATO; XAVIER, 1985; 
LENZI, 1952; VIEIRA, 1982, 1985; STEWART, 2013.

É nosso propósito que o texto, bem como o tutorial e a calcula-
dora HP 12C contidas no CD correspondentes, possam servir de re-
flexão e balizamento para os educadores do Ensino Fundamental, 
Médio e Superior no uso gradativo, mas de forma progressiva, da cal-
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culadora HP 12C, combinando questões rotineiras. Visamos que assim 
ocorra um melhor policiamento de suas economias na hora de comprar 
à vista ou a prazo e que seja proporcionada uma educação financeira 
planejada com eficiência, garantindo um futuro diferenciado para edu-
cadores e alunos. 

A importância da Matemática no dia a dia

Talvez a maneira como os professores introduzem os conheci-
mentos matemáticos no decorrer das gerações esteja relacionada a um 
rendimento baixo e a um fracasso visível em virtude de esses conceitos 
estarem muitas vezes dissociados das vivências cotidianas. Imenes 
(2002) afirma que “gastar 95% do tempo das aulas fazendo continhas, 
seria um dos erros históricos. O ensino deve ser voltado à resolução 
dos problemas”. 

A história do ensino da disciplina, por si só, mostra como a 
Matemática, geralmente, apresenta-se, como um dos principais en-
traves para a aprovação dos alunos. A disciplina passou a ser introdu-
zida como matéria nas escolas a partir do século XVIII. Depois da 
Revolução Industrial, passou-se a exigir mais do cidadão, e, nesse pe-
ríodo, a base formal para a disciplina era tirada dos estudos do grego 
Euclides (séc. III a. C).

Mais tarde, já no século XX, a Matemática evoluiu e adquiriu 
importância na escola, mas continua distante na vida do aluno. A 
disciplina passou a ser o principal motivo de reprovação. No pe-
ríodo pós-guerra, os norte-americanos reformularam o curriculum a 
fim de formar cientistas. Surge aí a ideia da Matemática moderna, 
porém um conteúdo ainda bastante abstrato para os estudantes do 
Ensino Fundamental.

Nos anos 1970, começa o movimento da Educação Matemática e 
ocorre a aproximação com a psicopedagogia. Porém várias questões 
dividem esses estudiosos ligados à área. Nos anos de 1997-1998, são 
lançados os PCN’s, que visam a uma melhoria na forma de lecionar a 
matéria e combater o fracasso escolar. Porém o que se tem observado é 
um acréscimo de alunos que chegam ao Ensino Médio sem dominar as 
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noções básicas desse conhecimento. Segundo D’Ambrosio (2002), 
“Abrir a mente e conhecer a realidade da turma é uma chance preciosa 
que temos para estabelecer cumplicidade com o aluno”. 

A realidade do ensino de Matemática

Entre os obstáculos para o ensino de Matemática na escola, po-
demos mencionar, entre tantos, a falta de qualificação e a inexistência 
de incentivos financeiros para os profissionais da educação, a ausência 
de políticas educacionais ligadas à área e as interpretações equivocadas 
de concepções pedagógicas. 

O que se observa rotineiramente é uma hierarquia no repasse dos 
conteúdos, menosprezando os conhecimentos prévios do aluno, ou, po-
deríamos dizer, há uma concepção errada na forma como esses conhe-
cimentos são repassados. Problemas desse tipo são tidos como obstá-
culos do passado. No entanto, percebe-se que ainda são mantidos no 
presente, no cotidiano dentro das salas de aula, como uma prática equi-
vocada dos docentes. 

As provas regulares realizadas com os alunos do Ensino 
Fundamental nas áreas do conhecimento linguístico e matemático que 
foram aplicadas em 1993 pelo Sistema Nacional de Aplicação Escolar 
da Educação Básica (SAEB), conforme são explicitadas pelos PCN’s 
(BRASIL, 1998, p. 23-24), são provas do que eles afirmam: 

Nas provas de matemática, aplicadas em 1993, abrangendo 
alunos de quarta e oitavas séries do ensino fundamental, os per-
centuais de acertos, por série/grau e por capacidade cognitivas, 
além de continuar diminuindo, à medida que aumentava os anos 
de escolaridade indicavam também que as maiores dificuldades 
encontram-se nas questões relacionadas à aplicação de conceitos 
e a resolução de problemas. 

Os últimos Exames Nacionais do Ensino Médio (ENEM) mos-
tram que poucas escolas da rede pública e particular na área de 
Matemática obtiveram médias satisfatórias, enquanto muitas nem se-
quer apareceram na pesquisa. Isso prova como o nosso ensino de 
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Matemática deve passar urgentemente por uma revolução e redimen-
sionamento, para darmos largos passos, claros e coerentes com a reali-
dade e exigências de mercado. 

Uma das preocupações de muitos profissionais da área do ensino 
em Matemática é quanto às informações que devem ser trabalhadas em 
sala de aula, diante dos novos desafios que o século XXI nos impõe. Que 
tipo de cidadão queremos formar ou estamos formando? O que esses fu-
turos cidadãos precisam saber para enfrentarem novos desafios? Essas e 
tantas outras interrogativas são feitas diariamente a pedagogos e profis-
sionais da educação que estão envolvidos nesse processo de ensino-
-aprendizagem no momento atual. Bigode (1998), um dos estudiosos no 
assunto, diz que “um dos papéis da escola é ensinar a decidir, com inteli-
gência, se é mais adequado calcular com lápis e papel, mentalmente, com 
a calculadora, ou ainda estimar o resultado”.

No entanto, o que podemos constatar a respeito das discussões sobre 
o uso ou não de uma calculadora pelos estudantes como um recurso de ex-
trema relevância na aprendizagem é um repúdio quanto ao uso. Visivelmente, 
percebe-se uma verdadeira miscelânea de opiniões. Alguns concordam com 
sua utilização, ao passo que outros a desaprovam nos momentos de sala de 
aula, pois muitos consideram a calculadora uma vilã, por se apresentar como 
instrumento que priva os alunos de “saber” a tabuada de forma correta e 
impecável ou até mesmo causar lentidão no raciocínio matemático.

Aplicações do uso da calculadora

Vejamos, a seguir, a operacionalização com a HP 12C com seu 
respectivo tutorial como modelo alternativo pedagógico para uma 
aprendizagem significativa (NETO, 2011):

Exemplo 1 – A taxa equivalente composta mensal de 21% ao 
bimestre é de 10% ao mês, ou seja:

I2 =   1+0,21 -1 I2 =   1,21 -1  I2 = 1,1 – 1  I2 = 0,1 ou 10% 
ao mês

Assim, para um mesmo capital e prazo de aplicação, é indiferente 
(equivalente) o rendimento de 10% ao mês ou 21% ao bimestre. 
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Ilustrativamente para a taxa de poupança que é remunerada a 0,5% ao 
mês, correspondem 3,0377751% ao semestre. Vejamos:

I6 =   I6 =  6  1+0,030377751 - 1  I6 =  6  1,030377751 - 1 
I6 = 1,0050 – 1  I6 = 0,005 ou 0,5% ao mês

Solução do exemplo 1 na HP 12C:
Tecle Visor Comentários

[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores
1[ENTER] 1,00

0,0377751[+] 1,030377751 Introduz a taxa de juros
[1/x][yx ] 1,0050

1[-] 0,0050 Resultado obtido
 
Então, um capital de $ 50.000,00 aplicado por 2 anos em uma 

caderneta de poupança deve produzir para i = 0,5 e n = 24 meses: 
FV = 50.000,00 x (1,005)24 = $ 56.357,98 e para i = 3,03% ao semestre 
e n = 4 semestres, vamos obter:

FV = 50.000,00 x (1, 0304)4 = $ 56.357,98

Outra ilustração para facilitar uma melhor compreensão do con-
ceito e cálculo de taxa equivalente de juros no regime exponencial é 
quando uma instituição de crédito oferece uma aplicação financeira de 
12% ao semestre ou 2% ao mês. Dessa maneira, uma aplicação de             
$ 5.000,00 produz, ao final de meses, um montante de $ 5.600,00                    
($ 5.000,00 x (1,12) = 5.600,00). Efetivamente, os 12% constituem-se 
na taxa de rentabilidade da operação para o período inteiro de um se-
mestre, e, em bases mensais, esse percentual deve ser expresso em 
termos de taxa equivalente composta. Assim, os 12% de rendimentos do 
semestre determinam uma rentabilidade efetiva mensal de 1,91% e não 
2% conforme anunciada pela instituição. Isto pode ser visto conforme fór-
mula apresentada anteriormente, ou seja, i6 =  6 1,12 - 1=1,91% ao mês. 

 Verifica-se, então, que o processo de descapitalização da taxa de 
juro no regime composto processa-se pela apuração de sua média geo-
métrica, ou seja, da taxa equivalente. No caso, o percentual de juro 
considerado representa a taxa efetiva de juro da operação.
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Aplicações de taxas equivalentes: 

Exemplo 2 – Quais as taxas de juros compostos mensal e trimes-
tral equivalentes a 25% ao ano?

Solução algébrica: (a) taxa de juros equivalente mensal
i = 25% ao ano; q = 1 ano ou 12 meses; 
i12 =  12 1,25 - 1 i12 = 1,0188 – 1  i12 = 0,0188 ou 1,88% ao mês

Solução do exemplo 2 (a) na calculadora HP 12 C
Tecle Visor Comentários

[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores
1[ENTER] 1,00

0,25[+] 1,25 Introduz a taxa de juros
12 [1/x][yx ] 1,0188

1[-] 0,0188 Resultado

Solução algébrica: (b) taxa de juros equivalente trimestral
q = 1 ano ou 4 trimestres; 
i4 =  4 1+0,25 -1  i4 = 4 1,25 -1  i4 = 1,0574 – 1 
i4 = 0,574 ou 5,74 ao trimestre

Solução do exemplo 2 (b) na calculadora HP 12C
Tecle Visor Comentários

[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores
1[ENTER] 1,00

0,25[+] 1,25 Introduz a taxa de juros
4 [1/x][yx ] 1,0574

1[-] 0,0574 Resultado

Exemplo 3 – Explicar a melhor opção: aplicar um capital de $ 
10.000,00 à taxa de 9,9% ao semestre ou à taxa de 20,78% ao ano.

Solução algébrica: Para a identificação da melhor opção, basta 
apurar o montante para as duas taxas e para um mesmo período. 
Vejamos, como 1 ano tem dois semestres, então com efeito fica:

FV(9,9% a.s) = 10.000,00 x (1 + 0,0992 = $ 12.078,01
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FV(20,78 a.a.) = 10.000,00 x (1 + 0,2078) = $ 12.078,00, neste 
caso, produziu para um mesmo período resultados iguais, logo dizemos 
que as taxas são equivalentes. Vê-se que é indiferente, para um mesmo 
prazo e para o regime de juros compostos, aplicar 9,9% a semestre ou 
20,78% ao ano.

Solução do exemplo 3 na calculadora HP 12C para taxa 
semestral 

Tecle Visor Comentários
[ f ][CLEASR][REG] 0,00 Limpa os registradores

1[ENTER] -10.000,00 Introduz o valor da aplicação
9,9[i] 9,90 Introduz a taxa
2 [n] 2,00 Introduz o n.º de períodos
[FV] 0,0050 Resultado

Solução do exemplo 3 na calculadora HP 12C para taxa anual
Tecle Visor Comentários

[ f ][CLEASR][REG] 0,00 Limpa os registradores
10.000,00[CHS][PV] -10.000,00 Introduz o valor da aplicação

20,78[i] 20,78 Introduz a taxa
1 [n] 1,00 Introduz o n.º de períodos
[FV] 12,078,00 Resultado

Exemplo 4 – Demonstrar se a taxa de juros de 11,8387% ao tri-
mestre é equivalente à taxa de 20,49999% para 5 meses. Calcular 
também a equivalência mensal dessas taxas. 

Solução algébrica: Uma maneira simples de identificar a equi-
valência de taxas de juros é apurar o MMC de seus prazos e capitalizá-
-las para este momento. Se os resultados forem iguais na data definida 
pelo MMC, dizemos que as taxas são equivalentes, pois produzem para 
um mesmo capital montantes idênticos. Sabendo-se que o MMC dos 
prazos das taxas é de 15 meses, tem-se:

I5 = (1 + 0,11837)5 = 1,7496 – 1 = 0,7496 ou 74,96% para 15 meses;
I3 = (1 + 0,20499)3 = 1,7496 – 1 = 0,7496 ou 74,96% em 15 meses

As taxas de 11,8387% ao trimestre e 20,4999% para 5 meses são 
equivalentes compostos, pois, quando capitalizadas para um mesmo 
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momento, produzem resultados iguais. Vejamos como fica a taxa equi-
valente mensal ou descapitalização

•  iq = 3  1+0,118387 -1  Iq =  3  1,118387 - 1
 Iq = 1,0380 – 1  Iq = 0,0380 ou 3,8 ao mês

•  iq =  5 1+0,204999 -1  Iq =  5  1,204999 -1 
 Iq = 1,0380 – 1  Iq = 0,380 ou 3,8% ao mês, que, por serem 
equivalentes, têm a mesma taxa mensal.

Solução do exemplo 4 na calculadora HP 12C com taxa 
trimestral

Tecle Visor Comentários
[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores

1[ENTER] 1,00
0,118387[+] 1,118387 Introduz a taxa juros

3 [1/x[yx ] 1,038000
1[-] 0,038000 Obtém-se a taxa procurada

Solução do exemplo 4 na calculadora HP 12C com taxa para 
5 meses

Tecle Visor Comentários
[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores

1[ENTER] 1,00
0,204999[+] 1,204999 Introduz a taxa juros

5 [1/x[yx ] 1,038000
1[-] 0,038000 Obtém-se a taxa procurada

 
Taxa nominal e Taxa efetiva

A taxa efetiva de juros é a taxa dos juros apurados durante todo o 
prazo n, sendo formada exponencialmente através dos períodos de ca-
pitalização. Ou seja, taxa efetiva é o processo de formação dos juros 
pelo regime de juros compostos ao longo dos períodos de capitalização. 
É obtida pela seguinte expressão:
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Taxa efetiva (if) = ( 1 + i )q – 1, onde q representa o número de 
períodos de capitalização dos juros. Por exemplo, uma taxa de 3,8% ao 
mês determina um montante efetivo de juros de 56,45% ao ano, ou seja: 

If = (1 + 0,038)12 – 1  If = (1,0038)12 – 1  If = 1,5644 – 1
If = 0,5644 ou 56,44% ao ano

Cálculo da taxa efetiva na calculadora HP 12C
Tecle Visor Comentários

[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores
1[ENTER] 1,00
0,038[+] 1,038 Introduz a taxa e soma
12 [yx ] 1,5644 Calcula

1[-] 0,5644 Taxa anual unitária

Quando se diz, por outro lado, que uma taxa de juros é nominal, 
geralmente, é admitido que o prazo de capitalização dos juros (ou 
seja, período de formação e incorporação dos juros ao principal) não 
é o mesmo daquele definido para a taxa de juros. Por exemplo, seja a 
taxa nominal de juros de 36% ao ano capitalizada mensalmente. Os 
prazos não são coincidentes. O prazo de capitalização é de um mês, e 
o prazo a que se refere a taxa de juros é igual a um ano ou 12 meses. 
Assim sendo, 36% ao ano representam uma taxa nominal de juros, 
expressa para um período inteiro, a qual deve ser atribuída ao período 
de capitalização.

Quando se trata de taxa nominal, é comum admitir-se que a capi-
talização ocorre por juros proporcionais simples. Assim, no exemplo, a 
taxa por período de capitalização é de 36%/12 = 3% ao mês, que corres-
ponde à taxa proporcional linear. Nesse caso, ao se capitalizar essa taxa 
nominal, apura-se uma taxa efetiva de juros superior àquela declarada 
para a operação. Baseando-se nos dados do exemplo ilustrativo, tem-se:

• Taxa nominal da operação para o período é igual a 36% ao a
• Taxa proporcional simples ou taxa definida para o período de        

capitalização é igual a 3% ao mês;
• Taxa efetiva de juros para a operação, if = (1 +         )

12
 – 1, 

após os cálculos, obtém-se if = 42,58% ao ano.

0,36
12
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Cálculo da taxa nominal na calculadora HP 12C 
Tecle Visor Comentários

[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores
1[ENTER] 1,00

0,03[+] 1,03 Introduz a taxa de juros
12 [yx ] 1,4258 Calcula a potência

1[-] 0,5644 Taxa anual unitária
 
Observe que a taxa nominal não revela a efetiva taxa de juros de 

uma operação. Ao dizer que os juros anuais são de 36%, mas capitali-
zados mensalmente, apura-se que a efetiva taxa de juros atinge 42,58% 
ao ano. Para que 36% ao ano fossem considerados a taxa efetiva, a 
formação mensal dos juros deveria ser feita a partir da taxa equivalente 
composta, ou seja: a taxa equivalente mensal de 36% ao ano seria dada 
por iq = q  1+i  - 1, que, com efeito, seria dada por i12 = 12 1,026 -1. Após 
os cálculos efetuados, temos i12 = 36% ao ano. 

Em regra geral, convenciona-se que, quando houver mais de um 
período de capitalização e não houver uma menção explícita de que se 
trata de uma taxa efetiva, a atribuição dos juros a esses períodos deve ser 
processada pela taxa proporcional. Por outro lado, quando os prazos forem 
coincidentes (prazo da taxa de juros e formação dos juros), a representação 
da taxa de juros é abreviada. Por exemplo, a expressão única “10% a.a.” 
indica que os juros são também capitalizados em termos anuais. 

Muitas vezes, ainda, o mercado define, para uma mesma ope-
ração, expressões diferentes de juros em termos de sua forma de capita-
lização. Por exemplo, o custo efetivo de 4,2% ao mês cobrado por uma 
instituição financeira pode ser equivalentemente definido em 4,12% ao 
mês para o mesmo período, ou seja, 30 1,042 - 1 = 0,137234% ao dia, 
que multiplicado por 30, gera um valor igual a 4,12% ao mês. Veja que 
a taxa de 4,12% ao mês é nominal (linear) e equivalente à efetiva de 
4,2% ao mês. Doravante veremos os exemplos resolvidos visando a um 
melhor entendimento do conceito e cálculo das taxas efetivas de juros. 

Exemplo 5 – Um empréstimo no valor de $ 10.000,00 é efetuado 
pelo prazo de um ano à taxa nominal (linear) de juros de 32% ao ano, 
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capitalizados trimestralmente. Pode-se determinar o montante e o custo 
efetivo do empréstimo. 

Solução algébrica: Admitindo, de acordo com a convenção ado-
tada, que a taxa de juros pelo período de capitalização seja a propor-
cional simples, então vamos obter: 

•  Taxa nominal (linear) – i = 32% a.a
•  Descapitalização proporcional – i = 32%/4, implica em i = 

8% a.t.
Calculando o montante do empréstimo, com efeito, fica:

FV = PV x (1 + i )4  FV = 10.000,00 x (1 + 0,08)4  FV =                                                          
          10.000,00 x 1,3605

FV = $ 13.604,88
Calculando a taxa efetiva, temos:

If = (1 + 0,08)4 – 1  If = (1,08)4 – 1  If = 1,3605 – 1
If = 0,3605 ou 36% ao ano.

Solução do exemplo 5 na calculadora HP 12C
Tecle Visor Comentários

[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores
10.000,00[CHS][PV] -10.000,00 Introduz o capital

8[i] 8,00 Introduz a taxa de juros
4 [n] 4,00 Introduz o n.º de períodos
[FV] 13.604,88 Resultado procurado

Cálculo da taxa efetiva na calculadora HP 12C
Tecle Visor Comentários

[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores
1[ENTER] 1,00

0,08[+] 1,08 Introduz a taxa de juros
4 [yx ] 1,3605
1[-] 0,3605 Obtém-se a taxa efetiva

Exemplo 6 – A caderneta de poupança paga juros anuais de 6% 
com capitalização mensal à base de 0,5%. Calcular a rentabilidade efe-
tiva dessa aplicação financeira.
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Solução algébrica: Temos que a taxa efetiva é dada por: 
if = (1 + )q – 1, dessa forma, vamos obter o seguinte:

If = (1+       )12 – 1  If = (1 + 0,0050)12 – 1  If = (1,005)12 – 1

If = 1,0617 – 1  If = 0,0617 ou 6,17% ao ano como taxa efetiva

Solução do exemplo 6 na calculadora HP 12C
Tecle Visor Comentários

[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores
1[ENTER] 1,00
0,005[+] 1,005 Introduz a taxa de juros

12 yx 1,0617 Introduz a potência
1[-] 0,0617 Taxa de juros efetiva da operação

Exemplo 7 – Sendo de 24% a.a. a taxa nominal de juros cobradas 
por uma instituição, calcular o custo efetivo anual, admitindo que o pe-
ríodo de capitalização dos juros seja mensal, trimestral e semestral.

Solução algébrica: Sabe-se que o custo efetivo é dado por (if), 
então tem-se: 

Custo mensal:

If = (1 +         )12 - 1  If = (1 + 0,20)12 – 1  If = (1,020)12 – 1
If = 1,2682 – 1  If = 0,2682 ou 26,82% a.a.

Custo trimestral:
If = (1 +        )4 – 1  If = (1 + 0,06)4 – 1  If = (1,06)4 – 1
If = 1,2625 – 1  If = 0,2625 ou 26,25% a.a.

Custo Semestral:
if = (1+        )2 – 1  if = (1 + 0,12)2 – 1  if = (1,12)2 – 1
if = 1,2544 – 1  if = 0,2544 ou 25,44% a.a.

i
q

0,06
12

0,24
12

0,24
4

0,24
2
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Solução do exemplo 7 na calculadora HP 12C para custo efe-
tivo mensal

Tecle Visor Comentários
[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores

1[ENTER] 1,00
0,02[+] 1,02 Introduz a taxa de juros
12 [yx ] 1,2682 Introduz o n.º de períodos

1[-] 0,2682 Taxa efetiva unitária mensal

Solução do exemplo 7 na calculadora HP 12C para custo efe-
tivo trimestral

Tecle Visor Comentários
[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores

1[ENTER] 1,00
0,06[+] 1,06 Introduz a taxa de juros
4 [yx ] 1,2625 Introduz o n.º de períodos
1[-] 0,2625 Taxa efetiva unitária mensal

Solução do exemplo 7 na calculadora HP 12C para custo efe-
tivo semestral

Tecle Visor Comentários
[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores

1[ENTER] 1,00
0,12[+] 1,12 Introduz a taxa de juros
4 [yx ] 1,2544 Introduz o n.º de períodos
1[-] 0,2544 Taxa efetiva unitária mensal

Exemplo 8 – Uma aplicação financeira promete pagar 40% ao 
ano de juros. Sendo de um mês o prazo da aplicação, pede-se deter-
minar a sua rentabilidade efetiva, considerando os juros de 40% a.a. 
como taxa efetiva e taxa nominal.

Solução algébrica: Sabemos que a taxa efetiva mensal é a taxa 
equivalente composta de 40% a.a., portanto vamos ter o seguinte 
cálculo:

Iq =  12 1+0,40  – 1  If =  12 1,40  – 1  If = 1,0284 – 1
If = 0,0284 ou 2,84% a.m.
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Para a taxa nominal, temos que a rentabilidade mensal de 40% 
a.a. é definida pela taxa proporcional simples, isto é: i =        . Após os 
cálculos, obtemos: i = 3,333% a.m.

Ao se capitalizar exponencialmente essa taxa para o prazo de um 
ano, chega-se a um resultado efetivo superior à taxa nominal dada de 
40% a.a., portanto calculamos da seguinte forma:

If = (1+       )12 – 1  If = (1 + 0,0333)12 – 1  If = (1,0333)12 – 1
If = 1,4821 – 1  If = 0,4821 ou 48,21% a.a.
Logo, 48,21% ao ano é a taxa efetiva anual da operação, sendo de 

40% ao ano a taxa nominal declarada.

Solução do exemplo 8 na calculadora HP 12C para a taxa efetiva
Tecle Visor Comentários

[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores
1[ENTER] 1,00

0,40[+] 1,40 Introduz a taxa anual
12 [1/x][yx ] 1,0284 Introduz o prazo da operação

1[-] 0,0284 Taxa efetiva unitária mensal

Para tanto, vamos transformar a taxa efetiva de 51,1% ao ano em 
taxa nominal com capitalização mensal.

A convenção exponencial adota o mesmo regime de capitali-
zação para todo o período. Ou seja, utiliza capitalização composta tanto 
para a parte inteira quanto para a parte fracionária. Vale frisar que essa 
convenção é a mais generalizadamente usada na prática, sendo conside-
rada tecnicamente mais correta por empregar somente juros compostos 
e taxas equivalentes para os períodos não inteiros. Para tanto, a                           
expres são que melhor denota essa situação é: FV = PV x (1 +i)n + m/k. 

Utilizando a referida fórmula para resolver o problema do 
exemplo anterior, obteremos o seguinte montante:

FV = 10.000,00 x (1 + 0,15)2 + 7/12  FV = 10.000,00 x (1,15)31/12

FV = 10.000,00 x (1,15)2,58333  FV = 10.000,00 x 1,434836

FV = $ 14.348,36

40%
2

0,40
12
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Na calculadora HP 12C
Tecle Visor Comentários

[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores
10.000,00[CHS][PV] -10.000,00 c Introduz o valor do empréstimo

2,58333[n] 2,58333 Introduz o prazo para operação
15 [i] 15,00 Introduz a taxa de juros
[FV] 0,5644 Resultado

O procedimento é o mesmo ao se determinar a taxa equivalente 
mensal de 15% ao ano e capitalizá-la para os 2 anos e 7 meses ou 31 
meses. Vejamos como ficaria essa situação:

Iq = 12 1,15  -1 Iq = 1,011715 - 1  Iq = 0,011715 ou 1,1715%                                                       
           ao mês

FV = 10.000,00 x (1 + 0,011715)31  FV = 10.000,00 x 1,434841
FV = $ 14.348,41

Na calculadora HP 12C
Tecle Visor Comentários

[ f ][CLEAR][REEG] 0,00 Limpa os registradores
1[ENTER] 1,00

0,15[+] 1,15 Introduz a taxa de juros
12 [i] 1,011715 Extrai a raiz 12 da linha anterior
31[yx ] 1,434838

10000,00[x] 14.348,37 Resultado
 
Observe que existe uma pequena diferença entre os mon-

tantes apurados.

Exemplo 9 – Uma pessoa aplicou um capital pelo prazo de 1 ano 
e 5 meses à taxa de 21% ao ano. Determinar o valor da aplicação, saben-
do-se que o montante produzido no final do período foi de $ 25.000,00. 
Resolver o problema utilizando a convenção linear e exponencial. 

Solução algébrica:
FV = $ 25.000,00; n = 2 anos e 9 meses; i = 21% ao ano.
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Pela convenção linear
Como a convenção linear é dada por FV = PV x (1 + i)n x (1 +                

i x    ), substituímos de imediato os dados fornecidos pelo problema. 
Com efeito, obtemos:

25.000,00 = PV x (1 + 0,21)2 x (1+0,21 x      ) 
25.000,00 = PV x 1,4641 x 1,1575

PV =                            PV =                  PV = $ 14.751,90

Solução do exemplo 9 na calculadora HP 12C pela con-
venção linear

Tecle Visor Comentários
[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores

25.000,00[CHS [FV]] -25.000,00 Introduz o valor do resgatado
21[i] 21,00 Introduz a taxa de juros

2,75 [n] 2,75 Introduz o prazo
[PV] 14.751,90 Resultado

Pela convenção exponencial
FV = PV x (1 + i)n + m/k

25.000,00 = PV x (1 + 0,21)2 + 9/12  25.000,00 = PV x (1,21)33/12

25.000,00 = PV x (1,21)2,75  25.000,00 = PV x 1,689117

PV =                   PV = $ 14.800,63

Solução do exemplo 9 na calculadora HP 12C pela convenção 
exponencial

Tecle Visor Comentários
[ f ][CLEAR][REG] 0,00 Limpa os registradores

25.000,00[CHS [FV]] -25.000,00c Introduz o valor do resgatado
21[i] 21,00 Introduz a taxa de juros

2,75 [n] 2,75 Introduz o prazo
[PV] 14.800,63c Resultado

m
k

9
12

25.000,00
1,4641 x 1,1575

25.000,00
1,694696

25.000,00
1,689117
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Considerações finais

Os dados aqui apresentados são importantes no ensino de 
Matemática Financeira. A familiarização dos alunos com as diversas 
funções da calculadora HP 12C com diferentes exercícios facilita traçar 
estratégias para o estudo de assuntos mais complexos. Face a isso, bus-
camos a todo instante sistematizar os tópicos para proporcionar ao leitor 
uma aprendizagem mais proveitosa. 

Acreditamos que este trabalho possa ser aprimorado a cada expe-
rimentação, pois as primeiras referências para a elaboração desta dis-
sertação, além das experiências profissionais como bancário, aluno e 
professor, foram livros didáticos e o contato com colegas apaixonados 
por Matemática Financeira como o bancário e autor de livro Erivam 
Lima. Por isso, pude pensar, refletir e aprender para que este estudo 
pudesse aprimorar-se bem. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, procurei sempre des-
tacar junto aos meus alunos a importância de aspectos relevantes para a 
vida prática, pois a ordenação e a repetição dos elementos fundamentais 
facilitam o aprofundamento nesse conhecimento de extrema impor-
tância, proporcionando momentos prazerosos e incentivadores para 
uma nova aprendizagem. 

Apresentamos nos exercícios contidos nesta dissertação uma so-
lução tradicional e uma solução bastante prática com o uso da HP 12C 
para servir de motivação e curiosidade para o leitor. No entanto, a dis-
sertação se diferencia da maioria da prática vigente, no sentido de se 
experimentar uma mudança com o uso de uma calculadora de extrema 
importância, pois, além de motivadora, é mais precisa quando da abor-
dagem na resolução de problemas e na sua sistematização. 

Tivemos o cuidado de selecionar uma bibliografia voltada para 
o tema proposto, visto estudos desse tipo se revelarem como uma 
grande proposta de ensino/aprendizagem para alunos, professores e, 
quem sabe, para uma reflexão também dos consumidores em geral na 
hora de adquirir ou escolher o que é melhor para eles do ponto de vista 
econômico financeiro.
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Finalmente, vale ressaltar que a proposta desta dissertação não é 
uma panaceia nem um antídoto para solução de todos os problemas da 
Matemática Financeira. Considero apenas como um trabalho de escla-
recimento para alunos, professores e investidores de pequeno porte 
(poupadores) com a expectativa de contribuir e estimular o leitor a ex-
perimentar no seu dia a dia, a aprimorar suas práticas, a evoluir, a tentar 
sempre uma reflexão mais adequada, conforme suas necessidades e re-
alidades de consumo, apelando sempre primeiramente para diagnos-
ticar suas aquisições mediante cálculos prévios com o uso da HP 12C. 

Apresentamos, como produto final, um DVD contendo um tuto-
rial prático com visualização da calculadora HP 12C e resoluções de 
problemas do dia a dia, contemplando, dessa forma, a proposta da dis-
sertação. Aproveitando ainda a experiência obtida com este trabalho, 
apresento a simulação dos cálculos para aposentadorias com os contri-
buintes do INSS, mostrando que o valor pago pelo governo é bem infe-
rior ao devido, proporcionando assim um superávit bastante expressivo 
a favor da previdência. Afirmamos que matematicamente a previdência 
poderia pagar pensões a todas as gerações futuras dos contribuintes 
com o superávit sem comprometer o saldo contábil do fundo de pensão 
para tal fim.
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Regional de Ofiologia da UFC (NUROF− UFC), é bolsista produtividade 
em pesquisa do CNPq e orienta nos cursos de Pós-Graduação em Ecologia 
e Recursos Naturais (PPGERN) e Ensino em Ciências e Matemática 
(ENCIMA), ambos na UFC. E-mail: dmbnojosa@yahoo.com.br

Eciângela Ernesto Borges

Licenciada em Química, especialista em Ensino de Química e 
mestranda em Ensino de Ciências de Ciências e Matemática (ENCIMA), 
todos na UFC. Atualmente é professora efetiva de Química da E.E.F.M. 
Professor Paulo Freire. 

Edneide Maria Ferreira da Silva

Licenciada em Química pela UECE, especialista em Ensino de 
Química pela UFC e em Coordenação Escolar pelo Instituto UFC Virtual, 
mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela UFC (ENCIMA). 
Atualmente é professora efetiva de Química da Rede Pública Estadual 
(SEDUC-CE). E-mail: edneidequimica@gmail.com

Esilene dos Santos Reis

Licenciada em Ciências Naturais pela UEPA, fez especialização 
em Metodologia do Ensino de Ciências Naturais pela Universidade do 
Pará e é mestre em Ensino de Ciências e Matemática (ENCIMA-UFC). 
Atualmente é professora efetiva de Química da Rede Estadual de Ensino 
do Estado do Pará e Tutora do curso de Licenciatura em Química pela 
Universidade Federal do Ceará. Email: esilene@hotmail.com

Francisco Neuzimar de Azevedo Andrade

Licenciado pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, Especialista 
em Ensino em Química e Mestre em Ensino de Ciências e Matemática da 
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UFC (ENCIMA). Professor da Escola de Ensino Fundamental e Médio 
João Ribeiro Ramos. E-mail: profneuzimar@hotmail.com

Francisco Régis Vieira Alves

Licenciado e bacharelado em Matemática, mestre em Matemática 
pela UFC, mestre em Educação, com ênfase no ensino de Matemática e 
doutor em Educação pela UFC, com área de atuação no ensino de 
Matemática no Ensino Superior. Atualmente é docente do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, onde é 
bolsista de Produtividade em Pesquisa do IFCE e coordena o Mestrado 
Acadêmico em Ensino de Ciências e Matemática (PGECM/IFCE). 
Também é coordenador Institucional do DINTER Educação Matemática 
IFCE/UNIAN – SP e docente do Programa de Pós Graduação em 
Ensino de Ciências e Matemática – ENCIMA. Atua nas áreas de 
Metodologia no Ensino de Matemática, História e Tecnologia no ensino 
de Matemática. E-mail: fregis@ifce.edu.br.

Isaías Batista de Lima 

Bacharel e licenciado em Filosofia (UECE, 1995), com especia-
lização em Filosofia Política, mestre (UFC, 2002) e doutor (UFC, 2010) 
em Educação. É professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará e 
orientador do curso de Pós-Graduação Profissional em Ensino de 
Ciências e Matemática (ENCIMA) da UFC. Desenvolve pesquisas em 
temas relacionados à filosofia da educação, metodologia da pesquisa 
em educação e epistemologia da educação. É líder do Grupo de Pesquisa 
Filosofia e Metodologia da Pesquisa em Educação (FIMEPE) e coorde-
nador do Grupo de Estudo Filosofia e Metodologia da Pesquisa em 
Ensino de Ciências e Matemática no Mestrado (FIMEPECIM). E-mail: 
isaiaslima203@yahoo.com.br.
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José Othon Dantas Lopes 

Graduado em Matemática pela UFC, mestre e doutor em 
Matemática Pura e Aplicada. Atualmente é professor Associado da 
Universidade Federal do Ceará – UFC e professor orientador do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 
(ENCIMA-UFC). E-mail: othon@mat.ufc.br 

Júlio Wilson Ribeiro 

Graduado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica (ITA/1978), 
Mestre em Engenharia Mecânica (UFPB/1985) e Doutor em Ciências 
(ITA/1992). Pós-Doutor em Educação: currículo, na área de Tecnologia 
Educacional (PUCSP, 2010). Professor voluntário/PROPAP do DFE/
FACED e permanente dos Programas de Pós-Graduação em Educação 
Brasileira e Ensino de Ciências e Matemática/UFC. Campos de inves-
tigação: mapeamento cognitivo; aprendizagem significativa; inte-
gração das TIC e currículo; TIC e análise qualitativa; transdisciplinari-
dade; educação científica, matemática e ambiental; formação de 
educadores; avaliação da aprendizagem. Foi bolsista de produtividade 
em pesquisa do CNPq (1993/2001), membro do Conselho Científico 
da ABED e pesquisador da área de Modelagem Computacional em 
Engenharia Aeroespacial no IAE/CTA/SP e INPE/SP. Orientou Teses e 
Dissertações em Programas de Pós-Graduação/UFC das áreas de: 
Computação, Física, Matemática e Engenharia de Teleinformática. 
E-mail: juliow@uol.com.br

Maria da Conceição Ferreira

Graduada em Matemática pela Universidade Federal do Ceará –
UFC (2008), graduada em Pedagógia pela UVA (2004), fez especiali-
zação em Anos Iniciais pela UECE, especialização em Matemática pela 
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UVA e é mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela UFC 
(ENCIMA – UFC). Atualmente é funcionária pública da prefeitura de 
Fortaleza e de Maracanaú ligada ao ensino. Tem experiência principal-
mente na área de matemática, informática educativa e pedagogia 
(Educação Infantil). E-mail: concyferreira@yahoo.com.br

Maria Goretti de Vasconcelos Silva

Licenciada em Química pela Universidade Federal do Ceará 
(UFC), mestre e doutora em Química Orgânica pela Universidade 
Federal do Ceará, e com pós-doutorado no Instituto de Física e Química 
de São Carlos. Atualmente é professora Titular do Departamento de 
Química Analítica e Físico-Química da UFC, onde atua na área de 
Química de Produtos Naturais e na área de uso de tecnologias digitais 
aplicadas ao Ensino de Química. Também é professora e orienta nos 
Programas de Pós-Graduação em Química, no Ensino de Ciências e 
Matemática (ENCIMA) e no RENORBIO, todas da UFC. E-mail: mg-
vsilva@ufc.br

Maria Mozarina Beserra Almeida

Bacharelada em Engenheira Química, mestre em Química 
Inorgânica e doutora em Química Orgânica pela UFC. Atualmente é 
professora Associada III do Departamento de Química Analítica e 
Físico-Química da Universidade Federal do Ceará (UFC) e professora 
orientadora do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da UFC 
(ENCIMA). E-mail: mozarina@gmail.com

Maria Rosilene Ceciano Lima 

Licenciada em Ciências Naturais e Matemática – UECE, especia-
lista em Gestão Ambiental – INTA e mestranda no Programa de Pós-
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graduação em Ensino de Ciências e Matemática, da Universidade Federal 
do Ceará (ENCIMA – UFC). Atualmente é professora de Ciências.

Paulo Marcelo Silva Rodrigues 

Bacharel em Administração pela Universidade Estadual do Ceará e 
tem Habilitação Plena em Matemática pela mesma instituição. Fez a 
Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental e Médio pela 
Universidade Estadual Vale do Acaraú-CE e é mestre em Ensino de Ciência 
e Matemática (ENCIMA) pela Universidade Federal do Ceará. Já atuou 
como Tutor a Distância nas Licenciaturas Semipresenciais em Matemática 
e Física pela Universidade Federal do Ceará e, no momento, atua como 
Tutor a Distância e Professor Formador na Licenciatura Semipresencial em 
Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 
Ceará. Também é professor de Matemática da rede estadual de ensino e 
cursa o bacharelado em Psicologia pela Faculdade de Tecnologia Intensiva.

Rafael Bezerra e Silva

Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do 
Estado do Ceará – Faculdade de Educação de Crateús (2007), especiali-
zado em Ensino de Biologia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(2009) e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática da Universidade Federal do Ceará (ENCIMA – 
UFC). Atualmente é professor efetivo de Ciências (Ensino Fundamental) 
e Biologia (Ensino Médio) da rede pública municipal de Crateús e esta-
dual do Ceará, e participa como professor-supervisor do subprojeto 
PIBID / Biologia / FAEC / UECE. E-mail: silva.rafael83@hotmail.com

Raquel Crosara Maia Leite 

Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de 
Uberlândia (1990), mestre e doutora em Educação, respectivamente 
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pela Universidade Federal do Ceará (1998) e Universidade Federal de 
Santa Catarina (2004). Atualmente é professora adjunta da Universidade 
Federal do Ceará. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 
pesquisa em Ensino de Ciências, atuando principalmente nos seguintes 
temas: formação de professores, ensino de biologia e ensino de ciên-
cias. E-mail: raquelcrosara@yahoo.com.br

Robério Lima Cavalcante 

Bacharel em Fisioterapia pela Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR), graduado em Licenciatura Plena (Ensino Básico/Biologia) 
pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), fez o Curso de 
Aperfeiçoamento de Professores de Biologia do 2º Grau (Pró-Ciências), 
é especializado em Saúde Pública pela UECE e mestre em Ensino de 
Ciências e Matemática pela UFC (ENCIMA – Biologia). Atualmente é 
fisioterapeuta no NASF (Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família) 
de Baturité e leciona na Escola de Ensino Médio Liceu de Baturité 
Domingos Sávio, onde também coordena o Laboratório de Biologia.

Silvany Bastos Santiago 

Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, 
Especialista em Controle e Qualidade em Educação pela UFC, Mestre 
em Educação Brasileira em Avaliação Educacional pela UFC e doutora 
em Educação pela UFC. Atualmente é professora orientadora do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 
(ENCIMA – UFC) e desenvolve trabalhos principalmente na área de 
Avaliação Educacional. E-mail: silvanybs@gmail.com

Simone da Silveira Sá Borges

Bacharel em Química pela Universidade Federal do Ceará 
(UFC), Mestre em Química Inorgânica e Doutora em Físico-Química 



pelo Instituto de Química de São Carlos, USP. Professora Associada IV 
do Departamento de Química Analítica e Físico-Química da UFC, 
Diretora do Centro de Ciências da UFC e Professora do Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da UFC (ENCIMA). 
E-mail:simone@ufc.br.

Ubaldo Tonar Teixeira Góes 

Licenciado em Matemática pela Universidade Estadual do Ceará 
(UECE) e em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará 
(UFC). Tem especialização em Metodologia do Ensino Fundamental e 
Médio pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e mestrado 
em Ensino de Ciências e Matemática (EMCIMA) pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC). É professor de Ciências e Matemática nas 
redes públicas municipal de Fortaleza (desde 2001) e estadual cearense 
(desde 1993). Desenvolve pesquisa em mapeamento cognitivo; apren-
dizagem significativa e telecolaborativa; formação de professores de 
científica e matemática. 
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