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Editorial

A revista Acta Scientiae é o veículo de comunicação científica das áreas de Ciências
Naturais e Exatas e de Ensino de Ciências e Matemática do Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Luterana do Brasil (PPGECIM/
ULBRA). Por sua própria natureza, abrange, portanto, diversas áreas relativas às ciências
e ao ensino das mesmas, privilegiando trabalhos multi e interdisciplinares.

Nesta edição, que cobre exclusivamente temas de ensino de ciências e matemática,
temos a contribuição de forma eqüitativa de todas as áreas que compõem a grande área
de ensino de ciências e matemática.

Inicialmente, apresentamos o artigo de Levi e Oliveira do Espírito Santo, que discu-
tem o uso do aporte vygotskyano em uma alternativa transdisciplinar. Em seguida, te-
mos o artigo de Dutra da Silva e Scartazinni, que investigam o uso de jogos no ensino de
matemática. Dentro da área da física, temos as contribuições de Hülsendeger, da Costa e
Cury, além da contribuição de Futterleib e dos Santos. O primeiro discute concepções de
estudantes sobre calor e temperatura, e o segundo analisa o uso de tecnologias de infor-
mação em ambientes não-formais.

Dentro da área da química, apresentamos os artigos de Loguércio e Del Pino, que
discutem as contribuições da história e filosofia da ciência na formação do químico e o
artigo de Orlando, Camargo e Andrade Neto que relatam o uso de tecnologias de infor-
mação no ensino de química. Finalmente, dentro da área da Biologia, temos uma contri-
buição de Dal-Farra e outra de Oliveira e Rezler; a primeira sobre a influência da mídia
na modificação de conceitos biológicos, enquanto a segunda discute a inclusão de temas
contemporâneos no ensino de Biologia.

Assim, firmamos a revista como um veículo de discussão da área de Ensino de Ciên-
cias e Matemática, com contribuições diversas que podem ser proveitosas para diversos
campos de investigação educativa, desde a história e filosofia das ciências como o uso de
novas tecnologias educativas em ciências e matemática, dentre outras.

Comissão Editorial
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A psicologia vygotskyana
e uma alternativa
transdisciplinar1

The Vygotskyan psychology and a
transdisciplinar alternative

Lênio Fernandes Levy
Adílson Oliveira do Espírito Santo

RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO

Tomando-se por base a asserção transdisciplinar de que se vai “do todo às partes e das
partes ao todo”, propõem-se ações educacionais (em especial no que tange ao segundo trecho
dessa afirmação) dirigidas pelo que se denominou de Duplas Heterogêneas de Professores (DHP) –
concebidas pelo autor do presente artigo –, que integram docentes com formação (cada um deles)
em disciplinas distintas, os quais, trabalhando em conjunto, inclusive com os alunos, no mesmo
espaço-tempo pedagógico, buscam/buscariam construir ligações entre os conteúdos pertencentes
aos dois campos de conhecimento em questão, efetivando-se um caminhar das partes, bem como
de seus mútuos e múltiplos liames, em direção a uma ou mais totalidades cognitivas. Trata-se/tratou-
se de demonstrar, em nível teórico, a existência de compatibilidade entre a idéia de DHP, a
Transdisciplinaridade Moriniana2  e o Sociointeracionismo Semântico.

PPPPPalavras-chave:alavras-chave:alavras-chave:alavras-chave:alavras-chave: transdisciplinaridade, educação, DHP, psicologia vygotskyana.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

Being taken by base the transdisciplinar assertion that goes “from the whole to the parts and of
the parts to the whole”, propose education actions (especially with respect to the second passage of
the statement) driven by the that was called of Heterogeneous Couples Teachers (HCT) – become

Lênio Fernandes Levy é Mestre em Educação em Ciências e Matemáticas (NPADC/UFPA) e Professor do
Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará (CEFET-PA). E-mail: lêniolevy@ig.com.br.
Adílson Oliveira do Espírito Santo é Doutor em Engenharia Elétrica (UNICAMP) e Professor do Programa de
Pós-Graduação do Núcleo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico da Universidade Federal do
Pará (NPADC/UFPA). E-mail: adilson@ufpa.br.
1 O presente artigo é um dos capítulos da dissertação de mestrado (NPADC/UFPA) de LEVY (2003) denomi-
nada “Os Professores, uma Alternativa Visando à Transdisciplinaridade e os Atuais Alunos de Matemática da
Educação Pública Municipal de Jovens e Adultos de Belém, Pará”, cuja orientação coube ao Professor Doutor
Adílson Oliveira do Espírito Santo.
2 Edgar Morin é sociólogo, antropólogo, historiador e filósofo francês. É fundador do Centro de Estudos
Transdisciplinares da Escola em Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESC – Paris). É considerado um dos
maiores pensadores do século XX.

Canoas v.8 n.1 p. 5 - 24 jan./jun. 2006ACTA SCIENTIAE
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pregnant by the author  of the present article -, that integrate educationals with formation (each one of
them) in different disciplines, the ones which, working together, besides with the students, in the
same pedagogic space-time, look for to build connections among the contents belonging to the  two
knowledge fields in subject, being executed a to walk of the parts, as well as of their mutual and
multiple ties, towards an or more cognitive totalities. It’s treated of demonstrating, in theoretical level,
the compatibility existence among the idea of HCT, morinian transdiciplinarity and semantic
sociointerationism.

KKKKKey-words: ey-words: ey-words: ey-words: ey-words: transdiciplinarity, education, HCT, Vygotskian Psychology.

1 Algumas considerações
A busca de evidências que possam in-

dicar concordância entre uma hipótese as-
pirante à aceitação e os pensamentos já
consagrados pela comunidade acadêmica
é caminho razoável para a consolidação do
ideário (candidato à credibilidade) em jogo.
A proposição – de cunho intencionalmen-
te complexo/transdisciplinar – das DHP,
que representou o cerne de nossa disserta-
ção de mestrado (defendida no NPADC/
UFPA em setembro/2003), encontra resso-
nância, assim cremos, no corpo teórico
preconizado por Lev Vygotsky, ora abona-
do por parcela significativa de estudiosos
da Psicologia.

Conforme assevera Morin, “é preciso
juntar as partes ao todo e o todo às partes”
(2002, p.13). Com o escopo de ratificar tal
idéia, Silva lembra que:

Edgar Morin gosta de citar uma passa-
gem de Pascal: “Sendo todas as coisas
causadas e causantes, auxiliadas e
auxiliantes, mediatas e imediatas, e
mantendo-se todas elas por meio de um
vínculo natural e insensível, que une as
mais afastadas e as mais diferentes, jul-
go impossível conhecer as partes sem
conhecer o todo, assim como conhecer
o todo sem conhecer particularmente
as partes”. Essa reflexão densa serve-lhe
de base para a fundamentação da
epistemologia da complexidade. Expo-
sições e entrevistas mais longas levam-
no quase sempre a recorrer a essa chave
de seu pensamento. (2002, p.93)

Ao longo dos tópicos seguintes,
descortinaremos a possibilidade de inter-
pretação da transdisciplinaridade e/ou das
DHP através da ótica vygotskyana, ação
cuja recíproca entendemos ser igualmen-
te possível.

2 O ser e o mundo
“Sujeito” e “objeto” são duas facetas

de uma questão que demanda, desde há
muito, grandes esforços de compreensão
à humanidade, haja vista os diferentes
posicionamentos assumidos a respeito e as
conseqüentes incertezas suscitadas.

Existe apenas um mundo ou uma infi-
nidade deles? O mesmo universo se mani-
festa para (e é sentido de maneira igual por)
todos ou cada sujeito contempla o seu pró-
prio universo? Somos ignorantes por não
conseguirmos vislumbrar uma (única) obje-
tividade ou a variedade de concepções que
formulamos acerca da natureza pode ser tão
vasta e real quanto quisermos? Quem sabe
ao certo? Talvez as questões cujas soluções
possam estar (mas talvez nem estejam!) den-
tro de nós sejam as mais difíceis de elucidar.

Há hipóteses várias, e cada período da
História favorece(u) mais esta ou aquela ex-
plicação/interpretação. O racionalismo
cartesiano apregoa(va) que a realidade é (era)
alcançável ao se caminhar de dentro para fora
do indivíduo, sendo as inferências pessoais
as responsáveis pela consecução do conhe-
cimento certo e seguro. René Descartes acre-
ditava poder chegar à “verdade” mediante a
razão, asseverando que o “bom senso”
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imanente aos homens conduzi-los-ia à “ob-
jetividade” se utilizado corretamente.

Uma das idéias básicas de Descartes
(“Regulae”, 1701) é que o conheci-
mento é um só, embora sua aquisição
dependa inteiramente do uso da men-
te humana. Todos os seres humanos
têm a habilidade natural de discernir
o verdadeiro e o falso. O “poder de
conhecer” é o mesmo, independen-
temente dos objetos a que ele é apli-
cado. (PINO, 2001, p.26)

Hoje em dia, mesmo entre aqueles
que, porventura, aceitarem/proclamarem a
linha de pensamento dedutiva/cartesiana,
haverá os que acreditam poderem chegar a
concepções individuais de mundo total-
mente diferentes umas das outras, porquan-
to é, convenhamos, vaga a noção de “bom
senso”, o qual esparge subjetividade.

Se, de um lado, diz-se (dizia-se) ser
possível, a partir de lucubrações, o
atingimento certo e seguro da realidade,
de outro, afirma-se (afirmava-se) que o
empirismo (vide método indutivo) é (era)
a chave para o “real”, sendo o sujeito, se-
gundo tal concepção, burilável mediante
ação da sensibilidade/experiência.

J. Locke (1632-1704) foi um dos filó-
sofos modernos a apresentar o
Empirismo de forma mais elaborada
(An Essai Concerning Human
Understanding, 1690). Partindo do
princípio de que não existem idéias
inatas e de que a mente é uma “tábula
rasa”, uma espécie de folha em bran-
co onde são registradas as idéias. Se-
gundo ele, as idéias são o resultado de
duas funções do entendimento: a sen-
sação e a reflexão. A sensação é a via
pela qual passam todas as impressões
que vêm do mundo externo, fonte
única das idéias, pois, como diz o dita-
do empirista, “nada existe na mente
que antes não tenha existido nos sen-

tidos”. Embora as coisas não sejam ne-
cessariamente como elas aparecem, é
por meio dessas aparências e só delas
que o homem pode conhecê-las. Isso
não quer dizer que todas as idéias pro-
cedam das sensações externas, pois
Locke distingue duas categorias: as
idéias simples, originadas das sensa-
ções, e as complexas, resultado da as-
sociação destas feita pela reflexão. O
Associacionismo tornou-se o modo de
explicação mais importante do
Empirismo. (PINO, 2001, p.27)

Nos tempos atuais, a teoria que com-
bina racionalismo e empirismo é a que goza
de maior aceitação nos meios acadêmicos.
Conforme afirmação de Bachelard: “A ati-
vidade científica, seja qual for seu ponto de
partida, tem que levar em conta razão e ex-
periência: se experimenta, tem que racioci-
nar; se raciocina, tem que experimentar”
(1934, apud PINO, 2001, p.28). Em tal sen-
tido, destacamos dois ideários: o de Jean
Piaget (Epistemologia Genética) e o de Lev
Vygotsky (Dialético ou Histórico-Cultural).

Piaget dedicou-se com afinco à com-
preensão dos processos de construção do
conhecimento e de passagem dos níveis
mais elementares aos mais abstratos (PINO,
2001). Admitindo concomitantemente as
influências intrínseca e extrínseca no tocan-
te à dinâmica cognitiva, asseverou que as
“novidades” são assimiladas/absorvidas por
conta de acomodações/modificações ocor-
ridas nas estruturas mentais do sujeito. Se-
gundo Taille:

(...) sempre que entramos em contato
com algo novo, nossa primeira ativi-
dade é a de procurar assimilar a novi-
dade com as estruturas ou esquemas
mentais que já possuímos. É através
deste primeiro ato, necessário, que ve-
rificamos o quanto nossos esquemas
se adequam ou não ao novo objeto de
conhecimento; e, em não se adaptan-
do, modificamos estes esquemas, ou
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seja, os acomodamos para poder as-
similar o novo. Tal acomodação é, ela
também, fruto da atividade do sujei-
to que se empenha em resolver os con-
flitos criados pelo hiato existente en-
tre os esquemas antigos de assimila-
ção e a novidade para a qual eles não
se aplicam adequadamente. Portanto,
aprender não é, apenas, seja para a
criança, seja para o adulto, introjetar,
pura e simplesmente, um dado novo;
é, isto sim, reorganizar todo o nosso
sistema cognitivo (nossa inteligência)
para o adequarmos ao novo objeto. E
esta reorganização é, repetimo-lo, fru-
to da atividade do sujeito, atividade
sem a qual o novo não seria possível
de ser assimilado. (1991, p.15-16)

“Função” e “estrutura” são palavras-
chave no que tange ao ideário piagetiano.
Na visão de Piaget, crianças e adultos são
idênticos funcionalmente e diferentes sob
o prisma estrutural. Ao compararmos as
duas inteligências (infantil e adulta), cons-
tatamos a mesma função, qual seja a de “re-
tirar informações do meio e organizá-las de
forma a compreendê-las” (Ibidem, p.12).
Estruturalmente falando, inexiste semelhan-
ça porquanto as “estruturas mentais” de
que dispõe o adulto são distintas (mais com-
plexas!) daquelas existentes na criança.

Lev Vygotsky deu ênfase ao papel do
elemento social na formação do indivíduo.
A relação homem x mundo não é (não se-
ria), de acordo com suas conclusões, dire-
ta, necessitando-se da utilização de meios
para que seja (fosse) atingida. Por intermé-
dio do “outro” e da “linguagem”, o ser al-
cança (alcançaria) o mundo e o mundo
alcança(ria) o ser.

Os conceitos, segundo Vygotsky, são
construções culturais internalizadas/
reconstruídas pelos indivíduos ao longo
de seu processo de aprendizagem e de
desenvolvimento, para o qual (o proces-
so) a mediação é fundamental. Pino es-
clarece que:

O mundo real, ou em si, é inacessível à
razão humana, como já fora percebido,
desde a Antigüidade, por numerosos fi-
lósofos. Ele só pode ser conhecido como
mundo para si, ou seja, como objeto da
representação que dele se faz. Mas,
como lembra Vygotsky, no Manuscrito
de 1929, falando dos 3 estágios do de-
senvolvimento cultural, (2000, p.24),
entre a coisa em si e a coisa para si in-
terpõe-se a coisa para os outros. Ou seja,
o conhecimento do indivíduo é, primei-
ramente, conhecimento dos outros. O
mundo significa para o indivíduo por-
que, primeiramente, significou para os
outros. Com isso, na perspectiva histó-
rico-cultural, afirma-se que o conhecer
é um processo social e histórico, não um
fenômeno individual e natural. Ora,
dizer que o real só pode ser conhecido
como representação equivale a dizer que
conhecer é um processo de natureza
semiótica. (2001, p.41-2)

A interação da criança com o mundo,
via mediação, é condição essencial para sua
formação, sobremaneira quando o inter-
câmbio se dá por intermédio de indivídu-
os mais experientes. A heterogeneidade
advinda dos diferentes graus de maturida-
de das pessoas de um grupo é, pois,
enriquecedora no que pertine à possibili-
dade de aprendizagem individual.

A ação interacionista do professor e dos
demais colegas da criança supre/
complementa a sua (da criança) ação espon-
tânea na busca/apropriação de conhecimen-
tos, o que fortalece o papel da escola, a qual
vai contribuir para a formação dos concei-
tos de um modo geral e dos científicos em
particular. Promovendo atividades
educativas sistemáticas, a escola possibilita
construções ditas científicas (não-inerentes
aos sentidos e à vivência direta da criança).
A escola conduz a maiores generalizações e
a abstrações da realidade, o que forçosamen-
te altera a relação da criança, em termos
cognitivos, com o mundo.
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Pino, reportando-se à questão da me-
diação, afirma que:

(...) Pelo mesmo ato que o homem
transforma a natureza, ele a constitui
em objeto de conhecimento (produ-
ção cultural) e a si mesmo em sujeito
de conhecimento.

Nessa perspectiva, o conhecimento
não se explica nem como mero ato do
sujeito nem como mero efeito do ob-
jeto, nem ainda como resultado da
interação sujeito<>objeto, mas como
uma relação dialética, mediada
semioticamente, entre sujeito e obje-
to. Mas falar em mediação semiótica
equivale a falar em mediação social,
uma vez que tanto os meios técnicos
quanto os semióticos, como a palavra,
são de origem social. (2001, p.40)

A teoria vygotskyana goza de prestí-
gio na atualidade dada a compatibilização
de seu corpo com grande parte dos
paradigmas ora vigentes/aceitos. Buscan-
do mostrar que as construções de Lev
Vygotsky coadunam-se com a teoria com-
plexa moriniana (e vice-versa), a qual tem
suas fundações na tríade distinção-união-
incerteza, asseveramos não haver, nesse
sentido, exemplo mais feliz que o da rela-
ção entre sujeito, mediador e objeto, dis-
tintos em sua união e unidos em sua dis-
tinção, cujos processos dialéticos/incertos/
transformadores correspondem à própria
dinâmica (complexa) do universo em que
estamos e/ou que está dentro de nós. Ou-
trossim, o mote do presente artigo é nossa
argumentação em prol do ministério de
aulas por duplas de professores de disci-
plinas diferentes (confrontando-as [as dis-
ciplinas] entre si no mesmo espaço-tempo
pedagógico) com vistas à construção de
uma visão transdisciplinar mais densa (jun-
tando-se fragmentos, buscar-se-á a totali-
dade obnubilada!), o que parece ser corro-
borado, salvo engano nosso, pela idéia

vygotskyana de “mediação”, que entende-
mos ser harmônica com a (e potencializada
pela) possibilidade da presença
concomitante, em sala de aula, desses dois
professores/mediadores cujas formações,
distintas e complementares, contribuiriam,
pois, para um maior enriquecimento
cognitivo dos alunos.

3  Os conceitos de
Vygotsky
A teoria vygotskyana declara que a cri-

ança, a partir de certo momento, algo em
torno dos dois anos de idade, começa a aliar
pensamento e linguagem, elementos antes
(nela) sem elos recíprocos, e essa associação,
tal qual a de duas modalidades de átomos
que, ora unidos, compõem moléculas que
se mostram, evidentemente, diferentes de
ambos os tipos atômicos em questão (a exem-
plo da água, que é distinta do hidrogênio e
do oxigênio, mas que resulta desse casamen-
to), vai gerar na criança o chamado “pensa-
mento verbal”, cuja molécula seria o “signi-
ficado da palavra”. Tunes assevera que:

Em torno, aproximadamente, de dois
anos de idade, a criança faz uma im-
portante descoberta: a de que cada coi-
sa tem seu nome. Nesse momento im-
portante, inaugura-se a relação pensa-
mento-linguagem: a fala começa a ser-
vir ao pensamento e este, ultrapassan-
do o seu estágio pré-lingüístico, come-
ça a ser verbalizado; o pensamento tor-
na-se verbal e a fala, racional.

Vemos, pois, que o pensamento verbal
é um novo processo que surge no de-
senvolvimento do psiquismo, resultan-
te da intersecção de dois outros (o do
pensamento e o da fala). (1995, p.30)

Palavras e significado transformam-se
subitamente em “palavras com significa-
do”. Nesse sentido, Vygotsky declara que:
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(...) a palavra não se relaciona a um
único objeto mas a um grupo inteiro
ou classe de objetos. Logo, cada pala-
vra é uma generalização encoberta. Do
ponto de vista psicológico, o signifi-
cado da palavra é antes e sobretudo
uma generalização. Não é difícil veri-
ficar que a generalização é um ato ver-
bal de pensamento; sua reflexão da re-
alidade difere radicalmente da per-
cepção ou sensação imediata (...) a re-
alidade é refletida na consciência de
um modo qualitativamente diferente
no pensamento do que o é na sensa-
ção imediata. Essa diferença qualita-
tiva é, principalmente, função de uma
reflexão generalizada da realidade.
(1987, apud TUNES, 1995, p.31)

Outrossim, destaque-se que a fala
humana surgiu originalmente como fruto
da necessidade de se estabelecerem conta-
tos entre os indivíduos para que realizas-
sem, conjuntamente, determinadas tarefas,
a exemplo do trabalho. “Pensamento, fala
e sociedade” encontram-se entrelaçados,
desempenhando a linguagem, com a par-
ticipação daquele/daquilo a que Vygotsky
chamou de “outro” ou “mediador”, o pa-
pel de ponte entre sujeito e mundo/socie-
dade, os quais, dessa forma, constroem-se
e reconstroem-se mútua e continuamente.

No que concerne aos “conceitos”
(pensamentos verbais), foi observado por
Vygotsky haver aqueles que chamou de
“espontâneos” ou de “conceitos cotidia-
nos”, frutos da associação da fala aos obje-
tos; bem como frisou existir outra classe
ou tipo de conceitos, os ditos “verdadei-
ros”, nos quais “a palavra relaciona-se com
a própria palavra”, o que requer desenvol-
vimento do poder de abstração, haja vista
não se ligar tal classe de maneira evidente
aos objetos concretos. No que pertine a este
último tipo de conceito, mostra-se valioso
o papel formador desempenhado pela ins-
tituição escolar (com os seus “outros”; ela
própria sendo uma espécie de “outro-

mor”), na qual se aprendem coisas que di-
ficilmente seriam internalizadas pela cri-
ança apenas através de sua vivência direta
e de seus contatos informais com outros
indivíduos. Segundo Tunes:

Vygotsky diz que a distinção entre os
conceitos cotidianos e os verdadeiros
“coincide, logicamente, com a distinção
entre conceitos empíricos e científicos”
(VYGOTSKY, 1987: 193). Os conceitos
cotidianos dizem respeito às relações das
palavras com os objetos a que se refe-
rem; os científicos, às relações das pala-
vras com outras palavras. Daí porque os
primeiros implicam focalizar a atenção
no objeto e os segundos no próprio ato
de pensar, na medida em que as cone-
xões entre conceitos são relações de ge-
neralidade. (1995, p.36)

Os conceitos cotidianos ou espontâ-
neos (ligados à experiência sensível/concre-
ta) são classificados por Vygotsky em 3
(três) categorias (TUNES, 1995) que (nor-
malmente) se verificam ao longo do desen-
volvimento infantil, quais sejam: “Coleção
Desordenada” (ou Percepção Sincrética),
observada nas crianças, quando muito pe-
quenas, através da atitude de agruparem
coisas sem qualquer critério objetivo que
as relacione; “Formação dos Complexos”,
inerente à fase em que já se estabelecem
conexões entre os objetos de um grupo,
porém de modo empírico, acidental e con-
creto (primórdios da generalização); e, por
fim, os “Pré-Conceitos” (destacando-se os
Conceitos Potenciais), marcados pela ca-
pacidade de agrupamento empírico/práti-
co de coisas com base em uma única ca-
racterística comum (raízes da abstração).

Os conceitos cotidianos dizem respei-
to à atenção focalizada nos objetos. Por sua
vez, os conceitos verdadeiros/científicos, de
afloramento subseqüente ao daqueles, têm
a ver com o próprio ato de pensar, sendo a
mediação do (ou a verbalização com o)
“outro” vista como evento central na for-
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mação de ambos, destacando-se, sobretu-
do quanto a esta última modalidade
conceitual, conforme já frisamos, o papel
da instituição escolar.

Em resumo, podemos dizer que, para
Vygotsky, há duas linhas básicas de
desenvolvimento do pensamento ver-
bal: a dos conceitos cotidianos e a dos
verdadeiros. Os cotidianos, dadas as
suas características estruturais, são
impregnados do concreto. Eles per-
mitem o desenvolvimento, na mente
da criança, de estruturas importantes
de generalização. Falta-lhes, entretan-
to, a abstração necessária para o de-
senvolvimento do discernimento e o
controle voluntário do ato de pensar.
Já os verdadeiros, tomando-se como
sua manifestação típica os conceitos
científicos, caracterizam-se pela
verbalidade e pela saturação insufici-
ente com o concreto. Eles enraízam-
se nas estruturas de generalização de-
senvolvidas no pensamento por com-
plexos e nos conceitos potenciais. Sua
estrutura e sua natureza semióticas
permitem que se atinjam níveis supe-
riores de organização da consciência:
o do discernimento e do controle
consciente do ato de pensar. (TUNES,
1995, p.36-7)

A via em que ocorre a formação dos
dois tipos de conceitos, os cotidianos e os
verdadeiros, possui mão dupla, com os pri-
meiros subindo ao encontro dos segundos
e vice-versa, ou seja, com estes descendo
rumo aos primeiros. Tunes assevera que:

As duas linhas movem-se não em pa-
ralelo mas em relação; os dois proces-
sos influem-se mutuamente de tal
modo que os conceitos científicos des-
cem em direção aos fenômenos con-
cretos que representam e os cotidia-
nos movem-se para cima, em direção
à abstração. (Ibidem, p.37)

Nesse sentido, é importante que a
instituição escolar desempenhe corretamen-
te o seu papel. De fato, como serem desen-
volvidos, em sala de aula, conceitos abstra-
tos sem haver, da parte do indivíduo, um
amadurecimento, previamente estimulado,
quanto aos pensamentos verbais diretamen-
te voltados para o mundo concreto? Ou-
trossim, com relação à esperada descida dos
conceitos científicos rumo aos cotidianos,
torna-se necessário um processo de ensino-
aprendizagem convenientemente elaborado
e canalizado para esse intento.

Pergunta-se então: como proceder, na
escola, à construção de vínculos entre os
conceitos sistematizados e os espontâneos,
se tal instituição os trata amiúde de forma
compartimentalizada/separada? Eis uma
questão grave. Parece-nos, pois, razoável a
idéia de um fazer pedagógico alimentado
pela transdisciplinaridade, ou seja, fortale-
cido pela consciência acerca da possibilida-
de de associar, uns aos outros, os diversos
conhecimentos disciplinares, bem como de
ligá-los ao (ou “a um”) todo, à semelhança
do que entendemos acontecer com a natu-
reza e seus integrantes, conforme apregoa
a teoria da complexidade. Destarte, a pro-
posição de Duplas Heterogêneas de Profes-
sores, condutoras de uma prática que se faz
no mesmo espaço-tempo pedagógico e atra-
vés de contatos entre conhecimentos (tan-
to da mesma quanto) de diferentes discipli-
nas (com vistas à consecução da
transdisciplinaridade), parece-nos coadu-
nar-se perfeitamente com a noção de “me-
diação” e com a possibilidade de “estabele-
cimento de interfaces relativas às duas mo-
dalidades conceituais de Vygotsky”.

4  Considerações sobre a
zona de desenvolvi-
mento proximal

Lev Vygotsky apresentou-nos a idéia
de que o indivíduo possui uma capacida-



12 ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006

de real, que significaria aquilo que já pode
produzir sem a intervenção auxiliadora de
outrem, bem como uma capacidade poten-
cial, traduzida pelo que somente consegue
realizar mediante a ajuda de alguém mais
experiente.

Vygotsky propôs que cada criança, em
qualquer domínio, tem um “nível
evolutivo real”, que pode ser avaliado
quando ela é individualmente testa-
da, e um potencial imediato para o de-
senvolvimento naquele domínio.
Vygotsky chamou a diferença entre os
dois níveis de “zona de desenvolvi-
mento proximal”, que definiu como
“a distância entre o nível evolutivo real
determinado pela resolução indepen-
dente do problema e o nível de de-
senvolvimento potencial determinado
pela resolução de um problema sob a
orientação do adulto, ou em colabo-
ração com colegas mais capazes”.
(TUDGE, 1996, p.152-3)

É notório o papel assumido pelo con-
texto social na teoria vygotskyana, sendo o
“outro”, também chamado de “mediador”
da aprendizagem e/ou da socialização, uma
espécie de portal entre o homem e o mun-
do (do homem no mundo; do mundo no
homem), um tipo de elo que, através do
poder instrumental da linguagem, em pro-
cesso interpsicológico, possibilita a relação
entre o sujeito e o ambiente, a qual vai ge-
rar desenvolvimento cognitivo, transfor-
mando capacidade potencial em real.

Se admitirmos que o (caráter social
do) indivíduo só existe em função de a so-
ciedade também existir, e que, em
contrapartida, a sociedade é conseqüência
do engendrar humano, teremos a justa
noção da importância do “mediador” nes-
se processo, elo inconteste entre homem/
sujeito e mundo/objeto.

A sociedade, no que pertine à trans-
missão de conhecimentos entre (e ao de-
senvolvimento de) seus membros, é palco

inegável de acontecimentos que corrobo-
ram a “zona de desenvolvimento proximal”
apregoada por Vygotsky. E não é difícil
percebê-lo: basta que se atente para o modo
como os fenômenos de ensino-aprendiza-
gem acontecem, sejam eles verificados en-
tre pais e filhos, ou (na escola) entre pro-
fessores e alunos, ou, de modo geral, entre
sujeitos portadores de graus de competên-
cia cognitiva diferentes.

Há, entretanto, algumas divergências
de opiniões no que diz respeito ao que ocor-
re, em tal processo, com o indivíduo mais
competente, sobretudo quando se trata de
relação entre pares (aluno e aluno, por exem-
plo) e quando referida competência (da
parte daquele cujo conhecimento é maior
no que tange ao assunto em questão) não
vem acompanhada de equivalente grau de
“confiança” acerca dos conteúdos
internalizados, porquanto ela (a confiança)
parece ser elemento essencial tanto para a
manutenção do sujeito mais competente no
patamar em que se achava inicialmente,
quanto para a elevação daquele considera-
do menos experiente a um estágio cognitivo
superior ao do começo da relação.

Os chamados neopiagetianos acredi-
tam num crescimento conjunto de sujeito
aprendiz e de sujeito mediador quando es-
tes (sujeitos) são confrontados. Já os
vygotskyanos clássicos entendem que ape-
nas o indivíduo menos competente assume,
após os contatos com o outro, uma posição
cognitiva mais elevada em relação àquela
que ocupava no começo do processo. Há
experimentos que levam, contudo, a con-
clusões inusitadas, diversas das supra men-
cionadas, e, nesses experimentos, observa-
se o fator “confiança” como determinante
dos resultados a que se chega. De fato:

Uma criança pode mostrar-se mais
competente do que outra nas medi-
ções de um pré-teste individual, mas
se este nível de pensamento não é
mantido com algum grau de confian-
ça, não há razão para esperar que esta
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criança seja capaz de ajudar o desen-
volvimento de seu parceiro, particu-
larmente se ela não introduz de fato,
no transcurso da discussão, aquele
raciocínio de nível mais alto. (TUDGE,
1996, p.160)

Outrossim:

(...) Casos de interação entre pares nos
quais competência e confiança não se
confundem como qualidades de um
mesmo indivíduo provavelmente tra-
rão, em boa parte dos casos, conseqü-
ências variáveis. De fato, as crianças
provavelmente regredirão em suas for-
mas de raciocínio quando defrontadas
com parceiros menos competentes,
quando não confiam em seus própri-
os pontos de vista e quando não lhes é
fornecido “feedback”. (Ibidem, p.163)

No que concerne aos formadores por
excelência, que são os professores (indiví-
duos, em tese, dotados de confiança), man-
tém-se intacta a proposição de uma evolu-
ção cognitiva do aluno rumo a um nível
cultural mais elevado. Nesse sentido, no-
vamente urge que frisemos a possibilidade
de utilização, com sucesso, das DHP, por-
quanto a evolução que se faria sentir no
aluno quando de seu contato, no mesmo
espaço-tempo educacional, com (dois) for-
madores/mediadores dotados de conheci-
mentos profissionais distintos e comple-
mentares seria explicável, em nosso enten-
dimento, pela validade da asserção de que
“a conjunção de esforços leva (em geral) a
resultados mais eficazes do que os frutos
de tentativas isoladas”, podendo, por
exemplo, haver manifestação de sensibili-
dade docente dobrada no que diz respeito
à inserção e à manutenção corretas da ati-
vidade pedagógica na zona de desenvolvi-
mento proximal do estudante.

Diante dos componentes da teoria
vygotskyana que se nos apresentaram (me-
diação, ZDP, conceitos, internalização etc.),

as Duplas Heterogêneas de Professores
mostram-se coerentes, parecendo obter
anuência cabal para sua razão de ser.

5   A teoria da complexida-
de e o paradigma
atualmente em vigor
nas psicologias da
aprendizagem e do
desenvolvimento
Muitas das discussões filosóficas con-

temporâneas têm sido caracterizadas por
um afã de associar/ligar conhecimentos,
fato que, em épocas pregressas, era prática
habitual da mente humana. O homem pri-
mitivo não apresentava qualquer dificulda-
de em inter-relacionar os diversos pensa-
mentos que formulava, de tal sorte que ci-
ência, filosofia, arte e religião eram vistas
como componentes do mesmo conjunto.
É evidente que se tratava de arcabouço
cultural incipiente, se comparado ao da
sociedade atual, e essa timidez quantitati-
va tornava as coisas mais fáceis. Com o
decorrer do tempo, o armazenamento de
informações fez-se mais intenso e veloz,
dando-se início a um processo de especia-
lização dos conhecimentos, a uma paula-
tina fragmentação cultural.

O que diversas correntes da atual Filo-
sofia buscam é um resgate daquele pensar
primordial, é o (r)estabelecimento dos la-
ços entre as idéias, elos (estes) que não po-
dem ter a sua existência/criação posta em
questão, visto que a natureza apresenta-se
com os respectivos componentes interliga-
dos, associados uns aos outros e integrados
a ela. Admitindo-se que os conhecimentos
significam/abrangem nossa representação
da natureza/do mundo, então é razoável que
os constituintes de tal concepção relacio-
nem-se uns com os outros (e com a totali-
dade). Não se trata aqui de irmos contra a
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crescente compartimentalização, a qual ve-
mos como inevitável, haja vista o avançar
quantitativo da cultura humana em função
do decurso do tempo parecer demandar a
“especialização”. Trata-se, isto sim, de ser
admitida a união onde ora não se a vê. Cre-
mos que “união e distinção” são qualida-
des que não se contradizem. O suporte fi-
losófico de citada asserção encontra-se na
teoria da complexidade moriniana, a qual,
em sua essência, corresponde à tríade “dis-
tinção-união-incerteza”.

Essa maneira de entender a natureza
coaduna-se com a Epistemologia Genética e
com o Sócio-Interacionismo, dado o fato das
citadas teorias serem preconizadoras do vín-
culo entre sujeito e objeto. Em termos de
como acontece a construção cognitiva, tan-
to Piaget quanto Vygotsky apregoam a reali-
dade de referida interação (ser x mundo),
havendo, contudo, certos aspectos represen-
tativos de diferenças entre os pontos de vista
de ambos (a exemplo da importância da “me-
diação”, no que se refere a Vygotsky). Ou-
trossim, Salvador esclarece que:

(...) os enfoques cognitivos em geral,
e a psicologia genética de J. Piaget em
particular, são concepções inside-out
(de dentro para fora), enquanto que a
idéia de atribuir um protagonismo às
relações interpessoais na gênese dos
processos cognitivos é mais tributária
das concepções outside-in (de fora
para dentro). Não é, portanto, estra-
nho que as duas idéias sejam vistas
seguidamente como incompatíveis.

Nestes últimos anos, no entanto, as
concepções outside-in começaram a
gozar de uma ampla aceitação no cam-
po da psicologia do desenvolvimento
como conseqüência, em grande par-
te, da atualização das teses de
Vygotsky. (1994, p.104)

A dinâmica cognitiva teorizada por
Vygotsky coloca a construção intrapsicológica

do sujeito na dependência das ações sociais
(do outro/mediador) que sobre ele incidem e
que são, por ele, internalizadas/recriadas.
Nesse processo, é relevante o papel desem-
penhado pelo indivíduo mais maduro/com-
petente. Tem-se, pois, um percurso
interacionista que vai do “social” ao “indivi-
dual” (ou de fora para dentro) e que não cessa
com o término dos primeiros anos de vida
da criança, continuando a se manifestar em
situações outras, a exemplo dos eventos es-
colares, em que são protagonistas as figuras
do professor/mediador e do aluno. De fato:

O adulto “faz andaimes para” ou
“apóia” as consecuções da criança,
forçando-a a entrar na “zona de de-
senvolvimento proximal” mediante o
jogo e “ensinando-a” a conseguir o
controle consciente do que vai “apren-
dendo”, graças às relações sociais es-
tabelecidas.

A função educacional do adulto não
se limita ao desenvolvimento da lin-
guagem e à aquisição de outras pri-
meiras habilidades, mas também está
presente em aquisições posteriores.
(SALVADOR, 1994, p.106-7)

Observou-se também que os resulta-
dos da interação sujeito-mediador-objeto
serão tanto mais positivos quanto mais a
intervenção do mediador tender a ser in-
versamente proporcional à aptidão do
aprendiz (Ibidem). Isso significa que inter-
venções permanentemente exageradas ou
enfraquecidas não propiciam progressões
intrapsicológicas de grau relevante, deven-
do a intermediação funcionar como uma
espécie de válvula reguladora da evolução
cognitiva do sujeito, cujo desenrolar
(evolutivo) tem lugar na zona de desenvol-
vimento proximal (ZDP).

(...) Os adultos que desempenham com
maior eficácia a função de “fazer an-
daimes” e “apoiar” os progressos das
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crianças realizam intervenções “contin-
gentes” às dificuldades que estas en-
contram na realização da tarefa.

(...) A intervenção eficaz é a que se
dirige àqueles aspectos da tarefa que
a criança ainda não domina e que, por-
tanto, apenas pode realizar com a aju-
da e a direção do adulto. Mas, além
disso, põem em relevo outros pontos
interessantes para a nossa discussão.
O respeito à regra de contingência
exige do adulto uma avaliação contí-
nua das atividades da criança, uma
“interpretação” de seus erros e do efei-
to provocado pelas intervenções pre-
cedentes. Assim mesmo, a regra de
contingência sugere que a interven-
ção educacional, para ser eficaz, deve
oscilar desde níveis máximos de aju-
da e diretividade até níveis mínimos.
(Ibidem, p.108-9)

Embora preconizemos que ideários
atuais, como o de Piaget e o de Vygotsky,
são/sejam harmônicos à teoria da comple-
xidade moriniana, posto que consideram/
valorizam a união/interação (sujeito x obje-
to e sujeito x mediador x objeto, respectiva-
mente), situando-a (a união), além do mais,
no epicentro do desenvolvimento cognitivo
(não obstante as particularidades que dife-
renciam/distinguem os piagetianos dos
vygotskyanos), entendemos também que
correntes filosóficas menos recentes, a
exemplo do racionalismo e do empirismo,
admitem/admitiam a existência de vínculos
entre sujeito e objeto, embora em outro ní-
vel. O racionalismo cartesiano buscava a
separação cabal, quando do ato cognitivo,
entre ego cogitans e res extensa. Mas o homem
racionalista, ao pretender deduzir, de ma-
neira certa e segura, o mundo inteiro a par-
tir de si próprio, a partir de sua razão, sem
necessitar supostamente do auxílio da sen-
sibilidade / da experiência, teria que conce-
ber inevitavelmente a existência de uma re-
lação entre sujeito e objeto, mesmo que em

patamar diferenciado e essencialmente de-
dutivo. O mundo exterior existiria,
comprovadamente, em função da dedução,
via bom senso, protagonizada pelo indiví-
duo, e, nesse sentido, homem e mundo não
estão / não estariam de todo isolados.

Por fim, reiteramos que a Psicologia
Sócio-Interacionista, defensora dos víncu-
los sujeito x mediador x objeto, corrobora
a (e é corroborada pela) visão complexa, a
visão da natureza como sendo uma gran-
de teia, como sendo um enorme conjunto
que só faz sentido quando se percebem/
constroem as associações dos seus elemen-
tos, uns aos outros.

6  A inter e a
transdisciplinaridade
na elaboração de
concepções (as quais
envolvem o “discurso”)
acerca de ensino-
aprendizagem,
sobretudo no âmbito
escolar

“O homem é um animal social”. Tal
declaração, que atravessou milênios, possui
uma simplicidade que é suplantada apenas
pela profundidade de seu significado e pela
magnitude de quem a proferiu. De fato, a
vida em sociedade atingiu amplitude tama-
nha que é seguro afirmar que a espécie hu-
mana é (hoje) o que é, e conquistou o que
conquistou, em função, sobretudo, do fe-
nômeno da socialização, havendo a lingua-
gem desempenhado um papel destacado,
sine qua non, em tal desenrolar, por se tratar
de elemento-chave no que se refere à trans-
missão/comunicação e à construção/elabo-
ração dos conhecimentos.

Embora a construção cognitiva seja um
dos principais objetos de estudo da Psico-
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logia, relevante parcela do que se formulou
para elevar/aprimorar a compreensão e/ou
a prática do processo de ensino-aprendiza-
gem, sobremaneira no ambiente escolar, foi-
nos legada por profissionais outros, que não
os psicólogos. Segundo Mercer:

O discurso de sala de aula tem sido
estudado por pesquisadores proce-
dentes de uma grande variedade de
disciplinas que têm utilizado diversos
métodos de observação. Algumas das
descobertas mais interessantes em re-
lação ao processo de ensino e apren-
dizagem em salas de aula não têm ori-
gem nos psicólogos, mas sim nos so-
ciólogos, antropólogos, lingüistas e
outros pesquisadores explicitamente
“educacionais”. (1998, p.14)

Confirma-se o caráter inter/
transdisciplinar afeto a pesquisas acerca do
“discurso” na seara do ensino e da apren-
dizagem (escolares), haja vista o carrefour
de campos de estudo diversos que, nesse
sentido, contribuem e/ou contribuíram
para o desenvolvimento da Educação e da
Psicologia.

Mercer cita três métodos, segundo ele
os mais freqüentes, empregados em investi-
gações que buscam a compreensão de pro-
cessos de ensino-aprendizagem, quais sejam:

(i) A Observação Sistemática, com a de-
ficiência, conforme o citado autor, de
não abordar suficientemente a co-
municação na sala de aula.

A tradição mais antiga da pesquisa
observacional em sala de aula é conhe-
cida agora com o nome de “observa-
ção sistemática”. Seus pesquisadores
iniciais – alguns dos quais eram psi-
cólogos – tentaram categorizar as ati-
vidades verbais dos professores com
o objetivo aparente de melhorar os
resultados do ensino.

(...) Entretanto, algumas críticas sobre
a adequação da observação sistemáti-
ca como método para estudar o “dis-
curso” são pertinentes (...). A mais im-
portante é que este tipo de pesquisa
não aborda a comunicação em sala
como atividade dinâmica contínua,
mas acaba por reduzi-la a categorias de
atos verbais distintos (1998, p.15-16)

(ii) A Análise Lingüística do Discurso, que
subestimaria/simplificaria, em sua (do
autor) visão, excessivamente o concei-
to de “contexto”.

Diversos problemas metodológicos fo-
ram identificados por pesquisadores
alheios à lingüística sistêmica que ten-
taram utilizá-la ou adaptá-la.

(...) Da perspectiva da Psicologia
Sociocultural também surgem proble-
mas, porque estas análises lingüísticas
tendem a simplificar excessivamente
o conceito de “contexto” e subesti-
mam sua importância para a constru-
ção de um discurso coerente e coeso
(...) (MERCER, 1998, p.17) ****

(iii)A Etnografia, que seria, conforme
Mercer, sensível à cultura e/ou ao con-
texto:

No final dos anos 60 e início dos 70, a
finalidade primordial da Sociologia da
Educação emergente na Europa e
(mais tarde) nos Estados Unidos era
a de “descobrir” a sala de aula como
um local de pesquisa (...)

(...) Estudos etnográficos, como a pes-
quisa de Phillips (1972) com crianças
índias americanas, revelaram como a
cultura influi na natureza e na quali-
dade da fala que ocorre entre profes-
sores e crianças, marcando o início de
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uma linha frutífera de pesquisa antro-
pológica na linguagem. (Ibidem, p.17)

Observem-se, quanto a este último
método, os acentos inter e transdisciplinar
dos eventos relatados, porquanto se
descortinam os reflexos da pesquisa antro-
pológica tanto na Educação quanto nas
Psicologias da Aprendizagem e do Desen-
volvimento, dessa feita ressaltando-se o vín-
culo da fala com o contexto cultural em
que se está inserido.

Mercer relata que apenas recentemen-
te surgiu “uma corrente de pesquisa
observacional sobre o discurso em sala de
aula que pode ser considerada como psi-
cológica” (Ibidem, p.20) e arremata:

Esta linha de investigação tem suas
raízes muito espalhadas, tanto para
dentro como para fora dos limites es-
tabelecidos da Psicologia. Teórica e
metodologicamente, desenvolve-se
em muitos campos de estudo alheios
à Psicologia, incluindo os menciona-
dos anteriormente. (Ibidem, p.20-21)

Ou seja, mesmo assim confirmam-se as
(inevitáveis) relações entre campos diversos
do conhecimento e a Psicologia no tocante à
elaboração de pontos de vista acerca do fe-
nômeno de ensino-aprendizagem, cabendo-
nos ressaltar, destarte (porquanto se trata de
nosso objetivo maior), a interdisciplinaridade
e a transdisciplinaridade que impregnam re-
feridas formulações de idéias.

Outrossim, quando se menciona a
construção de significados compartilhados
em sala de aula, ou seja, a parceria entre
professor e alunos referente a ensino-apren-
dizagem, entende-se/entendemos que seja
possível a introdução de uma variável
(transdisciplinar) complementar para a
obtenção de resultados mais satisfatórios
no que tange aos 4 (quatro) dispositivos/
recursos de acompanhamento e controle
mútuo entre professor e aluno citados por

Coll e Onrubia (1998), quais sejam (os dis-
positivos):

i) Detecção e comunicação imediata por
parte do professor e dos alunos de pos-
síveis rupturas ou incompreensões;

ii) Controles explícitos da parte do pro-
fessor sobre pontos específicos da in-
formação nova apresentada;

iii) Acompanhamento pelo professor da
realização autônoma pelos alunos de
certas tarefas mais ou menos amplas;

iv) Controle pelo professor da execução dos
alunos, após o oferecimento de diver-
sas formas de ajuda individualizada.

A ação docente por intermédio de
duplas de professores (mormente as DHP
– Duplas Heterogêneas de Professores –,
que se constituem em nossa sugestão/vari-
ável transdisciplinar) atingiria, assim en-
tendemos, mais plenamente os objetivos
correspondentes aos dispositivos acima,
porquanto “detecção, comunicação, con-
trole e acompanhamento” são atitudes
potencializadas se efetivadas em parceria,
ou seja, se executadas por mais de um
mediador, havendo ademais um enrique-
cimento do fazer pedagógico (tanto docen-
te quanto discente) em se tratando de pro-
fessores/mediadores com formações distin-
tas e complementares, haja vista a possibi-
lidade do estabelecimento de maior quan-
tidade de relações entre os conhecimentos
envolvidos no processo.

7 Piaget, Vygotsky,
construção do
conhecimento e
transdisciplinaridade
O contato com o inusitado – o con-

fronto com algo considerado insólito – ten-
de a repercutir, intrapsicologicamente, de
modo distinto do sentimento acarretado
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pela vivência de eventos previsíveis e/ou
pertencentes ao rol daqueles que o indiví-
duo já havia experimentado e absorvido
convenientemente. Em se tratando do
“novo”, a tendência é processar-se, na
mente humana, o fenômeno da “pertur-
bação”. Sob o ponto-de-vista piagetiano,
tem-se que as estruturas cognitivas então
existentes são insuficientes e/ou inadequa-
das para o abarcamento ou para a
decodificação do fato com o qual o sujeito
está a se deparar.

O próprio Piaget afirma, contudo, que
uma situação tida como diferente não con-
duz, necessariamente, a mudanças do
estruturamento cognitivo do indivíduo,
exemplo não raro quando se trata da rela-
ção entre professores e alunos. Nesse sen-
tido, Mortimer e Machado proclamam que:

(...) Há que se considerar como o in-
divíduo pode reagir a uma perturba-
ção. Piaget, por exemplo, considera
que a existência de uma situação po-
tencialmente perturbadora não leva,
necessariamente, à superação da idéia
inicial. O estudante poderia não re-
conhecer a perturbação como tal, e
sua idéia inicial permaneceria
inalterada. Ainda que ele reconheces-
se a perturbação, poderia recorrer a
hipóteses ad hoc para adaptar a velha
idéia ao evento perturbador, evitando
mudá-la no essencial. (2001, p.112)

A “perturbação” dá-se basicamente
quando não se é capaz de prever acertada-
mente o problema (denotando-se conflitos)
ou quando a estrutura cognitiva em ques-
tão não o alcança (denotando-se lacunas).
Entram em ação, a partir de tal momento,
os chamados “processos de compensação/
regulação”, através dos quais o indivíduo
tentará estabelecer uma situação de equi-
líbrio. Ou seja:

O processo pelo qual um indivíduo
constrói esquemas de conhecimento

e os articula em totalidades é chama-
do de equilibração. Segundo Piaget,
a equilibração é um processo que é aci-
onado quando o sistema cognitivo de
um indivíduo reconhece uma pertur-
bação, gerada pela insuficiência de
elementos para resolver uma situação
nova (o que caracteriza uma lacuna),
ou pelo fato da previsão do indivíduo
em relação a determinado evento ou
objeto estar em conflito com um fato
ou com o resultado de um evento (o
que caracteriza um conflito). Em res-
posta, o sistema cognitivo produz uma
série de construções compensatórias
(regulação), num processo gradual,
que conduz novamente ao equilíbrio.
Se o novo estado de equilíbrio conse-
guiu absorver a perturbação, transfor-
mando-a numa variação da estrutura
reorganizada, tem-se o que Piaget cha-
ma de equilibração majorante, já que
o novo estado de equilíbrio é melhor
que o anterior. (MORTIMER & MA-
CHADO, 2001, p.113)

Piaget preconiza a existência de mo-
mentos – distintos e sucessivos – corres-
pondentes a etapas de referidos processos
(de compensação/regulação), quais sejam:
a fase inicial, em que se procura neutralizar
a perturbação, ignorando-a ou deforman-
do-a para que não seja reconhecida; a se-
gunda fase, em que se tenta integrá-la ou
incorporá-la; e a fase terceira, quando já se
é capaz de prevê-la, o que significa não se
estar mais diante de um conflito ou de um
problema sem solução (MORTIMER &
MACHADO, 2001).

Em se tratando da mesma questão,
Lev Vygotsky dá ênfase ao aspecto cultu-
ral, melhor dizendo, ressalta a importân-
cia/necessidade do “outro” e da “lingua-
gem” (vetores interpsicológicos) para o
desencadeamento dos processos
intrapsicológicos. Embora ambas as corren-
tes, a Piagetiana e a Vygotskyana, não pres-
cindam da concepção de que o meio ex-
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terno ao indivíduo é fator relevante para a
consecução dos objetivos cognitivos, quer
dizer, para a construção dos conhecimen-
tos, observa-se haver quanto a esse último
ideário, contudo, uma defesa mais enérgi-
ca da influência cultural do que no tocan-
te aos prosélitos da primeira perspectiva.

Poder-se-ia coadunar as idéias de per-
turbação, acomodação, assimilação e
equilibração (voltadas para a ênfase da ação
psicológica/subjetiva no processo constru-
tivo do conhecimento), de um lado, com a
crença na aprendizagem vinculada sobre-
maneira à importância do elemento social
(ZDP, mediação etc.), de outro lado? Após
investigações em torno das falas (da profes-
sora e dos alunos) ocorridas em uma aula
de ciências marcada por conflito cognitivo
intencionalmente criado nos estudantes
(qual seja: “por que o gelo, sendo sólido,
flutua na água líquida?”), onde a linguagem,
a troca de idéias, enfim, a interação sujeito-
mundo mediada por alguém mais compe-
tente (no caso, a professora) foram essenci-
ais para o atingimento do estágio de com-
preensão do fenômeno gerador da pertur-
bação, Mortimer e Machado afirmam/afir-
maram que:

A análise do episódio revelou que a per-
turbação e sua constatação pelos alu-
nos foram laboriosamente construídas
com o auxílio da professora, por meio
do estabelecimento de uma zona de de-
senvolvimento proximal (ZDP,
VYGOTSKY, 1984), na qual a professo-
ra dá suporte à construção da pertur-
bação pelos alunos, nos moldes do que
Bruner (1985) define como “Scaffolding
Learning”.

Pode-se considerar, portanto, que as
construções compensatórias construídas
no episódio analisado não são frutos da
equilibração de um sistema cognitivo in-
terno, individual e solitário, como descre-
ve Piaget em sua teoria, mas da interação
discursiva em sala de aula. (2001, p.127)

Certamente a aprendizagem é um ato
social. Afinal, sem mediação e sem objeto,
não haveria ”como” nem “o que” (o sujei-
to) internalizar.

Outrossim, no que diz respeito a tais
perturbações, as quais, se bem trabalhadas,
prenunciam progressos cognitivos, obser-
va-se que, na seara escolar, em função da
separação das disciplinas (onde Matemá-
tica, História, Artes etc. são vividas pelos
alunos de forma fragmentada e isolada),
não se experimentam problemas (e solu-
ções respectivas) que envolvam relações
entre conhecimentos pertencentes a cam-
pos “tidos como distintos”. No entanto, o
mundo extra-escolar é marcado pela com-
plexidade. Suas miríades de elementos es-
tão em permanente intercâmbio, não ha-
vendo, ademais, o todo sem as partes nem
as partes sem o todo. É infrutífero, pois,
um ensino que não torne essa realidade
evidente para o aprendiz. O fomento, no
âmbito escolar, de situações/problemas
transdisciplinares desencadearia perturba-
ções cuja solução pelos alunos (subsidia-
dos pelo incontestável agente de mediação,
qual seja o “outro” – e/ou a “linguagem” –
, verdadeira porta do/para o mundo) es-
treitaria os laços entre a escola e a vida, na
qual (a vida) tudo se encontra unido e,
concomitantemente, integrado ao/a um
conjunto maior.

8  Uma alternativa para
os “obstáculos” que
afetam os processos
de “significação”
O fazer pedagógico visa, grosso modo,

ao aperfeiçoamento/progresso cognitivo, o
que denota, utilizando-se terminologias
outras, a internalização/construção de pen-
samentos verbais, que é desencadeada pe-
las dinâmicas interpsicológicas de que par-
ticipa o indivíduo/aprendiz no contexto
escolar.
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A díade ensino-aprendizagem é vista
também como agente transformador de in-
correções em acertos, e ressalte-se que, não
obstante a consciência quanto aos “erros dis-
centes” sob o aspecto psico-cognitivo (im-
prescindível para que se façam diagnósticos
acerca do pensamento e da evolução do alu-
no), há que se dispensar, igualmente, a devi-
da atenção às dificuldades e aos erros enquan-
to conseqüência(s) de métodos de ensino
ineficazes, ou seja, faz-se mister analisá-los
sob o ponto de vista didático-pedagógico
(PINTO3  & FIORENTINI4 , 1997).

Outrossim:

A importância do estudo dos erros do
professor, em processos de aula, já havia
sido apontada por FREUDENTHAL,
em 1987, no Canadá, durante o 39º
CIEAEM5 , que tinha como tema cen-
tral “O papel do erro no ensino e apren-
dizagem de Matemática”. (Ibidem, p.48)

O universo dos erros abrange/inclui o
que se nomeia de “obstáculos”, a exemplo
dos conhecimentos derivados de explica-
ções excessivamente simplificadas – as quais
são/foram levadas a efeito pelo professor/
mediador com a intenção de facilitar o pro-
cesso de aprendizagem em certo momento
–, mas que (tais conhecimentos) se mostram
inapropriados e/ou dificultadores quando da
tentativa, pelo estudante, de construções
cognitivas posteriores.

O termo obstáculo foi introduzido na
literatura por Gaston Bachelard, em
1938. Segundo ele, ao se investigar as
condições psicológicas do progresso
da ciência, chega-se à convicção de

que o problema do conhecimento ci-
entífico deve ser colocado em termos
de obstáculos. (...) BROUSSEAU
(1983), ao discutir sobre o erro em
matemática, apropria-se da noção
bachelariana de obstáculo e a estende
para a Educação Matemática. (PIN-
TO & FIORENTINI, 1997, p.62)

Pais assevera que:

Bachelard observou que a evolução de
um conhecimento pré-científico para
um nível de reconhecimento científi-
co passa, quase sempre, pela rejeição
de conhecimentos anteriores e se de-
fronta com um certo número de obs-
táculos. Assim, esses obstáculos não
se constituem na falta de conheci-
mento, mas, pelo contrário, são co-
nhecimentos antigos, cristalizados
pelo tempo, que resistem à instalação
de novas concepções que ameaçam a
estabilidade intelectual de quem de-
tém esse conhecimento. (2002, p.39)

E prossegue:

Devido ao caráter específico do contex-
to histórico das ciências, em que surgiu
a noção de obstáculo epistemológico,
no plano pedagógico é mais pertinente
se referir à existência de obstáculos di-
dáticos.

Os obstáculos didáticos são conheci-
mentos que se encontram relativamen-
te estabilizados no plano intelectual e
que podem dificultar a evolução da
aprendizagem do saber escolar.
(Ibidem, p.43-44)

Ademais, “(...) Os obstáculos de ori-
gem didática estão diretamente envolvidos
com as escolhas metodológicas feitas pe-
los professores, em função do modelo de
ensino adotado/construído” (PINTO &
FIORENTINI, 1997, p.63).

3 Renata Anastácio Pinto é integrante do Grupo de
Pesquisa CEMPEM-PRAPEM.
4 Dario Fiorentini é docente do Departamento de
Metodologia de Ensino da Faculdade de Educação
da UNICAMP e coordenador do Grupo de Pesquisa
CEMPEM-PRAPEM.
5 Comission Internationale pour l’Étude et
l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques.
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Os obstáculos são representativos de uma
barreira/oposição à devida compreensão/cons-
trução dos “significados” (os quais são, por
definição, estritos/estáveis/precisos) e dos “sen-
tidos” (equivalentes ao somatório dos even-
tos psicológicos gerados pela palavra, abran-
gendo em seu bojo os próprios significados)
que compõem a significação (Ibidem).

As atitudes de reflexão e de pesquisa,
se adotadas pelo mediador antes (do), du-
rante (o) e após o ato pedagógico, serão/
seriam importantes para a prevenção e/ou
para a eliminação de erros/obstáculos e de
dificuldades de ensino e de aprendizagem.

Outrossim, o ministério de aulas por
duplas, ou por conjuntos maiores de pro-
fessores com formações em campos dis-
tintos, além do seu valor transdisciplinar
em potencial (posto que será/seria privi-
legiada – tal é a nossa proposta – a
tecedura de vínculos entre os conheci-
mentos/conteúdos de disciplinas diferen-
tes, bem como de laços entre tais elemen-
tos e a totalidade, procurando-se com isso
melhor traduzir a realidade da natureza /
do mundo), contribuiria para a amplia-
ção docente da vigilância (que seria mú-
tua), da sensibilidade/percepção, dos
feedbacks e da reflexão com vistas à
evitação e/ou à eliminação/superação de
tais obstáculos e dificuldades.

9  O papel das “previsões
discentes” na
construção do
conhecimento em
sala de aula
A prática científica é caracterizada

pela emissão de idéias/opiniões, no forma-
to de hipóteses, a fim de se poder explicar,
de maneira plausível, os aspectos ineren-
tes a certo objeto de estudo. Outrossim, as
inferências dos pesquisadores/investigado-
res costumam basear-se em conhecimen-
tos por eles já adquiridos, os quais, tidos

como referenciais razoáveis, tendem a con-
duzi-los (essa é a expectativa!) a resultados
igualmente racionais.

O processo de ensino-aprendizagem
pode ser melhor concretizado se estiver
condizente com semelhante ótica, ocu-
pando os alunos, através da pesquisa es-
tudantil, uma posição de sujeitos mais
ativos do conhecimento, indivíduos que,
ao se depararem com aspectos para eles
inusitados, estariam a fazê-lo com postu-
ra investigativa, reconstruindo, mediante
sua ação subjetiva, o patrimônio cultural
que a escola lhes descortina. Agem/agiri-
am, pois, como verdadeiros cientistas di-
ante do desconhecido. Contudo a regra
da atual realidade educacional é a valori-
zação de um ensino marcado por mera
transmissão de conteúdos pelo professor
e por ausência de diálogo construtivo/cri-
ador entre este e a turma de alunos. A
mudança rumo a uma prática pedagógi-
ca nos moldes do “fazer científico” passa,
evidentemente, pela retificação da postu-
ra do profissional do magistério. Trata-se,
portanto, de haver incentivo/estímulo à
elaboração de previsões/hipóteses pelos
alunos, em delineamento de um caminhar
efetivamente científico.

Quanto ao aproveitamento de
vivências discentes anteriores (conheci-
mentos acumulados) para o atingimento
de tal objetivo, destaca-se que:

(...) A ênfase da professora em fazer
uma previsão sobre o resultado de uma
experiência, antes de realizá-la, pode
ser considerada como uma tentativa de
aproximar as finalidades dos estudan-
tes da sua própria perspectiva do que
constitui fazer ciência na escola, ou
seja, de fazer que eles considerem a
experiência como uma oportunidade
para confirmar ou refutar a sua com-
preensão atual, não permitindo que o
comportamento dos estudantes se ori-
ente por idéias de simplesmente “ir à
aula” ou “passar o tempo”.
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(...) Ao fazer uma previsão nos concen-
tramos num tipo de teorização, já que
analisamos nossas próprias crenças so-
bre o fenômeno em questão e as relaci-
onamos com qualquer outro conheci-
mento que tenhamos que seja relevan-
te para os possíveis resultados da expe-
riência. (WELLS, 1998, p.123-124)

Na mesma linha de raciocínio,
Candela assevera:

(...) Um fenômeno que tenho interes-
se em destacar: a necessidade que as
crianças têm de fazer uso da sua ex-
periência para construir um signifi-
cado do conteúdo que lhes permita
responder algumas perguntas sobre as
atividades. Isto ocorre mesmo que o
processo seja coordenado pelo docen-
te e exija uma resposta específica. Em
outras palavras, podemos dizer que a
lógica da interação com o professor
exige respostas que, às vezes, os alu-
nos retiram das pistas indicadas no
discurso docente, mas, em outros ca-
sos, requerem uma construção sobre
o significado do conteúdo que somen-
te é possível se as crianças fizerem uso
da sua experiência (1998, p.154)

A atividade educativa, mesmo estan-
do em conformidade com os preceitos ne-
cessários à sua correta inserção e manu-
tenção na ZDP (zona de desenvolvimento
proximal) do aluno, ou seja, mesmo deno-
tando empenho/esforço do professor para
que os aprendizes, por fim, dominem co-
nhecimentos e habilidades que, a priori,
só demonstravam mediante o auxílio do-
cente, parece adquirir maior sentido quan-
do acompanhada da observância ao mo-
delo de trabalho pedagógico indicado nos
parágrafos anteriores. Isso posto, as con-
cepções vygotskyanas de “mediação”, de
“relevância instrumental da linguagem” e
de “ZDP” harmonizam-se com um (e/ou
incluem um) ensino-aprendizagem que

valoriza o papel das “previsões discentes”
na (re)construção cognitiva.

Tal postura construtiva/criadora, permi-
tindo aos alunos a elaboração de hipóteses a
partir daquilo que já conhecem e consideram
relevante, favorece, não raro, manifestações
transdisciplinares, em função da diversidade
de dados e de pensamentos (associáveis uns
aos outros e ao restante) que podem surgir
quando de tais previsões. Além do mais, um
ensino conforme o proposto neste tópico e
que fosse, de antemão, acrescido (proposita-
damente) de transdisciplinaridade elevaria a
capacidade de formulação de hipóteses/pre-
visões pelo alunato, posto que a visão
transdisciplinar bem desenvolvida dá margem
a um maior e melhor poder de estabelecimen-
to de vínculos/relações entre conhecimentos
diversos e, por conseguinte, possibilita enri-
quecimento quantitativo e qualitativo da gama
de previsões realizáveis pelo estudante. Tem-
se, então, que as Duplas Heterogêneas de Pro-
fessores, ao fomentarem a consecução da
transdisciplinaridade, acabam facilitando (ou
preparando terreno para) a implementação
bem sucedida de propostas pedagógicas vol-
tadas para a criação/construção de previsões/
hipóteses discentes.

10 Considerações finais
A alternativa transdisciplinar que

propalamos compatibiliza-se, sob aspectos
vários (essa é a nossa opinião), com os dita-
mes da Psicologia Sociointeracionista Se-
mântica. Por um lado, a relação entre sujei-
to, mediador e objeto, que é assunto cen-
tral no ideário vygotskyano (o qual valoriza
sobremaneira o aspecto social no que tange
à evolução cognitiva do indivíduo), pode ser
interpretada como uma confirmação da
tríade complexa distinção-união-incerteza.
Por outro lado, Duplas Heterogêneas de
Professores, em função das vantagens
advindas do agrupamento de profissionais
com formações diferentes (valendo o dito
popular: “duas cabeças pensam melhor do



ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006 23

que uma só”), teriam sensibilidade dobra-
da/multiplicada no que diz respeito à inser-
ção e à manutenção corretas da atividade
pedagógica na ZDP do aluno. Outrossim, a
ocorrência de obstáculos de aprendizagem
tenderia a ser menos freqüente se a media-
ção fosse levada a efeito por dois professo-
res (dada a possibilidade da constante vigi-
lância docente mútua com o intuito de
evitá-los – os obstáculos – ou então de re-
duzir-lhes a aparição), o que nos remete ao
dito popular em epígrafe. Além do mais, o
exercício discente de previsões, com vistas à
superação de perturbações cognitivas, tor-
nar-se-ia mais rico se as atividades escolares
fossem permeadas pela consciência
transdisciplinar, denotativa de um leque de
possibilidades criativas mais amplo. Ressal-
tamos também que as DHP, dada sua voca-
ção para a confecção de relações entre itens
distintos, oportunizariam a elaboração de
múltiplos laços entre conceitos cotidianos
e sistematizados, permitindo melhor com-
preensão da subida concreto-abstrato
(descontextualização) e da descida abstra-
to-concreto (contextualização), o que nem
sempre se constitui em objetivo de relevo
das ações pedagógicas tradicionais.
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Nos tempos atuais, o professor precisa buscar formas de despertar o interesse nos educandos,
para poder competir com o movimento e cores representados pela mídia e pelos recursos eletrôni-
cos aos quais os alunos têm acesso fora da escola. Um dos caminhos para tornar as aulas mais
participativas é o emprego do lúdico nas mais variadas situações. Esta pesquisa está voltada para o
uso das brincadeiras e jogos que estimulam o interesse e a competitividade, de forma saudável. O
trabalho foi realizado com quatro turmas de 6ª série do ensino fundamental, duas no ano de 2002 e
duas no ano de 2003, com alternância de metodologias de trabalho entre as turmas envolvidas.
Cada turma teve um período de trabalho tradicional e um período de trabalho lúdico. O rendimento
apresentado nas notas das verificações foi de 12,9 a 22% superior quando se desenvolveu a ativida-
de com o método lúdico.
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Currently, when teachers get into a classroom, they start dealing with a whole world of colors
and movements which students use at school. The teacher is experiencing more and more difficulty
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to awaken the pupils' interest. One of the ways to make the classes more participative is the use of
playful in the most varied situations. This research is focusing the use of games and plays that make
part of the student's life in the classroom in such a way that the classes become funny and interesting,
thus stimulating competition in a healthy way. This work was performed with four sixth-primary school
classes, two in 2002 and two in 2003. There was alternation of work methodology in both opportunities.
Each class had a period of traditional work, following a didactical book and a period of playful
worked both games and plays.

Key words: games, plays and education mathematics.

a fase adulta. Com os jogos ela aprende
facilmente novos conceitos, aprende a se
socializar e aprende obedecer a regras, sem
se sentir pressionada.

É tempo de considerar o jogo como
um trabalho sério dentro da sala de aula e
pesquisar atividades lúdicas que permitam
associar o conteúdo do programa às regras
do jogo.

Ao se criar ou adaptar um jogo, que
se encaixe nos objetivos que se quer atin-
gir, deve-se levar em conta que o mesmo
precisa ser capaz de despertar o interesse
do aluno e integrá-lo na sua execução de
modo satisfatório e desafiador, para que ele
se empenhe ao máximo na sua solução.

A criança e o adolescente, assim como
a maioria dos adultos, adora vencer desafi-
os e a vitória sobre um desafio torna-o mais
forte, aumentando a sua autoconfiança.

O interesse maior desta pesquisa está
focado nos jogos ou brincadeiras que pos-
sam ser usados no ensino da Matemática,
levando o aluno a desenvolver o raciocínio
lógico, a estratégia e a agilidade de cálcu-
lo. O jogo, tradicionalmente, é considera-
do como uma atividade diferente daque-
las vivenciadas em situação de trabalho,
mas, em Moura (1992), encontra-se uma
abordagem sobre o que ele chama de jogo
pedagógico, que tem a dimensão lúdica,
mas serve como auxiliar de ensino, por-
tanto é utilizado num contexto de traba-
lho. Nesse sentido, considera o jogo peda-
gógico como:

aquele adotado intencionalmente de
modo a permitir tanto o desenvolvi-

Apresentação
Na observação do comportamento

diário de uma criança, podem-se identifi-
car várias atividades lúdicas sendo realiza-
das: ouvir música, cantar, brincar com o
animal de estimação, caminhar pela rua,
às vezes equilibrando-se no meio-fio, ou
saltando nas pedras das calçadas, pisando
sempre nas que têm a mesma cor, ou, ain-
da, controlando os passos segundo um rit-
mo determinado. Estas atividades ela rea-
liza de forma espontânea e prazerosa.

Quando a criança chega à escola, de-
para-se com uma situação totalmente dife-
rente: é a hora do trabalho, um momento
que precisa ser suportado com horários de-
finidos para tudo. Ela aguarda com ansieda-
de o toque da sineta para finalmente ser li-
bertada e passar a se divertir. Durante as ho-
ras em que está na escola se vê privada das
atividades que lhe davam tanto prazer, en-
tão a aprendizagem que devia ser uma coisa
muito agradável, pois iria satisfazer sua curi-
osidade natural, torna-se maçante e pesada.

O ensino tradicional de matemática,
na maioria das escolas, é repetitivo e se-
guindo fielmente os livros didáticos. Isto
torna as aulas maçantes e sem atrativos.
Fora da escola um mundo a ser explorado
e, dentro, um livro a ser seguido. É preciso
reverter esta situação, principalmente con-
siderando-se o aproveitamento cada vez
menor dos alunos, comprovado pelos re-
sultados obtidos nos provões aplicados nas
escolas públicas durante alguns anos.

O lúdico faz parte da vida da criança
desde o seu nascimento e o acompanha até
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mento de um conceito matemático
novo como a aplicação de outro já do-
minado pela criança. (MOURA, 1992)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN's), consideram que as atividades com
jogos podem representar um importante
recurso pedagógico, já que:

Os jogos constituem uma forma in-
teressante de propor problemas, pois
permitem que estes sejam apresen-
tados de modo atrativo e favorecem
a criatividade na elaboração de es-
tratégias de resolução e busca de so-
luções. Propiciam a simulação de si-
tuações-problema que exigem solu-
ções vivas e imediatas, o que estimu-
la o planejamento das ações. (MEC,
1998)

Os PCN´s também consideram que
os jogos podem contribuir na formação
de atitudes - construção de uma atitude
positiva perante os erros, na socialização
(decisões tomadas em grupo), na cora-
gem para enfrentar desafios, desenvolvi-
mento da crítica, da intuição, da criação
de estratégias e dos processos psicológi-
cos básicos.

Vânia Dohme, em seu livro "Jogando",
diz que:

As atividades lúdicas estimulam a par-
ticipação, criam um ambiente agradá-
vel, de cumplicidade entre o educa-
dor e o aluno, aumentando a aceita-
ção e o interesse. (DOHME, 2003)

O presente trabalho descreve as téc-
nicas utilizadas com alunos das 6as séries
do Ensino Fundamental, abordando dife-
rentes conteúdos de matemática, utilizan-
do jogos, brincadeiras ou desafios lógicos
(pegadinhas), tentando obter aulas agra-
dáveis e participativas.

Metodologia aplicada
O presente estudo foi realizado na Es-

cola Estadual de Ensino Fundamental An-
tonio Vicente da Fontoura, que é uma esco-
la da 24ª Coordenadoria Regional de Edu-
cação e se situa em Cachoeira do Sul, cida-
de central do Estado do Rio Grande do Sul.

Ocorrida no segundo semestre de
2002 e no primeiro semestre de 2003, a
pesquisa envolveu quatro turmas de 6ª sé-
rie; duas no 4º bimestre de 2002 e duas no
1º bimestre de 2003.

No ano de 2002 foram selecionadas
as turmas 61/2002 e 63/2002, com 19 e 21
alunos respectivamente, por apresentarem
faixa etária, rendimento escolar e nível só-
cio-econômico semelhante. Foram traba-
lhados, pelo mesmo professor, os conteú-
dos de sistemas de equações e de
proporcionalidade. Para a turma 61/2002,
o conteúdo de sistemas de equações foi
trabalhado aplicando-se o método lúdico,
enquanto que, na turma 63/2002, se tra-
balhou sistemas de equações seguindo o
programa do livro didático (método do
ensino tradicional). Para o conteúdo de
razões e proporções, inverteu-se a
metodologia com as turmas: na 61/2002
se trabalhou o conteúdo aplicando o mé-
todo tradicional, enquanto que na 63/2002
aplicou-se o método lúdico.

No ano de 2003 as turmas escolhidas
foram 61/2003 e 63/2003, seguindo os mes-
mos critérios de características semelhan-
tes. As turmas eram compostas por 21 e 20
alunos respectivamente. Empregando a
mesma sistemática, foi trabalhado o conteú-
do de sistemas de medidas com o emprego
do método lúdico para a turma 63/2003 e o
tradicional com a turma 61/2003. Para o
conteúdo de figuras geométricas, inverteu-
se a metodologia com as turmas.

Nas turmas onde se aplicava o méto-
do lúdico, a aula sempre começava com
uma pegadinha matemática, como forma
de incentivar os alunos para a resolução
de problemas através do uso do raciocínio
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lógico e despertar o interesse das crianças
pelos desafios matemáticos e proporcio-
nando a descontração na classe.

A seguir são apresentados alguns dos
desafios propostos como pegadinhas (POLYA,
1995; BORIN, 1996; DUTRA, 2003).

1) Um tijolo pesa tanto quanto 1 kg mais
meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e
meio? R: 3 kg

2) Um rei, quando nasceu seu primeiro
filho, resolveu diminuir a pena de to-
dos os condenados pela metade. Os
condenados a 4 anos de pena, deveri-
am cumprir apenas 2 anos, os conde-
nados a 15 anos só cumpririam 7 anos
e meio, e assim por diante. Como ele
fez, para poder ser justo, com os con-
denados a prisão perpétua? R: um dia
na prisão e outro em liberdade

3) O relógio da parede e o relógio de pul-
so estão com defeito. Um está adian-
tando 3 minutos em cada hora e o
outro está atrasando três minutos em
cada hora. Quanto tempo vai demo-
rar para que o relógio que adianta fi-
que com uma hora mais que o outro?
R: 10 horas

4) Onde é que 10 e 10 não são 20 e so-
mando 50 dá 11? R: no relógio

5) Havia sete velas acesas no altar, o ven-
to apagou quatro, quantas ficaram?

R: quatro, as outras queimaram.

A técnica empregada no uso da
pegadinha, foi a divisão da turma em equi-
pes de três a quatro alunos. Ao entrarem
na sala os alunos vislumbravam a
pegadinha do dia escrita no quadro. Eram
dispensados cinco minutos para a equipe
discutir, após os quais, nada mais se falaria
em sala sobre o tema. Havia uma urna na
sala, na qual a equipe depositava a respos-
ta, por escrito e identificada, sempre no
início da aula do dia seguinte. Ao final da
aula a urna era recolhida e na manhã se-

guinte esvaziada e as respostas conferidas.
Entre os acertadores eram sorteados prê-
mios que foram doados pela direção e pe-
los professores da escola.

A turma 61/2002 aprendeu a montar
sistemas de equações a partir de jogos de
adivinhação do tipo "pense em um núme-
ro", no caso, envolvendo dois números ou
uma data, dia e mês. Também se utiliza-
ram os dados e as cartas. A seqüência de
passos a seguir foi utilizada com o empre-
go de dados e de cartas, para introduzir
conceitos de sistemas de equações.

Jogo dos Dados

Cada aluno:

a) jogar um dado duas vezes;

b) multiplicar o primeiro resultado por 2;

c) adicionar 5;

d) multiplicar o resultado por 5;

e) somar o segundo resultado;

f) diminuir 25

O resultado encontrado será o primei-
ro resultado na casa das dezenas e o se-
gundo na casa das unidades ou melhor
dizendo 10x + y e temos um sistema que
pode ser trabalhado com outros valores.

Este jogo pode ser feito usando car-
tas do baralho que tem valores ( x ) e nai-
pes (y ), cada naipe deve ganhar um valor
arbitrário antes do início do jogo.

Outra forma utilizada para montar
sistemas foi através de problemas comuns
adaptados aos interesses da turma, como
o uso dos pontos de vídeo game ou as fi-
chas de tazos.

Para a fixação de conteúdos foram
adaptados jogos comuns do dia-a-dia dos
alunos, como damas, bingo, circuitos, jogo
da velha, ratinho, os quais ganharam ques-
tões matemáticas e algumas regras, que
foram mudando de comum acordo com
as necessidades do conteúdo e o interesse
da turma. Durante este período foram re-
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alizados três testes de avaliação em cada
uma das duas turmas, possibilitando esta-
belecer a correlação das notas.

A turma 63/2002 descobriu as propor-
ções brincando e comparando brinquedos de
tamanhos diferentes. Ao montar um zoológi-
co, tendo animais trazidos pelos alunos, com
tamanhos desproporcionais, como macacos
maiores que alguns elefantes e algumas aves-
truzes, a proposta era de separar os animais
para colocar nas jaulas usando critérios de
espécie e tamanho e relatar as características
que deveriam ser observadas nestes agrupa-
mentos. Outra atividade era montar uma casa
usando brinquedos trazidos de casa pelos alu-
nos e pela professora (mesinhas, cadeiras, ca-
mas, armários, etc...), foram incluídos alguns
objetos reais no conjunto (telefone, talheres,
pratos, mouse, cds, etc...) e eles tinham como
tarefa estabelecer o tamanho que cada peça
precisaria ter para fazer parte de cada um dos
ambientes que foram montados. A partir deste
trabalho ficou clara a necessidade de um
parâmetro de medida, logo chegaram a uma
razão que os apresentou à escala e isto des-
pertou a curiosidade sobre as razões e as pro-
porções. Uma outra tarefa proposta aos alu-
nos foi cada um deles desenhar a sala de aula
numa escala 1:50 e colocar nela todos os mó-
veis existentes, de maneira proporcional. De-
pois desta etapa, passou-se para a confecção
da planta da casa de cada um, o que foi um
passo curto e rápido, percebendo-se vontade
de alguns pais e mães bastante interessados
em participar.

No ano seguinte a turma 63/2003 foi a
primeira a trabalhar com método lúdico,
durante o conteúdo de geometria que en-
volvia figuras geométricas, áreas e ângulos
básicos. Trabalharam bastante com tangran
principalmente na comparação de áreas de
figuras diferentes, com réguas de papelão de
diferentes tamanhos para a formação de di-
ferentes figuras e com adivinhas. Já o con-
teúdo de sistemas de medidas, nesta turma,
se trabalhou com o método tradicional.

A turma 61/2003 recebeu o conteúdo
sobre figuras geométricas pela atividade tra-

dicional e o conteúdo de sistemas de medi-
das pela atividade lúdica. Na seqüência apre-
sentam-se exemplos de brincadeiras envol-
vendo medidas e geometria (POLYA, 1995;
BORIN, 1996; DUTRA, 2003).

1. Num determinado lugar havia uma
mata na beira da estrada com 100m
de largura, era uma mata muito fecha-
da e escura, um cão começa a entrar
na mata, até onde ele entra na mata?R
: até a metade, depois começa a sair

2. Como pode o comandante de um pe-
lotão de apenas dez soldados colocá-
los em 5 fileiras com 4 soldados em
cada fileira? R : em forma de estrela

3. Duas retas são paralelas, em cada uma
delas estão marcados 3 pontos.
Quantos triângulos diferentes pode-
mos traçar usando estes pontos como
vértices? R: 18

4. Na figura abaixo temos caixas de mer-
cadorias pesando 25kg cada, quanto
pesa a pilha toda?

Durante o desenvolvimento dos qua-
tro conteúdos abordados, realizados simul-
taneamente em duas turmas, com abor-
dagens diferenciadas, foram aplicados
três trabalhos de avaliação em cada con-
teúdo, iguais para as duas turmas e reali-
zados na mesma data. Além das avaliações
quantitativas, também se realizou avalia-
ção qualitativa de observações, participa-
ções e outras atividades individuais. A
avaliação qualitativa não será discutida no
presente trabalho.

A) 300 kg

B) 325 kg

C) 350 kg

D) 375 kg

E) 400 kg
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Resultados e discussão
As médias das três avaliações quanti-

tativas, realizadas durante o desenvolvi-
mento do conteúdo sobre sistemas de
equações, na turma 61/2002, aplicando o
método lúdico e as médias das três avalia-
ções realizadas durante o desenvolvimen-
to do conteúdo de razões e proporções,
aplicando a abordagem tradicional, são
apresentadas no gráfico da Figura 1.

das notas das verificações realizadas com
o método lúdico, sobre as notas das verifi-
cações realizadas no conteúdo abordado
com o método tradicional. O gráfico da
Figura 2 mostra o aumento de rendimen-
to nas medias quando o método tradicio-
nal foi substituído pelo método lúdico.

No primeiro bimestre de 2003 foram
abordados os conteúdos de figuras geomé-
tricas e sistemas de medidas em duas no-
vas turmas. A comparação entre as médias
das três verificações realizadas, para cada
conteúdo, com a turma 61/2003, que es-
tudou figuras geométricas de maneira tra-
dicional e sistemas de medidas com a
metodologia lúdica, fornece o gráfico mos-
trado na Figura 3.

Figura 1 - Gráfico das médias obtidas pela turma 61/
2002 para os dois conteúdos abordados.

A observação comparativa entre as mé-
dias obtidas nas três avaliações realizadas com
a abordagem lúdica do conteúdo um, sobre
as médias obtidas nas três avaliações realiza-
das durante a abordagem tradicional do se-
gundo conteúdo, mostra um decréscimo
médio de 15 % no rendimento quantitativo
dos alunos, em todas as avaliações em que se
trabalhou com a metodologia tradicional.

O gráfico da Figura 2 mostra o resul-
tado da comparação entre as médias obti-
das pela turma 63/2002, para as três avali-
ações realizadas durante o desenvolvimen-
to do conteúdo de sistemas de equações
com a abordagem tradicional e as três ava-
liações do conteúdo de razões e propor-
ções, realizadas com a abordagem lúdica.

A turma 63/2002, na qual se trabalhou
simultaneamente os mesmos conteúdos
desenvolvidos na turma 61/2002, porém
com abordagens invertidas, apresentou um
aumento de 12,9% no rendimento médio

Figura 2 - Gráfico das médias obtidas pela turma 63/2002.

Figura 3 - Gráfico das médias obtidas pela turma 61/2003.

Observa-se que, numa terceira turma em
que se avaliou conteúdos apresentados com
trocas de metodologias, novamente se confir-
mou um aumento de rendimento nas médi-
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as das notas obtidas com a abordagem lúdica
do conteúdo, como é observado no gráfico
da Figura 3, que apresenta um acréscimo de
22% nas médias das avaliações realizadas no
conteúdo de abordagem lúdica sobre o con-
teúdo recebido com abordagem tradicional.

A turma 63/2003 trabalhou os conteú-
dos sobre figuras geométricas de maneira
lúdica e sistemas de medidas com a
metodologia tradicional. O gráfico da Fi-
gura 4 ilustra os resultados quantitativos
das médias das três verificações realizadas
em cada conteúdo.

A análise do gráfico da Figura 4 con-
firma, também com a turma 63/2003, que,
ao se utilizar a abordagem de um tema com
o método lúdico, os resultados quantitati-
vos das médias obtidas pelos alunos são
maiores que os resultados mostrados com o
emprego do método tradicional. Na análise
das notas, houve um decréscimo de 13,7%
no rendimento das médias quando se tro-
cou a abordagem lúdica pela tradicional.

Considerando os dados gerais, dos
81 estudantes que realizaram, cada um,
três avaliações sobre um conteúdo abor-
dado de forma lúdica e três avaliações re-
alizadas durante o desenvolvimento de
um conteúdo abordado de forma tradici-
onal, com os 486 dados amostrais se rea-
lizou o teste comparativo t de Student,
para comprovar, estatisticamente, se o
desenvolvimento de um conteúdo utili-
zando a abordagem lúdica fornece rendi-
mentos quantitativos diferentes sobre a
abordagem do mesmo conteúdo feita de
modo tradicional. A Tabela 1 apresenta os
resultados do tratamento estatístico das
notas de todas as avaliações realizadas
durante o processo de investigação.

Figura 4 - Resultados das médias obtidas pela turma
63/2003 nas três avaliações realizadas em cada

conteúdo abordado com métodos diferentes.

Tabela 1 - Tratamento estatístico de todas as avaliações realizadas.

Lúdico Tradicional

n Mín Máx Média Desvio-padrão Mín Máx Média Desvio-padrão

Prova1 81 4,50 10,00 7,76 1,22 3,00 10,00 6,40 1,47

Prova2 81 5,00 10,00 7,51 1,32 3,00 10,00 6,53 1,38

Prova3 81 6,00 10,00 7,62 1,02 3,50 10,00 6,67 1,24

valores menores do desvio-padrão
obtido com as avaliações realizadas duran-
te o processo lúdico, comparado com o
correspondente valor do desvio-padrão
apresentado pelas notas das avaliações tra-
balhadas com o processo tradicional, indi-
cam que o aprendizado foi mais homogê-
neas durante o processo lúdico. Associan-
do esta informação ao maior rendimento,

mostrado pelo salto das notas mínimas,
conclui-se que, em todos os conteúdos re-
alizados com a abordagem lúdica, ocorreu
um maior rendimento e mais uniforme, do
aprendizado.

A Tabela 2 mostra o resultado do tes-
te t de Student, comparando todas as mé-
dias obtidas pelas quatro turmas através
dos parâmetros t e do valor de p.
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Pela avaliação estatística utilizando o
parâmetro t do teste, verifica-se que a dife-
rença entre os resultados obtidos na fase
lúdica e os da fase tradicional, é significa-
tiva para todos os testes realizados. O
parâmetro p mostra que esta diferença é
altamente significativa, para todos os tes-
tes realizados.

Conclusões e
recomendações
O emprego da técnica "pegadinha

matemática" utilizada no início de cada
aula serviu para quebrar a inércia de mui-
tos alunos, que, no método tradicional, se
mantinham apáticos e desinteressados. A
atividade ultrapassou os muros da escola e
chegou aos lares da comunidade escolar.
A escola passou então a receber visitas de
pais, mães, irmãos mais velhos e tias, ansi-
osos em copiar a "pegadinha" do dia e ten-
tar ajudar em sua solução.

As turmas se adaptaram muito bem
com a metodologia lúdica e os alunos co-
meçaram a trazer contribuições de casa
como brincadeiras que aprendiam com tios
e avós e que tinham como objetivo o de-
senvolvimento do raciocínio lógico. Foram
criados livros, em duas das turmas, onde
eles escreveram as pegadinhas e brincadei-
ras que conseguiram coletar e que servis-
sem para o objetivo comum. Estes materi-
ais, por ocasião da feira interna do livro na

escola, foram expostos, fazendo bastante
sucesso com as outras turmas.

Neste trabalho não se avaliou o jogo
pelo jogo, mas sim sua importância no
desenvolvimento dos conteúdos de mate-
mática. Na análise dos resultados ficou vi-
sível a validade do uso de jogos no ensino
de Matemática na sala de aula, desde que
tenham uma orientação clara e com obje-
tivos definidos. A experiência mostrou que
a atitude do professor ao utilizar o traba-
lho lúdico, deve levar em conta as seguin-
tes recomendações:
1. Não tornar o jogo obrigatório;

2. Utilizar atividades que envolvam dois
ou mais alunos, para oportunizar a
interação social;

3. Estudar o jogo antes de aplicá-lo para
estabelecer suas possibilidades.

4. Antes de iniciar qualquer jogo ou brin-
cadeira é preciso estabelecer com cla-
reza suas regras e condições.

5. Não utilizar jogos que só precisem de
sorte; a habilidade mental do aluno
deve ser o mais importante.

6. Deve-se observar possíveis dificulda-
des de alguns alunos e dar um apoio,
para que não se sintam excluídos.

7. Durante ou após uma brincadeira
deve ser feita uma análise das conclu-
sões e comentários que surgirem.

O trabalho com jogos matemáticos em
sala de aula permitiu constatar alguns be-

Tabela 2 - Teste t de Student para comparação entre resultados do lúdico e tradicional.

n Média Desvio-padrão t Valor de p
Prova 1 Lúdico 81 7,76 1,22 12,03** 0,000

Prova 1 Tradicional 6,40 1,47

Prova 2 Lúdico 81 7,51 1,32 12,86** 0,000

Prova 2 Tradicional 6,53 1,38

Prova 3 Lúdico 81 7,62 1,02 9,54** 0,000

Prova 3 Tradicional 6,67 1,24
** Diferença entre lúdico e tradicional significativa ao nível de 1%
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nefícios, impossíveis de serem observados
com o método tradicional:

· Conseguimos detectar os alunos que
estão com dificuldades reais;

· Os alunos têm mais liberdade para de-
monstrar aos colegas e professores se
o assunto foi bem assimilado;

· Existe uma competição entre os joga-
dores e os adversários, pois almejam
vencer e para isso se aperfeiçoam e ul-
trapassam seus limites;

· Durante o desenrolar de um jogo, ob-
servamos que o aluno se torna mais
crítico, alerta e confiante, expressan-
do o que pensa, elaborando pergun-
tas e tirando conclusões, sem neces-
sidade da interferência ou aprovação
do professor;

· Não existe o medo de errar, pois o erro
é considerado um degrau necessário
para se chegar a uma resposta correta;

· O aluno se empolga com o clima de
uma aula diferente, o que faz com que
aprenda sem perceber.

Pode-se constatar que houve um au-
mento nas notas quando a metodologia de
trabalho foi trocada da tradicional para a
lúdica. A turma 63/2002 teve um acrésci-
mo de 12,9% no seu rendimento médio e
na turma 61/2003 este aumento foi de 22%.
Entretanto quando a troca de metodologia
foi da lúdica para a tradicional este rendi-
mento teve um decréscimo, como pode-
mos constatar ao observar que a turma 61/
2002 diminuiu sua média em 15% e a tur-
ma 63/2003 em 13,7%.

Através desta constatação pode-se afir-
mar que o ensino de matemática no Ensi-
no Fundamental só tem a ganhar ao assu-
mir o uso de uma metodologia lúdica.

Contudo, no que pesa a verdade, o
método lúdico exige maior dedicação e
criatividade do professor, sendo, portanto,
mais desgastante. Este fator faz com que
muitos professores deixem de utilizar o
lúdico, preferindo a comodidade do méto-
do tradicional, descartando a oportunida-
de de crescer junto com os educandos ao
aproveitar os desafios que surgem quando
aparecem oportunidades de inserir práticas
vivenciadas, novidades e jogos que ilustram
o conteúdo que está sendo desenvolvido.
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Neste texto é relatada uma pesquisa realizada com alunos de Física do ensino médio, com o
objetivo de identificar suas concepções sobre calor e temperatura. A idéia que originou o trabalho
proveio das dificuldades de alunos de Engenharia Química, ao utilizar tais conceitos no estudo de
Cálculo Diferencial e Integral. Considera-se que é necessário investigar as concepções dos alunos
para poder construir estratégias de ação em sala de aula que os auxiliem a superar dificuldades de
entendimento. A análise de conteúdo das respostas dos 167 participantes aos questionamentos
feitos pelas pesquisadoras permitiu a emergência de categorias, apresentadas juntamente com sua
interpretação e o diálogo com os teóricos que embasaram a investigação.
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This research was carried out with the purpose of identifying conceptions of high school physics
students about heat and temperature. The idea to develop the work was originated by the difficulties
of chemistry engineering students, when studying Integral and Differential Calculus. We consider that
it is necessary to investigate students conceptions in order to build classroom teaching activities that
can help them to overcome learning difficulties. Content analysis of the answers of the 167 students
results in the distinctions of categories. We present them together with the foundations and the
interpretation of this research.

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: Students conceptions, heat, temperature.

Margarete J. V. C. Hülsendeger é Mestre em Educação em Ciências e Matemática, professora dos Colégios
João XXIII e Israelita de Porto Alegre/RS.
Denise Kriedte da Costa é Mestre em Educação em Ciências e Matemática, professora dos Colégios Santa
Inês e Champagnat de Porto Alegre/RS.
Helena Noronha Cury é Doutora em Educação, professora titular da Faculdade de Matemática da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Canoas v.8 n.1 p. 35 - 46 jan./jun. 2006ACTA SCIENTIAE



36 ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006

Introdução
O trabalho com alunos de um curso

de Engenharia Química, na disciplina de
Cálculo Diferencial e Integral I, tem mos-
trado que a resolução de muitos problemas
de aplicação de conceitos matemáticos es-
barra em dificuldades de compreensão dos
conteúdos de Química ou Física envolvi-
dos, já explorados no ensino médio. Dessa
forma, não basta considerar tais conteú-
dos já construídos pelos alunos e propor
problemas que envolvam novos conceitos,
como derivadas e integrais. É preciso re-
ver, de alguma forma, as concepções dos
estudantes da educação básica, para veri-
ficar se eles têm bem claros os conceitos
dessas áreas e se podem aplicá-los em con-
textos específicos.

Elaboramos, então, um projeto de
pesquisa interdisciplinar, intitulado “Con-
cepções de alunos de ensino médio sobre
Matemática e Ciências”, desenvolvido por
duas professoras de ensino médio, de Quí-
mica e Física, e uma professora de Cálculo
Diferencial e Integral de um curso de En-
genharia Química, buscando respostas à
seguinte questão: como o professor pode
reconhecer as concepções dos alunos so-
bre determinado tema e construir estraté-
gias de ação que minimizem as dificulda-
des apresentadas?

Propusemo-nos, então, a: 1) fazer um
levantamento das concepções apresenta-
das por alunos de ensino médio sobre con-
teúdos previamente estabelecidos; 2) dis-
cutir as possíveis causas das concepções
errôneas; 3) a partir dos dados obtidos,
propor estratégias de ação no sentido de
auxiliar os alunos na construção de conhe-
cimentos escolares adequados aos padrões
aceitos pelas Ciências e pela Matemática
atuais.

A investigação foi realizada em várias
etapas, nas quais foram propostas questões
cujas respostas foram analisadas em profun-
didade. Neste artigo, apresentamos apenas
uma parte da pesquisa, envolvendo alunos

de Física do ensino médio, focalizando a
interpretação dada pelos alunos ao concei-
to de calor. Mesmo sendo bastante discuti-
do em outras investigações (GIL-PÉREZ,
1986; DRIVER, 1986; POZO e CRESPO,
1998; JOHSUA e DUPIN, 1999; CUBERO,
2000; ASTOLFI e DEVELAY, 2002), con-
sideramos que se justifica uma nova pes-
quisa sobre as concepções dos alunos a res-
peito do calor e da temperatura, pois não
temos percebido, por parte dos estudantes,
uma modificação significativa de tais con-
cepções após o estudo destes conceitos
(HÜLSENDEGER, 2004).

As concepções dos
alunos
Da mesma forma que os professores têm

suas próprias concepções sobre o processo de
aprender e ensinar, os alunos também trazem
para a sala de aula suas idéias sobre muitos
dos assuntos que nela são discutidos. Influir
sobre essas representações não é uma tarefa
fácil. Muitos professores ainda estão presos à
idéia de que pela repetição contínua de con-
ceitos ou definições o aluno irá aprender. Tem-
se dificuldade em compreender que ele che-
ga à sala de aula com conhecimentos já cons-
tituídos, não se tratando, portanto, de “ad-
quirir uma cultura experimental, mas sim de
mudar de cultura experimental, de derrubar
os obstáculos já sedimentados pela vida coti-
diana” (BACHELARD, 2001, p.23). Torna-
se, portanto, essencial reconhecer e compre-
ender a importância dessas concepções e a
forma como elas influenciam o processo de
ensino-aprendizagem. Muitos dos estudos
que vêm sendo realizados, há algum tempo,
na área de Ciências, sobre o tema “concep-
ções” se assentam nas idéias de Bachelard
(2001), que, com sua noção de obstáculo
epistemológico, apontou caminhos para es-
tudos mais aprofundados das dificuldades
apresentadas pelos alunos.

Diversas nomenclaturas têm sido em-
pregadas para referir-se ao que o aluno traz



ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006 37

para a sala de aula, aos seus conhecimentos
anteriores: concepções ou idéias prévias,
concepções iniciais, representações, etc. Os
estudos até agora desenvolvidos têm con-
seguido apontar algumas das característi-
cas mais marcantes dessas representações:

São construções pessoais dos alunos,
elaboradas de forma espontânea na sua
interação cotidiana com o mundo que
os cerca. São incoerentes do ponto de
vista científico, embora não tenham
por que sê-lo do ponto de vista do alu-
no; na verdade, costumam ter bastan-
te poder de predição em relação aos
fenômenos cotidianos.São, geralmen-
te, estáveis e resistentes à mudança;
persistem, apesar da instrução
científica.Têm caráter implícito, dian-
te do caráter explícito das idéias cien-
tíficas. Muitos estudantes têm grandes
dificuldades para expressar e descre-
ver suas idéias, não tendo consciência
das mesmas. Procuram mais utilidade
do que a verdade, como supostamen-
te fariam as teorias científicas. São co-
nhecimentos específicos que se referem
a realidades próximas e concretas, às
quais o aluno não sabe aplicar as leis
gerais que lhe são explicadas em aula.
(POZO; CRESPO, 1998, p.88)

O que se espera, ao deparar com con-
cepções desse tipo é que o aluno as supere
no decorrer das aulas. Mas será isso possí-
vel? A grande dificuldade a ser enfrentada é
que, durante muito tempo, as concepções
trazidas pelos alunos para a sala de aula fo-
ram combatidas, pois se aceitava que deveri-
am ser eliminadas, por estarem “erradas”.
Custou-se a entender que talvez o caminho
não fosse a simples eliminação dessas repre-
sentações, como ocorre quando trabalhamos
num computador, no qual o simples apertar
da tecla delete retira facilmente uma informa-
ção. Também se custou a entender não ser a
contínua repetição que faria conceitos tão
sedimentados se alterarem de um dia para o

outro, ou até mesmo de um ano para outro.
Como afirma Meirieu (1998), não basta “di-
zer a um aluno que ele está errado, também
não basta, como se acredita muito
freqüentemente, mostrar-lhe isso com obsti-
nação, é preciso que interiorize essa
constatação, é preciso colocá-lo em situação
de experimentá-la pessoalmente” (p. 59).

Certas concepções, errôneas sob o
ponto de vista da Ciência atual, mas acei-
tas, muitas vezes, em períodos ainda recen-
tes da História das Ciências e da Matemá-
tica, influenciam a aprendizagem de no-
vos conceitos. Ao entrar em conflito com
as novas idéias ensinadas, produzem uma
espécie de barreira, de forma que os alu-
nos “aprendem” o conhecimento novo,
mas o utilizam somente em circunstâncias
semelhantes às que lhes foram
apresentadas.Dessa forma, instala-se um
conflito cognitivo que, se mal trabalhado
pelo professor, acumulará dificuldades ao
longo da vida escolar do aluno. Também,
seria ingênuo pensar que artifícios possam
provocar uma substituição imediata e de-
finitiva das velhas representações trazidas
pelos alunos. Para Moreira e Greca (2003),

Es una ilusión pensar que un conflicto
cognitivo y/o una nueva concepción
plausible, inteligible y fructífera
conducirá al reemplazo de una
concepción alternativa significativa.
Cuando las estrategias de cambio
conceptual son bien sucedidas, en tér-
minos de aprendizaje significativo, lo
que hacen es agregar nuevos signifi-
cados a las concepciones ya existen-
tes, sin borrar o reemplazar los signi-
ficados que ya tenían. (p.305)

A investigação aqui relatada foi desen-
volvida com alunos de ensino médio, mas
sabemos que suas concepções vão ser le-
vadas para o próximo nível de ensino e
causar dificuldades para a compreensão de
conteúdos de seus cursos superiores. Tra-
tando especificamente do conceito esco-



38 ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006

lhido para esta pesquisa – calor – e bus-
cando a importância do mesmo para alu-
nos de Engenharia Química, encontramos
em Rugarcia et al. (2000) argumentos in-
teressantes que vêm ao encontro do que
abordamos nesta investigação:

Os estudantes de Engenharia Quími-
ca [...] resolvem problemas de
termodinâmica em cursos de
termodinâmica e problemas de trans-
ferência de calor em cursos sobre
transferência de calor, em geral não
reconhecendo que as duas áreas es-
tão intimamente relacionadas. Como
profissionais, por outro lado, os en-
genheiros químicos [...] solucionam
problemas, buscando conhecimentos
de termodinâmica, transferência de
calor, economia, engenharia de segu-
rança, ciências do meio ambiente e
qualquer outra disciplina pertinente.
[...] Termodinâmica e transferência de
calor deveriam ser aplicações relacio-
nadas da lei de conservação de ener-
gia e não assuntos separados, conti-
dos em si mesmos, ensinados por di-
ferentes professores, usando diferen-
tes livros-texto. (p.9-10)

Metodologia da
 pesquisa
A parte da pesquisa aqui relatada foi

realizada com 167 alunos de Física, da pri-
meira e segunda séries do ensino médio, de
duas escolas particulares da cidade de Por-
to Alegre. A investigação foi de caráter qua-
litativo, sendo empregado um texto com
uma contextualização do tópico então es-
tudado – temperatura –, seguido de seis
breves “notícias” sobre o próximo tema que
iria ser desenvolvido em aula: o calor. Foi
solicitado aos alunos que, após a leitura,
listassem suas dúvidas e curiosidades sobre
o assunto em questão e se posicionassem
sobre conceitos conhecidos, presentes no

texto, fazendo uma breve descrição do que
acreditavam saber.

Para analisar os questionamentos apre-
sentados nos textos dos alunos, foi utiliza-
da a análise de conteúdo, cujos conceitos,
princípios e técnica propriamente dita são
apontados em Bardin (1979). Segundo esta
autora, a análise de conteúdo é:

Um conjunto de técnicas de análise
das comunicações visando obter, por
procedimentos e objectivos de descri-
ção do conteúdo das mensagens, in-
dicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conheci-
mentos relativos às condições de pro-
dução/recepção (variáveis inferidas)
destas mensagens. (p.42)

A autora deixa claro que trabalhos es-
colares, como textos produzidos por alu-
nos, podem ser analisados, com propósi-
tos diversos.

Os passos ou etapas da análise de con-
teúdo, apresentados em Bardin (1979), são
também aprofundados em Moraes (1999).
Há três etapas básicas, que podem ser sub-
divididas de acordo com as necessidades:
pré-análise, exploração do material e tra-
tamento dos resultados. Na primeira fase,
o material é organizado, partindo-se da
escolha dos documentos, da formulação de
hipóteses e objetivos da análise, utilizan-
do-se a leitura “flutuante”, em que o pes-
quisador se deixa impregnar pelo materi-
al. Escolhidos os documentos, delimita-se
o corpus, que é o campo específico sobre o
qual a atenção vai ser fixada.

A fase de exploração do material en-
volve um estudo aprofundado do corpus,
com procedimentos de unitarização e
categorização. A unitarização é o processo
que consiste em reler o material para defi-
nir as unidades de análise, que podem ser
“palavras, frases, termos ou mesmo docu-
mentos em sua forma integral”. (MORAES,
1999, p.16). Na releitura, cada unidade é
codificada e, a seguir, individualizada. Ten-
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do destacado as unidades, o próximo pas-
so é a categorização, que “tem por primei-
ro objectivo [...] fornecer, por condensação,
uma representação simplificada dos dados
brutos.” (BARDIN, 1979, p.119). Esse
agrupamento é feito segundo critérios pré-
vios, já decididos anteriormente, acresci-
dos de outros que são estabelecidos ad hoc.

Já na fase de tratamento dos resulta-
dos, a próxima etapa é a descrição das ca-
tegorias, que pode ser feita através da apre-
sentação de tabelas ou quadros com indi-
cação das distribuições de freqüência e das
percentagens, nas pesquisas de cunho
quantitativo, ou com a produção de um
“texto-síntese”, nas pesquisas predominan-
temente qualitativas.

Vem, então, a fase final da análise de
conteúdo, em que se busca atingir a “com-
preensão mais aprofundada do conteúdo
das mensagens mediante inferência e in-
terpretação.” (MORAES, 1999, p.24).

Análise dos dados
Inicialmente, emergiram dos textos pro-

duzidos pelos estudantes um grande núme-
ro de categorias indicativas de suas diferen-
tes concepções, que se evidenciaram em
questionamentos. Ao redefinir as categorias,
optamos por reagrupá-las em quatro gran-
des classes, apresentadas a seguir, já analisa-
das e comentadas. As observações retiradas
dos textos escritos pelos alunos serão
inseridas ao longo do texto, em itálico.

a) O calor é energia ou
substância?

A compreensão do conceito de calor
como uma forma de energia em movimento
ou como “transferência de energia térmica
entre corpos que se encontram em temperatu-
ras diferentes”, não é algo fácil de ser apre-
endido. Há aqui a necessidade de se co-
nhecer, por exemplo, como funciona a es-
trutura da matéria, algo que não guarda

muita relação com aquilo que é percebido
pelo aluno no seu dia-a-dia.

É importante que o aluno, gradual-
mente, passe a compreender que, quando
se fala em calor, não se está tratando de
uma propriedade específica da matéria,
mas de uma forma de energia, com carac-
terísticas próprias. Como explica um dos
estudantes: “o calor não é uma característica
do corpo. Podemos medir a massa de um cor-
po, a sua temperatura, seu volume, sua carga
elétrica, mas não podemos medir seu calor. Um
corpo não possui calor”.

Do mesmo modo, é importante que o
estudante também compreenda que essa
forma de energia só existe sobre determi-
nadas condições, sendo a diferença de tem-
peratura entre os corpos a mais importan-
te. Nas palavras de um aluno, “um corpo
não possui calor, calor é sempre transferido entre
dois corpos, do corpo com mais temperatura
para o com temperatura mais baixa”, sendo
essa, portanto, uma condição necessária
para a existência do calor como energia.
Esse raciocínio exige, do aluno, que ele in-
corpore ao seu vocabulário expressões
como “fluxo de calor”, “trânsito de ener-
gia térmica” ou simplesmente “transferên-
cia de calor”.

O aluno, de posse desses conceitos,
começa, também, a entender que tempe-
ratura e calor não são sinônimos, mas que,
na verdade, “a temperatura caracteriza o
estado de um corpo em um dado instante,
ao passo que o calor é uma entidade física
que se transmite de um corpo para o ou-
tro” (BEN-DOV, 1996, p.47), ou, como jus-
tifica um aluno: “a nossa pele não indica uma
temperatura, mas sim uma quantidade de ca-
lor, que tanto pode estar saindo quanto entran-
do em um corpo”. Assim, é por meio do en-
tendimento do conceito de calor que o alu-
no também passa a compreender que a
pele, por exemplo, só consegue notar as
mudanças de temperatura devido ao trân-
sito de energia térmica, e o que percebe-
mos é “o sentido do calor, mas não a tempera-
tura em si”.
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Esse entendimento poderá auxiliar o
estudante a identificar, no mundo a sua vol-
ta, as diferentes aplicações desses conceitos,
pois só assim estes passarão a ter algum sig-
nificado para ele. Nesse contexto, encontra-
se a compreensão do conceito de isolante tér-
mico, que é assim chamado por conduzir
pouco calor. Logo, como explica um aluno,
materiais que possuem “pequena condutividade
térmica irão transferir pequenas quantidades de
calor por unidade de tempo”. Roupas ditas iso-
lantes térmicas não “impedem que o calor do
corpo saia”, mas, na verdade, procuram “evi-
tar que haja transmissão de calor de dentro para
fora, ou de fora para dentro, seja por condução,
por convecção ou por radiação”. Portanto, a
condutividade térmica está diretamente as-
sociada ao fluxo de calor entre os corpos, pois
“quanto maior for a condutividade térmica, mais
facilmente o calor vai fluir”.

Da mesma maneira, é no conceito de
calor que o aluno encontrará as explica-
ções para a utilização do gelo na constru-
ção das casas dos esquimós (iglus). Com-
preenderá que o “gelo não tira o calor” ou
que o gelo “não deixa o frio passar”, mas que
ele, por ser um bom isolante térmico, “de-
mora mais para conduzir o calor de dentro para
fora do iglu”. Em outras palavras, quando
se trata de calor, é tudo uma questão de
movimento ou de transferência, existindo
materiais em que esse movimento não
ocorrerá com tanta facilidade.

Entretanto, tudo o que até agora foi
descrito exige do aluno um maior esforço,
pois está se tratando com conceitos com um
alto grau de abstração. Para o estudante, é
bem mais fácil compreender e aceitar calor
como uma substância palpável e concreta,
do que compreendê-lo como energia, algo
distante do que ele está acostumado a per-
ceber. Mas, o que se observa é os alunos tran-
sitando, muitas vezes sem conflitos, entre
estes dois modelos de calor – o calor-subs-
tância e o calor-energia – de tal forma que a
resistência a uma mudança conceitual é
muito grande, bastando haver um peque-
no intervalo de tempo no qual esses con-

ceitos não sejam discutidos para que tudo
fique esquecido ou misturado.

Autores como Pozo e Crespo (1998)
argumentam que as teorias científicas não
substituem as do senso comum, coexistin-
do umas com as outras. Outros pesquisa-
dores defendem que a aprendizagem cien-
tífica só ocorrerá quando conseguirmos
destruir os conhecimentos mal estabeleci-
dos (BACHELARD, 2001). Também há
investigadores que argumentam ser o co-
nhecimento científico o resultado de um vai-
e-vem entre situações concretas em um
corpus simbólico (ASTOLFI; DEVELAY,
2002). Portanto, podemos até conseguir,
num primeiro momento, superar essas di-
ficuldades de compreensão, mas é provável
que mais adiante elas venham a reaparecer.

b) O calor está contido em um
corpo?

Quando se procura sondar o concei-
to de calor junto aos alunos, descobre-se
que o mesmo assume, no seu imaginário,
a característica de ser uma propriedade da
matéria. Para a maioria dos alunos, “corpos
quentes têm mais calor que corpos frios”. Por
esta razão, quando se trabalha esses con-
ceitos em sala de aula, é difícil dissociar
calor de aumento de temperatura.

Para muitos alunos, “quanto mais massa
um corpo tiver, mais calor ele poderá conter. As-
sim, um corpo grande poderá conter mais ener-
gia calorífica e estar a uma temperatura mais
baixa que um corpo menor”. Associam ao con-
ceito de calor o verbo conter e, novamente,
ele aparece como uma propriedade do cor-
po ou da matéria, não como uma forma de
energia. Estas idéias guardam uma estreita
relação com uma antiga teoria sobre a natu-
reza do calor: o calórico. Esta teoria, enun-
ciada por Wolf em 1720, não fazia menção
a átomos e considerava o calor um fluido
hipotético que preenchia todos os corpos.

Contudo, esta concepção, já superada,
também leva, como já foi mencionado ante-
riormente, a uma idéia equivocada do que
seria temperatura, pois muitos alunos vêem
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nela uma grandeza que mede a quantidade
de calor existente em um corpo. Daí a asso-
ciação, citada anteriormente, de que, para
um grande número de alunos, “corpos quen-
tes têm mais calor que corpos frios”. O próprio
conceito de frio, como uma propriedade da
matéria, também fica reforçado por esta idéia
de calor contido, pois o aluno passa a acredi-
tar que, quando sentimos frio, estamos sen-
tindo a necessidade de manter dentro do
nosso corpo o calor que estava saindo.

Muitas vezes, os fenômenos associados
à transferência de energia são explicados de
forma a explicitar a características
marcantemente substancialistas do calor.
Assim, para muitos alunos, as roupas são más
condutoras de calor porque “servem para
manter o calor que há no nosso corpo” não o
deixando sair. Segundo eles, as roupas são
usadas para manter o calor do corpo, não
permitindo que saia ou que o calor de fora
entre. O isolamento proporcionado pelos
materiais maus condutores, como o gelo, por
exemplo, é explicado, na maioria das vezes,
como a capacidade do isolante em não per-
mitir que o calor existente no interior de um
corpo saia: “neve é um isolante térmico e não
deixa o calor sair, o calor é produzido por quem
habita o iglu” ou “como o corpo possui calor, este
se desprende, mas o iglu conserva este calor, fa-
zendo com que o esquimó não passe frio”.

Observa-se, então, que, mesmo que os
alunos partam de conceitos historicamente
já superados, eles conseguem encontrar ex-
plicações (para eles plausíveis) para muitos
dos fatos estudados em sala de aula, uma vez
que esses conceitos estão mais próximos do
senso comum e, conseqüentemente, da rea-
lidade percebida e compreendida por eles.
Os estudantes mesclam, muitas vezes, con-
ceitos cientificamente corretos com suas pró-
prias explicações, formando assim um corpus
de conhecimento coerente com a sua reali-
dade e de grande força no seu imaginário.

c) O frio existe?
A história do desenvolvimento da noção

de calor é bastante instrutiva quando se dese-

ja compreender a forma como os conceitos
científicos são elaborados e construídos. Se-
gundo Astolfi e Develay (2002, p.22), as ten-
tativas de explicação do que seja o calor re-
montam à Antigüidade e às quatro qualida-
des da matéria apresentadas por Aristóteles.

No entanto, a concepção aristotélica
ainda não se encontra totalmente supera-
da, muitos alunos ainda tratam o calor e o
frio como estados diferentes da matéria,
desconsiderando o conceito moderno de
calor como uma forma de energia. Assim,
para um aluno, “a pele é nosso medidor de
temperatura, quando sentimos frio, significa que
o calor está saindo, e quando sentimos calor,
significa que o frio está saindo”. Ou seja, para
ele o frio tem propriedades próprias, mas
antagônicas às propriedades do calor, con-
siderando os dois como lados diferentes de
uma mesma moeda.

O surpreendente é que essas concep-
ções permanecem na mente de muitos alu-
nos após a aprendizagem formal dos con-
ceitos abordados na Termodinâmica, fa-
zendo com que tais idéias se sobreponham
àquelas aceitas pela Ciência atual. Assim,
por exemplo, ao tentar explicar as razões
que tornam o gelo um isolante térmico, um
aluno argumenta que “o gelo não permite que
o frio entre e nem que o calor saia de dentro
dos iglus, funcionando como um isolante tér-
mico”. Para ele há um movimento de en-
trada e saída de frio e de calor, que é blo-
queado pelo gelo, sendo essa a razão dessa
sua característica isolante.

No entanto, mesmo que esse concei-
to, para muitos alunos, seja de difícil com-
preensão e até mesmo aceitação, para ou-
tros o frio já não é mais encarado como
uma propriedade da matéria, mas sim
como uma conseqüência da transferência
de energia. Mas essa não é mudança fácil
de se conseguir, pois esbarra em dificulda-
des oriundas de concepções muito fortes
“elaboradas de forma espontânea na sua
interação cotidiana com o mundo que os
cerca” (POZO; CRESPO, 1998, p.88).
Mesmo que o aluno compreenda que te-
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mos sensações de frio (e de calor) devido à
transferência de energia, ainda se observa
que estas explicações são acompanhadas
de justificativas que deixam escapar ex-
pressões como, por exemplo, “estamos per-
dendo calor ou frio”.

Na verdade, é difícil entender que,
quando sentimos frio, é porque perdemos
calor exageradamente, ou, nas palavras de
um aluno, “sempre é o calor que vai do lu-
gar mais quente para outro mais frio. Não há
´ondas de frio´, há massas de ar frio que pas-
sam por nós e que retiram calor de nossos
corpos...e temos a sensação de frio!”. Do mes-
mo modo, é importante compreender que
o conceito de isolante térmico não está
associado à capacidade do corpo de “iso-
lar o frio” mas a determinadas caracterís-
ticas da estrutura da matéria que dificul-
tam a transferência de energia ou, como
explicou um aluno, “ao encostarmos al-
gum objeto frio na nossa pele nós na ver-
dade sentimos a perda de calor para obje-
to e não que ele está frio”.

Portanto, a compreensão da nature-
za do calor passa, na verdade, pelo en-
tendimento da assimetria essencial en-
tre o quente e o frio, pois o correto é di-
zer que o “calor” passou do fogo para a
água, e não que a “frieza” passou da água
para o fogo. Como explica Ben-Dov
(1996, p.47), “o calor é percebido como
uma entidade física existente em si, en-
quanto o frio não passa de uma ausência
de calor, assim como as trevas são uma
ausência de luz”. Entretanto, essa com-
preensão esbarra na dificuldade de se
entender o que é o calor, já que, ao con-
trário da temperatura – que é uma pro-
priedade diretamente perceptível pelos
sentidos –, ele é um conceito teórico. As-
sim, para o estudante, fica bem mais fá-
cil entender calor como substância, algo
palpável e concreto, do que entendê-lo
como energia, algo indefinível e abstra-
to. Ou, como disse Bachelard (2001,
p.18), “a pergunta abstrata e franca se
desgasta: a reposta concreta fica”.

d) Temperatura é sinônimo de
calor?

O estudo dos fenômenos
termodinâmicos envolve conceitos que
pouco têm de concreto e muito de abstra-
to. Basicamente, trabalha-se com a idéia de
energia e suas possíveis transformações.
Parece simples à primeira vista, mas esses
conceitos são bastante complexos.

Primeiro, considera-se que a energia
não pode ser destruída e nem gerada do
nada, mas apenas transformada de um tipo
em outro, princípio considerado universal
na Física. No entanto, nada simples de se
compreender, conforme é reconhecido por
Feynman (1999, p.155), quando afirma:

Trata-se de uma idéia extremamente
abstrata, por ser um princípio mate-
mático [...]. Não é a descrição de um
mecanismo ou de algo concreto; é
apenas o fato estranho de que pode-
mos calcular certo número e, quando
terminamos de observar a natureza em
suas peripécias e calculamos o núme-
ro de novo, ele é o mesmo.

Em seguida, apresenta-se a idéia de que
existem sistemas nos quais essa conversão,
mesmo sendo teoricamente possível, não ocor-
re em todos os sentidos, situação que Feynman
(1999, p.136) também explica muito bem:

No tocante à conservação da energia,
cabe observar que a energia disponível
é outra questão – há muita agitação nos
átomos da água do mar, porque o mar
tem certa temperatura, mas é impos-
sível arrebanhá-los em um movimento
definido sem extrair energia de outro
lugar. Ou seja, embora saibamos que a
energia é conservada, a energia dispo-
nível para utilização humana não é
conservada tão facilmente.

Este é o princípio da irreversibilidade,
também conhecido como segundo princí-
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pio da Termodinâmica. No entanto, todos
esses conceitos só começam a ter algum
sentido quando o aluno consegue distin-
guir duas idéias básicas: calor e tempera-
tura. Historicamente estes conceitos sem-
pre estiveram atrelados, foi somente em
1760 que Joseph Black demonstrou serem
eles totalmente diferentes. Por esta razão
não é de se estranhar que, ainda hoje,
muitos alunos tenham tantas dificuldades
em compreender as diferenças conceituais
entre calor e temperatura. Segundo um
estudante, “calor é a temperatura em transi-
ção entre dois corpos”, enquanto para outro,
“o calor é a energia transferida entre dois cor-
pos, isto é, a troca de temperatura”. Analisan-
do essas afirmativas, observa-se que, ao
contrário do conceito de calor, que, na
maioria das vezes, aparece como uma pro-
priedade da matéria, o conceito de tempe-
ratura surge como algo que pode ser tro-
cado entre os corpos.

A compreensão do conceito de tem-
peratura está associado a um conhecimento
mais claro da estrutura molecular, já que
“todos os objetos são constituídos de átomos que
variam a sua velocidade de acordo com a tem-
peratura, ou seja, quanto maior for a tempera-
tura, maior será a sua vibração e vice-versa”.
Entretanto, assim como em outros mo-
mentos da história era difícil de entender
a forma como os corpos eram constituí-
dos, também para o aluno fica difícil acei-
tar algo que não está ao alcance dos seus
sentidos. Basicamente, ele deve confiar na
palavra do seu professor de que todos os
corpos ao seu redor são constituídos de
diminutas partículas (moléculas) que se
encontram em perpétuo movimento. Por-
tanto, a dificuldade de se superar o conhe-
cimento do senso comum pode realmente
atrapalhar quando queremos abordar con-
ceitos mais complexos, como os que são
estudados na Termodinâmica.

Assim, o aluno percebe que corpos
ditos quentes têm elevada temperatura e
que, quando colocados em contato com
corpos “frios”, têm a sua temperatura re-

duzida. E a conclusão mais imediata é que
o corpo “mais quente” transferiu sua tem-
peratura para o “mais frio”: “o gelo, com o
qual são construídos os iglus, não permite que
a temperatura de dentro saia, mantendo-os
quentes (com a temperatura do seu próprio cor-
po) durante o inverno”. Pois, o que o aluno
identifica como algo que está em movimen-
to, não é o calor, mas a temperatura dos
corpos. O calor não é percebido, não é vis-
to, é algo imponderável, o que faz com que
os alunos acabem transformando-o em
uma propriedade da matéria, para ser me-
lhor compreendido por eles. E a razão para
essas dificuldades, talvez esteja no fato de
que o próprio conceito de energia não está
suficientemente claro em suas mentes. Cla-
reza, diga-se de passagem, que, às vezes,
os próprios físicos não possuem, pois em-
bora saibam “que toda energia é uma me-
dida da atividade, os físicos não têm uma
resposta para a pergunta: ‘O que está em
atividade?’” (CAPRA, 1988, p.115). Persis-
te, para os alunos, a dúvida sobre como
pode, por exemplo, haver aumento de tem-
peratura sem a presença de calor.

Entretanto é importante avançar nes-
ses conceitos demonstrando que a tempe-
ratura representa a intensidade das vibra-
ções entre os átomos, enquanto que o ca-
lor é uma propagação dessas mesmas vi-
brações. Ou seja, como nos diz um aluno,
nós “sentimos a temperatura e não o calor”,
pois segundo ele, a “temperatura é a freqüên-
cia do calor e não o calor propriamente dito”.

Outro aspecto interessante no ensino
desses conceitos, é a possibilidade de au-
xiliar os alunos a compreender que, en-
quanto, um corpo sempre terá temperatu-
ra (alta ou baixa) a transferência de calor
pode se tornar nula, bastando para isso que
os corpos, em contato, entrem em equilí-
brio térmico. Neste estado, apesar de ces-
sar a transferência de calor entre os cor-
pos, eles não deixam de ter energia, pois
as moléculas continuam vibrando, conti-
nua a existir uma forma de energia (cha-
mada “energia interna”), esta sim direta-
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mente associada à temperatura dos corpos.
De modo que, quanto maior for a tempe-
ratura de um corpo, maior será a sua ener-
gia interna.

No entanto, este também é um conceito
complexo, pois a energia interna não pode ser
medida diretamente, configurando-se numa
forma de energia mecânica (energia cinética)
associada ao número de moléculas que cons-
tituem um corpo e ao seu grau de agitação
molecular. Novamente, o aluno deve aceitar a
existência de uma forma de energia que não
pode ser vista ou sentida, mas que pode ser
determinada indiretamente pelas variações de
temperatura sofridas pelos corpos. Assim, do
mesmo modo que temperaturas não são
trocadas, a energia interna também não o é,
ambas podem apenas aumentar ou diminuir,
pois, segundo um aluno a “temperatura é a
medida do nível de energia interna de um ser, pelo
contrário o calor é a passagem de energia de um
corpo para outro, devido a uma diferença de tem-
peratura entre eles”. Com isso, ele parece com-
preender que diferentes corpos podem ter
diferentes temperaturas e, conseqüentemen-
te, diferentes energias internas, o que faz da
temperatura não um sinônimo de calor, mas
uma conseqüência deste.

Portanto, mesmo que a natureza do
calor seja atualmente melhor compreendi-
da, ela continua ainda, “em muitos aspec-
tos fundamentais, uma coisa bastante mis-
teriosa” (SCHEMBERG, 2001, p.86). E, se
os físicos assim o consideram, o que espe-
rar dos alunos que são pela primeira vez
apresentados a este conceito?

Como já foi dito anteriormente, este
não é só um conceito complexo, mas tam-
bém esbarra na dificuldade de se encon-
trar afastado na realidade percebida e sen-
tida pelos alunos, o que torna extremamen-
te difícil não só a sua compreensão mas,
também, a sua aceitação. Para Pozo e Cres-
po (1998, p.41),

A transferência ou generalização dos
conhecimentos adquiridos para um
novo contexto ou domínio constitui

o problema de aprendizagem mais
difícil de superar, tanto para as teori-
as da aprendizagem como para a pró-
pria prática didática e educacional.

A solução, muitas vezes encontrada
pelo aluno, é de tentar utilizar essas dife-
rentes idéias, em contextos também dife-
rentes, adaptando-os conforme as suas
necessidades do momento. Em outras pa-
lavras, dentro da sala de aula se esforçará
para utilizar os conceitos e vocabulário acei-
tos pela Ciência atual, enquanto que, fora
dela, fará uso dos recursos e instrumentos
que melhor explicam o seu cotidiano.

Entretanto, reconhecer a importância
dessas representações e a forma como elas
influenciam no processo de ensino-apren-
dizagem pode auxiliar na compreensão de
muitas das dificuldades enfrentadas pelos
alunos diante de determinados conceitos
científicos, como aqueles estudados na
Termodinâmica. O professor poderá come-
çar a compreender o porquê das dificul-
dades dos alunos, e aqui não se trata de
supervalorizar o erro ou usá-lo contra o
aluno, mas tentar compreendê-lo, para,
então, utilizá-lo em seu favor.

Conclusões
A partir do que foi exposto, podemos

nos perguntar: a compreensão das idéias
trazidas pelos alunos pode colaborar para
dar um maior significado aos conceitos que
são trabalhados em sala de aula?

Em princípio, seria ingênuo afirmar
que está apenas na metodologia emprega-
da pelo professor a solução de todos os seus
problemas. São muitos os fatores que, de
alguma forma, contribuem para essa situa-
ção e, entre eles, está a visão do professor
sobre o que é Educação e Ciência. No en-
tanto, ao tentar reconhecer muitas das re-
presentações trazidas pelos alunos, tivemos
como um dos objetivos deste trabalho a ela-
boração de estratégias que permitissem
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auxiliá-los na compreensão de alguns dos
conceitos tratados na Termodinâmica, bus-
cando, assim, superar suas dificuldades.
Para isso, tornou-se essencial ativar deter-
minados conhecimentos, procurando não
subestimá-los, mas fazendo-os vir à tona,
trazendo-os para contextos conhecidos dos
alunos. Dessa forma, foram utilizadas, com
esses alunos, algumas estratégias de ensi-
no, como apresentação de questões objeti-
vas e dissertativas para simples levantamen-
to de dúvidas, aulas dialogadas e textos di-
versos, que auxiliaram a compreender um
pouco melhor as idéias sobre os conceitos
fundamentais da Termodinâmica.

Quando se trabalha com esses concei-
tos, pode-se observar que os alunos se equi-
libram entre dois mundos: o seu mundo do
dia-a-dia (senso comum) e o dos conceitos
científicos. O reconhecimento da presença
dessas representações, trazidas pelos alunos
para dentro da sala de aula, pode, também,
auxiliar os professores a compreender me-
lhor o caráter relativo do processo de ensi-
nar e aprender. Ou seja, entender que não
será pela simples repetição de conceitos
aceitos pela Ciência que o aluno irá aban-
donar suas próprias explicações para os fe-
nômenos a sua volta. Assim, poderemos,
quem sabe, aceitar melhor que os alunos
convivam “pacificamente” com diferentes
conceitos; alguns cientificamente corretos
(pelo menos à luz do conhecimento atual)
e outros mais próximos do senso comum,
não significando com isso que não tenha
ocorrido algum tipo de aprendizagem.

Entretanto, no decorrer das ativida-
des propostas, pôde ser constatado um
maior envolvimento, pois os alunos bus-
cavam, dentro de seu próprio corpo
conceitual, explicações para aquilo que es-
tava sendo estudado. E, quando estas ex-
plicações entravam em choque com o que
é atualmente aceito pela Ciência, procura-
vam na pesquisa, na leitura de textos e nos
trabalhos em grupo, superar estas lacunas
alcançando, a partir daí, níveis mais leva-
dos de entendimento.

Do mesmo modo, a investigação aqui
relatada permitiu que tivéssemos uma idéia
mais clara das dificuldades dos alunos na
compreensão dos conceitos de calor e tem-
peratura. Como apontamos inicialmente,
a resolução de certos problemas de Cálcu-
lo Diferencial e Integral, propostos a alu-
nos de Engenharia Química, esbarra em
dificuldades de entendimento de concei-
tos de outras áreas, especificamente Física
e Química. Assim, entender dificuldades
de alunos do ensino médio em Física ou
Química é compreender que necessitamos
desenvolver, também, novas estratégias de
ensino para os estudantes de cursos supe-
riores, notadamente aqueles que vão tra-
balhar mais de perto com conceitos dessas
áreas, como os de Engenharia.

Não basta detectar erros em soluções
de problemas que envolvem, por exemplo,
derivadas ou integrais, mas entender, pri-
meiramente, as dificuldades nos conceitos
subjacentes. Dessa forma, estaremos mos-
trando a esses estudantes que os conheci-
mentos se inter-relacionam e que eles vão
precisar ter uma visão menos
compartimentada das Ciências, para que,
em suas futuras atuações, se adaptem às
rápidas mudanças em todas as áreas do
conhecimento.
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Ferramenta é instrumento,
ambiente é cenário. E os

fóruns on-line de discussão?
Recortes de reflexão sobre o

estudo da física em ambientes
não-formais de educação

Tool is instrument, environment is scene: how
about the on-line discussion forum? Some
reflections on fhysics study in non formal

educational environments
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RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO

Esta pesquisa pretendeu, através da análise do Fórum de Discussão como ferramenta de
aprendizagem, contribuir para um melhor entendimento da Educação Não-Formal assistida por
computador. A intenção foi examinar características, recursos e, nos limites da abordagem pretendi-
da, apontar deficiências dos Fóruns de Discussão, sempre com foco na identificação de possíveis
medidas ou atitudes que pudessem corroborar à melhoria dos resultados de seu uso no âmbito do
processo de aprendizagem. Para cumprir tais propósitos, foram selecionados sites da Internet dedi-
cados ao estudo da Física que utilizam o Fórum de Discussão como ferramenta de comunicação e
interação, todos eles com características, recursos e participação que julgamos representativos.
Uma análise conectada aos preceitos teóricos antes expendidos permitiu a identificação de possí-
veis qualidades, bem como daquilo que percebemos como deficiências. Ousamos ainda sugerir,
sempre que possível, atitudes concretas que, segundo a nossa percepção, pudessem vir a contri-
buir com o funcionamento e a produtividade do fórum de discussões voltado à aprendizagem.
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

This research intended to contribute to a better understanding of Computer Assisted Non-Formal Education
by Discussions Forums analysis as learning tools. Characteristics and resources were examined and, according
to the intended approach, Discussions Forums shortcomings were pointed with the focus, always, in the
recognition of possibly meanings and attitudes that would lead to better results in learning processes. For these
purposes, Internet Sites dedicated to Physics study which provided Discussion Forum as communications and
interactions tool were selected, all of them with representatives characteristics, resources and participation in our
understanding. An analysis connected with the theoretical precepts that had been studied earlier allowed to
identify feasible qualities and shortcomings. Real attitudes were suggested, when possible, that, by our perception,
could contribute with the performance of the Discussions Forums in the learning process.

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: education at a distance, informal education, virtual learning communities,,,,,
discussion forums.

É diante dessas vicissitudes que se
revitaliza como nunca a Educação a Dis-
tância (EaD), em seu sentido mais
abrangente, que engloba os cursos semi-
presenciais, os cursos presenciais que se
valem das TICs – Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação – como recurso com-
plementar ao ensino tradicional e à edu-
cação não-formal assistida por computa-
dor, representada por todos aqueles que,
de forma autônoma, através dos recursos
ofertados pela Internet, buscam uma for-
mação educacional visando qualificação
profissional continuada ou o simples de-
senvolvimento intelectual e cultural.

Foi com luzes trazidas por esta ótica
renovadora que procuramos investigar
brevemente os fóruns de discussão on-line,
sempre na ânsia de identificar caracterís-
ticas ou potencialidades que servissem aos
propósitos da educação não-formal.

2 Os fóruns on-line de
discussão
O desenvolvimento da Internet nos

brindou com uma série de possibilidades

1 Introdução
A evolução do modelo industrial Fordista

do século passado, aspirando à produção em
massa, calcada na baixa inovação de produ-
tos, baixa variabilidade dos processos de pro-
dução e baixa responsabilidade do trabalho,
trouxe-nos o modelo pós-fordista atual pre-
tendendo produção diversificada baseada em
alta inovação do produto, alta variabilidade
do processo de produção, somada à evolução
tecnológica acelerada e o resultante desenvol-
vimento e propagação do uso da informática,
o vertiginoso sucateamento de competências
profissionais, em muito decorrente da própria
tecnologia, e a responsabilização do trabalho1 .

Acrescente-se, ainda, os anseios de uma
juventude, acostumada à ação empolgante dos
ambientes virtuais em jogos eletrônicos, à te-
levisão interativa, à informação ao alcance das
pontas dos dedos, e que, por isso mesmo, não
quer mais aceitar a passividade que lhe é im-
posta pelo vetusto (e resistente!) modelo das
longas aulas expositivas enquadradas num
currículo inflexível que ainda é a base de sus-
tentação do ensino formal2  tradicional, e te-
remos uma ligeira idéia dos desafios educaci-
onais que nos impusemos nos dias de hoje.

1 Neste sentido vide (BELLONI, 2001, p.12).
2 Adotamos a definição de educação formal como aquela
que “é plenamente intencional e acontece em uma estru-
tura sistêmica institucionalizada (escola), a qual geral-
mente envolve a obtenção de titulações acadêmicas re-

conhecidas. É a educação que está legal e administrati-
vamente regulada”. Por outro lado, a educação não-for-
mal compreende um “conjunto de atividades claramen-
te intencionais que acontecem fora do sistema escolar
formal, e que não pretendem concluir com aprendiza-
gem reconhecida oficialmente” (SARRAMONA, 1984).
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de as pessoas interagirem em níveis nunca
vistos até aqui na história. Superamos dis-
tâncias e as limitações impostas pelos mei-
os de comunicação que até há pouco do-
minavam o mundo. Atualmente, novos re-
cursos possibilitam que a comunicação seja
realizada de forma síncrona – em que as
pessoas estão conectadas ao mesmo mo-
mento – ou assíncrona – em que elas tro-
cam mensagens em momentos distintos,
com vívida dinamicidade e de forma simul-
taneamente multidirecional. O chat e a
videoconferência são dois exemplos de
comunicação síncrona e, como exemplos
de comunicação assíncrona, podemos ci-
tar o e-mail e o fórum de discussão. O pro-
pósito aqui é que nos fixemos neste últi-
mo “mecanismo”, o fórum. O objetivo, por
outro lado, é o de colaborar para que co-
nheçamos as suas potencialidades em ter-
mos educacionais no âmbito do estudo da
física, sendo desde já explicitado que este
foi o foco intencional de todo o esforço
empreendido.

Para balizar a escolha pelo Fórum de
Discussões, suscitamos a pesquisa realiza-
da por Schwier e Balbar (2002) com um
grupo de estudantes de graduação da
Universidade de Saskatchewan onde, após
acompanhamento por oito meses, con-
cluiu-se que, enquanto o chat mostrava-se
um recurso aglutinador, capaz de gerar um
forte sentimento de comunidade, o fórum
de discussão demonstrou estar apto a pro-
mover aprendizagem mais profunda e du-
radoura. Conclusão similar foi obtida em
pesquisa realizada por Poole, onde os es-
tudantes apontaram preferência pela co-
municação assíncrona e, ao mesmo tem-
po, sugeriram que os chats síncronos fos-
sem programados, somente, para momen-
tos em que o objetivo a ser alcançado fosse
o estreitamento de laços sociais (POOLE
apud IM e LEE, 2004, p.156).

E vários motivos podem ser agrega-
dos àquelas primeiras manifestações para
acostar esta certa predileção. Veja-se, por
exemplo, que para alguns, o Fórum repre-

senta uma forma simples de integrar
tecnologia à sala de aula tradicional, po-
dendo iniciar, desta forma, uma cadeia de
eventos que conduza a uma reforma edu-
cacional real (GUDZIAL e TURNS, 2000).
Saliente-se que sua utilização como com-
plemento às atividades inerentes ao ensi-
no presencial, oferece novas oportunida-
des, como, por exemplo, a dos debates
extraclasse sobre tópicos analisados em
aula que, INTENCIONALMENTE, pos-
sam auxiliar na mudança paulatina do foco
de responsabilidade pelo processo de
aprendizagem no ensino tradicional. Tra-
ta-se de “cooptar” os alunos a envolverem-
se mais responsável e dinamicamente com
sua própria aprendizagem. “No ambiente
assíncrono, o aprendiz assume o controle
sobre muitos aspectos da interação com os
conteúdos inclusive o ritmo e a seqüência.
Assim, a aprendizagem torna-se mais ativa
e centrada no estudante em oposição aos
métodos passivos e centrados no profes-
sor, encontrados na educação tradicional”
(BERNARD-MARKS).

Mas, antes de continuar, detenhamo-
nos por um pouco para fixar um certo
acordo semântico quanto ao que seja um
fórum de discussão on-line.

Este, também chamado de fórum de
discussão eletrônico, pode-se dizer que é
uma página da Internet onde o aprendiz
pode enviar mensagens, fazer perguntas,
colocar idéias, manter-se informado a res-
peito das situações do grupo e responder
questões de um “mentor ou líder” e/ou dos
colegas. O recurso pode ser usado formal-
mente para realizar tarefas propostas ou,
informalmente, para “conversar” com com-
panheiros (BERNARD-MARKS). As men-
sagens são apresentadas de maneira orga-
nizada, possibilitando visualizar com facili-
dade se determinada mensagem está res-
pondendo a uma pergunta anterior. A
postagem pode ser coletiva – isto é, estar
respondendo um questionamento a todo o
grupo – ou individual, entretanto, todas as
mensagens podem ser visualizadas por
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qualquer participante a qualquer momen-
to. Saliente-se, ainda, que estas mensagens
ficam armazenadas em servidores, criando
um histórico de todas as participações, o
que possibilita aos participantes condições
de livre interação, dentro das possibilidades
individuais de tempo, interesse ou, até mes-
mo, de assimilação dos conceitos ou idéias.

Estas qualidades tornam o fórum uma
ferramenta dinâmica e única que tem des-
pertado o interesse de professores e pesqui-
sadores em educação porque “em teoria, o
fórum on-line. ajuda os estudantes a apren-
der melhor, inserindo-os em um ambiente
intelectual que encoraja a participação ati-
va, reflexiva e igualitária de todos os partici-
pantes” (ALTHAUS apud WU e HILTZ,
2004, grifo nosso). A questão relevante nes-
tes ambientes assíncronos recai sobre o que
é dito em vez de quem diz ou como diz
(SPROULL e KEISLER apud THOMAS,
2002b, grifo nosso), facilitando e, por que
não dizer, incentivando a participação dos
indivíduos introvertidos que, em uma situ-
ação de interação face a face, sentir-se-iam
intimidados pelos colegas mais extroverti-
dos. Com este enfoque, Taylor (apud
THOMAS, 2002b) assinala que o aluno
introvertido é até beneficiado pelo fórum
on-line porque é mais fácil para ele se ex-
pressar neste ambiente despersonalizado do
que para um estudante extrovertido.

Este ambiente igualitário parece ser
perfeito para o discurso acadêmico que pro-
move o aumento do engajamento do estu-
dante, a análise e a reflexão crítica e a cons-
trução social do conhecimento (THOMAS,
2002b). Em comparação ao ambiente tra-
dicional de uma sala de aula, enquanto na
discussão presencial “os participantes rea-
gem e respondem freneticamente um ao
outro numa troca de idéias que sempre ter-
mina sem que nenhum lado tenha a opor-
tunidade de refletir sobre elas”, na comuni-
cação assíncrona mediada por computador,
sem a limitação do tempo, os estudantes se
valem de um processo mais reflexivo, resul-
tando em meditação mais profunda e dis-

cussão mais significativa do que na interação
face a face (DEBARD e GUIDERA apud
PRESTERA e MOLLER, 2001).

Neste aspecto, um estudo quantitati-
vo feito em um curso on-line assíncrono
mostrou que a resposta média em um
fórum eletrônico continha cerca de cem
palavras enquanto que a média de respos-
tas em aula era, somente, em torno de uma
dúzia (ALTHAUS apud PRESTERA e
MOLLER, 2001). Já outro estudo, nova-
mente comparando o ambiente assíncrono
com o presencial, mostrava que o primeiro
incluía menos referências a episódios pes-
soais, continha uma menor proporção de
sentenças mal-estruturadas e desconexas,
e abarcava um número sensivelmente me-
nor de relatos repetidos e desnecessários
(SANNOMIYA e KAWAGUGHI apud
PRESTERA e MOLLER, 2001).

Em resumo, o fórum eletrônico de
discussão pode proporcionar um excelen-
te meio para a construção do conhecimen-
to, pois,

ao refletir sobre as contribuições dos
colegas, os estudantes se engajam em
um processo de informação de nível
superior que, através do ato de arti-
cular seus próprios entendimentos
emergentes, leva-os à construção de
significados pessoais que não são in-
dividualistas, mas produtos da
interação dos estudantes. (BATES
apud THOMAS, 2002b)

Todavia, a importância do fórum de
discussão na construção do conhecimen-
to não é uma unanimidade e, como vere-
mos, há trabalhos que colocam dúvidas
quanto à real igualdade entre os participan-
tes, à dialogicidade proporcionada pelo
ambiente do fórum, à influência da
impessoalidade do fórum de discussão em
comparação à comunicação face a face,
entre outras questões.

Uma das questões levantadas assina-
la que, como a comunicação assíncrona
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baseada em texto é limitada para transmi-
tir as marcas faciais e não verbais que trans-
mitem sentimento de proximidade3  na
comunicação face a face, a comunicação
afetiva e a intimidade são perdidas. A esse
respeito, Short et al.

referia à “qualidade do meio de pro-
jetar as características notáveis dos ou-
tros na comunicação inter-pessoal”
como “presença social” e acreditava
que a comunicação assíncrona basea-
da em computador tinha menos pre-
sença social do que os meios de ban-
da larga ou do que a comunicação face
a face. Rice referia a capacidade do
meio de representar a comunicação
afetiva como “riqueza da mídia”¸ mas
argumentava similarmente. Deste
modo, estes pesquisadores acredita-
vam que ambientes assíncronos eram
menos capazes de representar o com-
portamento de proximidade e assim,
promoviam menos aprendizagem4 .
(SWAN, 2002 p 35)

Entretanto, os resultados de uma pes-
quisa feita entre estudantes que participa-
vam de discussões em um curso on-line
mostraram uma maior utilização de com-
portamentos de proximidade verbal5  nes-

tas oportunidades do que normalmente
ocorria em discussões face a face em sala
de aula. Os aprendizes esforçavam-se em
desenvolver um maior “senso de presen-
ça” por meio da utilização mais intensa de
comportamentos de proximidade verbal
baseados em texto para reduzir a distância
psicológica entre eles. Isto sugere que a
presença social depende tanto dos canais
de comunicação de afetividade disponíveis
no meio quanto do comportamento de
proximidade dos comunicadores partici-
pantes (SWAN, 2002, p.42-43). Desta for-
ma, se o canal de comunicação de
afetividade é estreito, mas ocorre um au-
mento de comportamento de proximida-
de compensando esta deficiência, o nível
de equilíbrio de presença social é alcança-
do promovendo aprendizagem.

Thomas aponta outra questão interes-
sante, quanto ao uso dos fóruns eletrôni-
cos, ao considerar a estrutura dos fóruns
de discussão encadeados6  incoerente, pois,
segundo ele, esta forma de organização
“não é compatível com um verdadeiro
modo conversacional de aprendizagem [...]
é evidente que este espaço virtual de apren-
dizagem do fórum de discussão não pro-
move o diálogo interativo de conversação,
mas, de certa forma, conduz os estudan-
tes para monólogos pobremente inter-re-
lacionados” (2002a, p.361).

3 Segundo Weiner e Mehrabian (apud SWAN, 2002
p.25), proximidade refere a distância psicológica
entre os comunicadores.
4 Pesquisas realizadas em sala de aula presencial
apontaram que o comportamento de proximidade
do professor poderia reduzir a distância psicológica
entre ele e os alunos, provocando direta ou indireta-
mente, dependendo do estudo, um maior nível de
aprendizagem. Este comportamento de proximida-
de poderia ser verbal – manifestação de elogio, soli-
citação de pontos de vista, uso de humor, relatos
íntimos – ou não verbal – proximidade física, toque,
olhar nos olhos, expressões faciais, gestos, etc. –,
contudo, os estudos mostravam que os dois tipos de
comportamento ofereciam suporte importante para
a aprendizagem (SWAN, 2002 p.25).
5 Em Building Learning Communities in On-line
Courses: the importance of interaction, Swan define
três tipos de comportamentos de proximidade
verbal que são: comportamento de proximidade
verbal afetivo, comportamento de proximidade
verbal coesivo e comportamento de proximidade

verbal interativo. O primeiro item refere-se ao
modo de projetar a presença pessoal em discursos
on-line através de construções lingüísticas como,
por exemplo, paralinguagem – emoticons (peque-
nas imagens utilizadas para expressar sentimen-
tos ou emoções), pontuação exagerada, uso de
letras maiúsculas, etc. – e auto revelação (exposi-
ção de fato, acontecimento, ou idéia de caráter ín-
timo). O segundo item refere-se às atividades lin-
güísticas que admitem o grupo ou indivíduos per-
tencentes a ele. Como exemplo, podemos citar
vocativos, cumprimentos, saudações, etc. Por fim,
os comportamentos de proximidade verbal
interativo usam a linguagem para mostrar que os
participantes do debate estão interessados nas
contribuições de cada um no discurso. Eles se ma-
nifestam através de citações ou de referência dire-
ta a um determinado ponto (2002, p 40-42).
6 O fórum de discussão encadeado se caracteriza
por apresentar as mensagens em diferentes níveis
de posicionamento, obedecendo a uma estrutura
hierárquica, de forma a mostrar, claramente, a que
tópico ou mensagem elas pertencem.
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O autor sugere três motivos principais
para que os verdadeiros diálogos não ocor-
ram (2002a, p.362–363):

o modo isolado de participação – os
aprendizes são levados a interagir ape-
nas com os escritos dos colegas e não
com os próprios companheiros, por-
que em nenhum momento eles se re-
únem simultaneamente para apren-
der. Na verdade, as mensagens posta-
das são informações armazenadas
para uma consulta posterior, em vez
de contribuições formadoras de um
processo dialógico, caracterizando,
desta forma, um modo individualista
em vez de um modo interativo de
aprendizagem.

a estrutura organizacional das men-
sagens – as mensagens dos estudan-
tes são apresentadas sem a coesão exis-
tente nas discussões face a face. Elas
são mostradas de forma organizada até
a última postagem, abaixo do tópico
principal, como ramos de uma árvo-
re. O autor adverte que, conforme
mostrou o resultado de sua pesquisa,
muitas mensagens não tiveram respos-
ta, descaracterizando o processo de
interação e, ao mesmo tempo, des-
mentindo o posicionamento de vári-
os autores que consideravam a estru-
tura do fórum como provedora de um
modo de participação democrático e
igualitário. As mensagens postadas
caracterizaram-se mais pela inserção
de opiniões em um conjunto mal-
estruturado de mensagens dos alunos,
reduzindo, desta forma, a possibilida-
de de ocorrer um diálogo interativo.

O conflito entre a forma escrita e a
função oral das comunicações me-
diadas por computador – as diferen-
ças existentes entre a oralidade – que
enfatiza o aprendizado em grupo, a
cooperação, o senso de responsabili-
dade social – e a palavra escrita – que
realça a aprendizagem individual, a

competição e a autonomia pessoal –,
geram um conflito de forma e função
que limita a utilização do fórum de
discussão como alternativa ao discur-
so face a face. Na discussão presencial
existe uma interação entre todo o gru-
po, enquanto que no fórum o com-
prometimento ocorre apenas entre
contribuições isoladas de estudantes
individualmente.

Apesar de concordarmos com
Thomas que, muitas vezes, a troca de men-
sagens restringe-se a emissão de opiniões
– carentes, até mesmo, de uma maior aná-
lise – que configuram mais um conjunto
de monólogos do que um debate propria-
mente dito, parece-nos, todavia, que estas
situações resultam mais da inaptidão ao uso
da ferramenta fórum do que de deficiên-
cias da mesma. O fato é que o fórum de
discussão eletrônico – e o ciberespaço de
um modo geral – representam um novo
ambiente de comunicação onde os
paradigmas da educação tradicional não
encontram, em sua totalidade, guarida. Há
uma década, David e Botkin observaram:

com a mudança da economia agrária
para a industrial, o pequeno prédio
escolar rural foi suplantado pelo gran-
de prédio escolar de tijolos. Há qua-
tro décadas atrás, começamos a mu-
dar para uma outra economia, mas,
temos, ainda, que desenvolver um
novo paradigma educacional, sem fa-
lar em criar o “prédio escolar” do fu-
turo, que pode não ser escola ou casa.
(apud ROVAI e JORDAN, 2004)

Entretanto, passados estes anos todos,
parece-nos que a práxis educacional con-
tinua firmemente arraigada ao “grande
prédio escolar de tijolos” e mesmo quan-
do ela adentra a virtualidade do
ciberespaço, sai, muitas vezes, à cata de ti-
jolos – só que agora virtuais – para cons-
truir outro “grande prédio escolar”. Sem



ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006 53

querermos ser cansativos, mas, seguindo
um pouco mais com esta metáfora, a críti-
ca feita por Thomas – apesar de estar cor-
reta em muitos aspectos – focaliza em de-
masia a “qualidade dos tijolos” quando, em
nosso entender, deveria ser analisado o
projeto da obra ou, até mesmo, se ela á
necessária, pois, a questão está em estabe-
lecer novos paradigmas e não em continu-
ar tentando formatar as potencialidades do
ciberespaço dentro dos padrões tradicio-
nais de educação.

Outra questão mencionada por
Thomas (2002a, p.363) refere à importân-
cia do moderador, ou tutor, no processo
de incentivar a participação, a interação
dos aprendizes no ambiente virtual de
aprendizagem, pois esta nem sempre ocorre
naturalmente. Esta importância é destaca-
da também por Tagg ao referir que o mo-
derador,

é aquele que motiva, provê suporte e
estimula..., guia ou “entrelaça” os tó-
picos com o objetivo de direcionar no
caminho certo..., oferece uma lideran-
ça forte..., instrui os estudantes na
arte da comunicação..., facilita a dis-
cussão..., e assegura continuidade em
um meio no qual o senso de visão ge-
ral pode ser perdido ..., enquanto, ao
mesmo tempo, tenta “humanizar a
tecnologia” e age como solucionador
de problemas... (apud ANDERSON e
KANUKA, 1997)

Mason (apud ANDERSON e
KANUKA, 1997) assinala que o moderador
tem responsabilidades e poderes especiais
nos aspectos técnicos – ele pode remover
ou alterar qualquer mensagem do fórum ao
mesmo tempo em que é responsável pela
remoção das mensagens irrelevantes ou
ofensivas – e de facilitador – ele guia a dis-
cussão, estimula a participação e oferece li-
derança intelectual –, desta forma, seu pa-
pel combina elementos de professor, presi-
dente de conselho, anfitrião, facilitador e

organizador da comunidade. A esta lista de
papéis, Berge (apud ANDERSON e
KANUKA, 1997) acrescenta, ainda, as fun-
ções de gerente, filtro, especialista, promo-
tor, marqueteiro, auxiliar e bombeiro.

Parece-nos que, em face aos inúmeros
papéis que os moderadores precisam assu-
mir, não existe, ainda, uma idéia clara de
quais são os fatores determinantes do su-
cesso de um fórum de discussão. Sabemos,
apenas, que a presença atuante do modera-
dor se reflete em uma participação regular
e motivada dos estudantes (HARASSIM
apud ANDERSON e KANUKA, 1997) e,
por este motivo, muito há, ainda, para ser
descoberto. Como bem observa Thomas, “a
facilitação de discussões deve ser foco de
pesquisas mais adiante e os mecanismos
pelos quais instrutores são aptos para aju-
dar grupos de estudantes em criar discus-
sões on-line vibrantes tornados explícitos”
(2002a p.363, grifo nosso).

Sob a ótica da facilitação das discus-
sões, Gudzial e Turns recomendam a ado-
ção em fóruns de discussão eletrônicos de
”âncoras” – documentos ou tópicos sobre
os quais os estudantes teriam interesse de
debater –, com o objetivo de orientar e in-
centivar a participação dos alunos. Uma
segunda sugestão feita pelos autores acon-
selha a inclusão de um recurso, no ambi-
ente do fórum, que disponibilize sugestões
de como iniciar o texto, porque um campo
de edição vazio pode intimidar o aluno da
mesma forma que uma folha de papel em
brando pode intimidar um escritor
inexperiente (2000, p.443).

3  Análise dos fóruns
on-line de discussão
em Física
Depois que logramos colher elementos

que fundamentam o uso do Fórum Eletrô-
nico com fins educativos, partimos à detecção
daqueles que tivessem participação signifi-
cativa. Vários foram visitados e decidimos es-
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colher os que possuíam, no mínimo, 50 tó-
picos com 5 ou mais mensagens registradas
e, dentre estes, selecionamos para análise, os
sites Fisicanet (http://fisicanet.terra.com.br),
Physics & Astronomy Discussions Forums (http:/
/astronomyphysics.com/) e Physics &
Astronomy On-line (http://www.physlink.com),
por possuírem um conjunto representati-

vo das características de funcionalidade e
de recursos diferenciados que a pesquisa
bibliográfica anterior e a experiência pro-
fissional apontam como de interesse. O
quadro comparativo abaixo apresenta, de
forma sintética, as características e os
recursosque conseguimos identificar em
nossa perquisa.

1) Recursos Disponíveis para formatação
do texto – negrito, itálico, sublinha-
do, cor do texto, tamanho da fonte,
listas ordenadas e não-ordenadas,

2) Recursos Disponíveis para formatação
do texto – todos aqueles listados no
item anterior acrescidos de tipos de
fontes, centralização de parágrafo e
inclusão de endereço de e-mail.

3) Os dados referentes à participação nos
fóruns foram extraídos nos dias 21/12/
2004 (Fisicanet), 29/12/2004 (Physics
& Astronomy) e 14/01/2005 (Physlink).

4) Estes dados refletem a participação no
fórum após a atuação dos moderadores).

Observando os indicadores apontados
na matriz analítica, chama a atenção que,

com exceção dos itens relacionados à par-
ticipação nos fóruns, ali relacionados para
expressar a relevância dos fóruns escolhi-
dos em termos de participação, apenas os
itens Seleção de Tópicos e Recursos de
Pesquisa possuem estreita relação com o
conteúdo, pois, estão direcionados a ofe-
recer recursos que dinamizem a organiza-
ção dos mesmos de modo a facilitar a loca-
lização dos itens de interesse. Os demais
elementos estão voltados à facilitação e a
valorização da comunicação interpessoal,
quer seja, através da estruturação das men-
sagens de forma a facilitar o entendimen-
to do desenvolver da “conversação”, da
oferta de recursos que possam enriquecer
a exposição de idéias, ou da aproximação
– virtual – dos debatedores com a incor-
poração de signos – que possam expressar
uma idéia de emoção – e citações – que

Recursos para Edição das
Mensagens

Site
Tipo
de

Fórum Formatação
Textos

Inclusão
Hyperlink

Inclusão
Imagens

Emoticons Citação Msg
Privada Perfil

Fisicanet Linear Sim(1) Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Physics &
Astronomy Encadeado Não Não Não Não Sim Não Não

Physlink Linear Sim(2) Sim Sim Sim Não Não Sim

Moderação
Tópicos

INDICADORES USADOS PARA A ANÁLISE
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permitam a individualização da comuni-
cação, sugerindo um sentimento de pro-
ximidade.

3.1 Tipo de fórum
Entre os sites analisados, o Fórum de

Discussão do Fisicanet e do Physlink carac-
terizam-se por apresentar as mensagens em
ordem cronológica de postagem, configu-
rando o tipo de fórum linear. Já o Physics
& Astronomy mostra as mensagens
posicionando-as em diferentes níveis, de
modo a estabelecer uma estrutura hierár-
quica que permite, facilmente, identificar
a que tópico, ou mesmo mensagem, elas
se referem. Esta estrutura hierarquizada
configura os fóruns encadeados.

Fazendo uma comparação entre os
fóruns do Fisicanet e do Physiscs &
Astronomy7 , constatamos que no segundo
havia uma quantidade muito menor de
mensagens postadas erroneamente como,
por exemplo, mensagens enviadas como
novo tópico em vez de simples resposta.

Atribuímos esta maior correção no
envio das mensagens à facilidade de
visualização do debate que o fórum enca-
deado proporciona, contribuindo para uma
organização quase automática, prescindin-
do, deste modo, de uma atuação mais con-
creta dos moderadores.

Sob outro aspecto, percebemos, tam-
bém, que no fórum encadeado do Physics
& Astronomy ocorria um número maior de
tópicos com uma participação mais inten-
sa – tanto em número de debatedores quan-
to de mensagens –, do que no fórum line-
ar do Fisicanet. Acontece que, neste últi-
mo, em poucos momentos encontramos
uma troca de mensagens mais consistente
– como a ocorrida no tópico Queda livre
dentro de um líquido, do fórum Mecânica

(Cinemática, Dinâmica, Estática,
Hidrostática, Hidrodinâmica, etc.), onde 6
participantes trocaram 16 mensagens. Na
maioria das vezes, as questões levantadas
nos tópicos resultaram em 1 ou 2 respos-
tas quando muito, ou então, a uma troca
de mais mensagens envolvendo apenas 2
usuários configurando, nestes casos, mais
um diálogo que um verdadeiro debate. Já
no Physics & Astronomy, encontramos diver-
sos tópicos onde constatamos a ocorrên-
cia de exemplos de verdadeiros debates –
com argumentação, réplica, e tréplica – e,
além disso, com a participação de um nú-
mero mais expressivo de membros. O tópi-
co Boundary of the Universe do fórum
Quantum Mechanics serve como um bom
exemplo para retratar o grau de interação
alcançado, pois ele envolveu a participa-
ção de 20 pessoas com 45 mensagens pos-
tadas no período compreendido entre 25/
08/03 à 12/12/04.

Sem desconsiderar a influência dos
diferentes públicos-alvo de cada fórum,
estas observações levaram-nos a reputar ao
fórum encadeado uma leve vantagem, em
termos de utilização, em relação ao linear,
pois ele parece facilitar – e desta forma in-
centivar – o uso do fórum. Todavia, julga-
mos que esta vantagem poderia ser facil-
mente compensada com o oferecimento de
uma seção com informações orientadoras
quanto ao uso da ferramenta fórum – o
que minimizaria os erros de postagem – e
com a atuação de moderadores, que incen-
tivariam uma maior participação8 .

3.2 Recursos para edição das
mensagens

Neste quesito, o Physics & Astronomy
mostrou-se extremamente deficiente – por
não oferecer nenhum recurso para a edição
dos textos – enquanto que o Fisicanet e o
Physlink mostraram possuir bons recursos
– negrito, itálico, sublinhado, cor do texto,

7 Excluímos o Physlink desta comparação porque,
devido a atuação intensa dos moderadores – fato
que será abordado mais adiante –, não temos como
avaliar o número de mensagens postadas erronea-
mente, inviabilizando a comparação, sobre este as-
pecto, com os outros dois fóruns.

8 Esta questão será abordada com mais proprieda-
de no item moderação.
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tamanho da fonte, listas ordenadas e não-
ordenadas, – para a formatação do texto das
mensagens, com uma pequena vantagem
para o Physlink, por possibilitar, a mais que
o Fisicanet, a opção de escolha de tipo de
fonte, permitir a centralização de parágra-
fos e a inclusão de endereço de e-mails.

Parece-nos pertinente referir que os
recursos de formatação de texto são impor-
tantes para destacar, de forma organizada,
os pontos mais relevantes da idéia que está
sendo exposta, como, também, podem ser
utilizados para auxiliar na expressão de
uma “idéia de sentimento” – por exemplo,
palavras em cor vermelha significando
irritação – no texto, enriquecendo, desta
forma, a qualidade da comunicação.

Por outro lado, o recurso de inserção
de hiperlink oferece ao emitente da mensa-
gem um modo fácil de qualificar suas idéias
oferecendo, ao clicar do mouse, acesso a sites
com artigos, reportagens, análises, entre ou-
tros tipos de publicações, que possam servir
de embasamento ao que está sendo exposto.

Não menos importante é a facilidade de
inclusão de imagens, pois, muitas vezes, como
bem apregoa o ditado popular, uma imagem
vale por mil palavras. Este aspecto é facilmen-
te observado no site do Physlink onde, em di-
versas mensagens, imagens são utilizadas para
fortalecer o que está sendo argumentado ou,
até mesmo, para instigar novos debates. Ape-
sar de, por vezes, o número excessivo de fotos
ou o tamanho exagerado da imagem provo-
car uma demora na visualização da página, a
riqueza de informações que este recurso pode
proporcionar compensam, em nosso enten-
der, esta deficiência.

3.3 Emoticons
Como foi abordado anteriormente, o

Fórum de Discussão apresenta deficiências
na transmissão das marcas faciais e não ver-
bais comuns à comunicação face a face e res-
ponsáveis pela comunicação afetiva e de in-
timidade. Em ambientes on-line, esta limita-
ção pode ser compensada, ao menos parci-
almente, com a utilização de comportamen-

tos de proximidade verbal afetivo tais como
paralinguagem, classe a qual os emoticons
se inserem, com reflexos positivos diretos no
processo de aprendizagem, como indiretos,
ao promover o estreitamento dos laços entre
os membros, consolidando, desta forma, a
comunidade virtual de aprendizagem.

Diante da importância do uso dos
emoticons, ficou claro que o fórum Physics
& Astronomy mostrou-se deficiente, em rela-
ção aos outros dois, por não disponibilizar
este importante recurso.

3.4 Citação
Neste item, o Physlink, a nosso ver, fa-

lhou ao não ofertar um recurso – um bo-
tão quote como o existente nos outros dois
fóruns – que facilitasse a inserção de cita-
ções. Concordamos que este recurso pode
ser substituído, até mesmo facilmente, pe-
los recursos de copiar e colar do sistema
operacional Windows, entretanto, entende-
mos que nem todos os usuários estão fa-
miliarizados com estas facilidades do
Windows, ao mesmo tempo em que a sim-
plicidade de inserir uma citação com o aci-
onar de um botão pode estimular esta prá-
tica. Note-se que a citação, conforme refe-
rido anteriormente, configura um compor-
tamento de proximidade verbal interativo
e sua utilização contribui no processo de
aprendizagem.

Sob outro aspecto, o uso de citações
de parte ou da totalidade da mensagem
proporciona um melhor acompanhamento
das discussões, particularmente nos fóruns
lineares, pois, facilita a identificação da men-
sagem que está sendo respondida. Ao mes-
mo tempo, esta prática poderia contribuir
para reduzir a intimidação que um espaço
de edição em branco pode provocar em um
usuário inexperiente, favorecendo, desta
maneira, o incremento da participação.

3.5 Mensagem privada
Como visto anteriormente, o desen-

volvimento e o fortalecimento de uma co-
munidade virtual dependem da interação
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intensa e contínua de seus membros, as-
sim sendo, todos os esforços devem ser
empreendidos com o intuito de facilitar ao
máximo a comunicação entre eles.

O fórum do Fisicanet distinguiu-se
entre os analisados por oferecer um siste-
ma próprio de mensagens privadas. Este
sistema armazena nos servidores do site,
organizadamente, todas as mensagens en-
viadas e recebidas pelos membros do fórum,
possibilitando a consulta a partir de qual-
quer computador conectado a Internet. É
importante salientar, também, que o acesso
– dentro do fórum – ao formulário de edi-
ção destas mensagens é extremamente faci-
litado, pois, junto a cada mensagem posta-
da, existe um botão – identificado como PM
– que aciona este recurso.

Já nos fóruns Physics & Astronomy e
Physlink, o envio de mensagens particulares
limita-se a existência de links – com o ende-
reço de e-mail dos participantes do fórum –
nas páginas de perfil pessoal dos membros
que, quando acionados, abrem o programa
de gerenciamento de e-mails. O fato de que
o simples envio de um e-mail demandar a
navegação por páginas até chegar a página
de perfil do colega a ser contatado, no nosso
entender, inibe a comunicação espontânea
podendo afetar o desenvolvimento de laços
de proximidade indispensáveis à comunida-
de. Não nos agrada, também, a utilização do
programa de e-mail do usuário para o envio
e armazenamento das mensagens, pois, além
delas ficarem misturadas com os outros e-
mails, o acesso por outro computador, mui-
tas vezes, fica prejudicado.

3.6 Perfil pessoal
Os três sites analisados disponibilizam

uma página com informações pessoais dos
usuários cadastrados, compostas de ende-
reços de e-mail, de serviços de mensagens
instantâneas – ICQ, MSN Messenger, Yahoo
Messenger, entre outros – e da homepage.
Estas informações visam facilitar a comu-
nicação privada entre os membros da co-
munidade.

A página de perfil Pessoal do fórum
do Physlink destaca-se das demais por ofe-
recer um campo – your profile – destinado
a receber informações acerca da área de
atuação e de interesse do usuário. Julga-
mos este tipo de informação extremamen-
te útil, dentro de uma comunidade virtual
de aprendizagem, pois ela facilita a identi-
ficação de pessoas com interesses afins,
podendo vir a colaborar com o
estreitamento dos laços entre os participan-
tes, promovendo, desta forma, o fortaleci-
mento da comunidade.

3.7 Moderação
O papel do moderador é de relevante

importância em um Fórum de Discussão
On-line, pois, cabe a ele, entre outras im-
portantes atividades, estimular a discussão,
prover suporte, incentivar a participação,
organizar a comunidade, guiar o debate e
oferecer uma liderança intelectual.

Tanto no Fisicanet quanto no Physics
& Astronomy, não obtivemos êxito em en-
contrar qualquer sinal da presença dos
moderadores. Esta ausência pode ser fa-
cilmente comprovada pelo número de
mensagens postadas de forma errônea –
especialmente no fórum do Fisicanet –,
indicando a falta de um organizador. Para
corroborar esta observação, encontramos
– também no Fisicanet – mensagens com
manifestações agressivas do tipo “tá que-
rendo levar ferro sua bixa?”, “já estava espe-
rando uma resposta dessas... típico de um mané...
até nunca mais otário”, “sai daqui retardado”,
encontradas, por exemplo, no tópico Re-
soluções de Provas do fórum IME/ITA. Esta
troca áspera de palavras não acrescenta
nada para o desenvolvimento dos debates
e, na verdade, contribui para o enfraque-
cimento do sentimento de comunidade,
inibindo a participação dos membros mais
introvertidos – desvirtuando, desta forma,
o caráter equalitário do fórum de discus-
são –, podendo, inclusive, levar ao afasta-
mento daqueles que não coadunam com
este tipo de conduta.
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Mas, como vimos anteriormente, o pa-
pel do moderador não se restringe a prerro-
gativa de censor, não cabe a ele dar, somente,
o veredicto quanto aos tópicos e mensagens
recebidas. E, por isso, foi com satisfação que
no fórum do Physlink logramos identificar,
em diversas ocasiões, a atuação dos modera-
dores em consonância com o que é apregoa-
do pelos doutrinadores. Como exemplo do
moderador exercendo o papel de agente
motivador podemos citar o tópico Michelson
and Morley do fórum General Physics
Discussion, onde uma mensagem elogiosa é
endereçada ao criador do tópico e aos prin-
cipais participantes, pela forma com que o
tópico foi apresentado – foi proposto um
problema e duas questões que deveriam ser
respondidas em um endereço na Internet –
e pelo modo que o debate foi conduzido.
Outro exemplo, agora no papel de
organizador dos debates, ocorre no tópico
Time´s arrow do mesmo fórum, onde uma
mensagem foi movida para ali por que ela
era mais pertinente a este tópico em vez da-
quele ao qual fora endereçada originalmen-
te. A mediação é constatada, em outra opor-
tunidade, no tópico need help with Physics of
rain do fórum General High-School Dicussion
onde, após indicar ao criador do tópico um
link pertinente ao assunto, a moderadora
chama a atenção de outro participante por
ele ter assumido a autoria de um texto exis-
tente naquele endereço da Internet por ela
indicado.

Outros tantos exemplos – mostrando o
moderador agindo como líder intelectual atra-
vés da indicação de referências bibliográficas,
de links para sites com artigos científicos, ou,
simplesmente, alertando os participantes para
que não fujam do tema proposto em um tó-
pico – poderiam ser mencionados para ca-
racterizar a ampla atuação dos moderadores.
Mas, todos estes exemplos já citados serviri-
am, apenas, para mostrar a faceta mais facil-
mente perceptível, mais visível deste trabalho.
Existe, porém, um árduo trabalho anônimo
que não pode ser vislumbrado diretamente, a
seleção dos tópicos e das mensagens.

Ao analisarmos o número de mensa-
gens atribuídas para cada membro no
ranking mostrado na página Forums
Membership Levels – já referida anteriormen-
te –, constatamos que o somatório delas
perfazia um total superior a 12.000, ultra-
passando em muito o número de postagens
indicado na página inicial do fórum. Esta
discrepância nos sugeriu duas hipóteses: a
primeira apontava para um erro na apura-
ção do número total de mensagens, decor-
rente de uma falha no software de
gerenciamento do fórum. Já a segunda, su-
geria que a diferença provinha da exclusão
de mensagens do fórum, pelos moderado-
res, devido ao fato destas não cumprirem
com as regras estabelecidas nos termos e
condições de uso do clube Physlink. Para
dirimir esta questão, enviamos um e-mail à
moderadora de codinome Bellatrix – uma
mestranda em física do estado sólido da
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – pedindo esclarecimentos quanto a
esta questão. Bellatrix nos respondeu afir-
mando – e corroborando nossa segunda
hipótese – que, realmente, um número ex-
pressivo de postagens eram extraídas do
ambiente de fórum para evitar a presença
de mensagens com fanatismo religioso, com
agressão verbal, com tópicos duplicados, de
estudantes procurando respostas “instantâ-
neas” para suas lições de casa, em resumo,
para evitar a presença de mensagens con-
trárias aos critérios explanados nos termos
e condições de uso do fórum, quer será
objeto de análise mais adiante. Salientou,
também, que, por se tratar de um fórum
aberto, existiam membros de todas as ida-
des e níveis educacionais e que os modera-
dores, em alguns casos, buscavam manei-
ras de tornar mais fácil a apresentação de
determinado assunto para torná-lo acessí-
vel para todos. A supressão deste número
grande de mensagens devia-se, então, a to-
dos estes motivos.

Relatadas estas observações referentes
à forma, à importância e à amplitude da
moderação neste ambiente de fórum, jul-
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gamos ser este o momento propício para
tecer uma crítica à atuação dos modera-
dores deste fórum, a participação excessi-
va em alguns momentos. Apesar de con-
cordarmos que um dos papéis recomen-
dados aos tutores – e a nosso ver extensivo
aos moderadores nos fóruns de discussão
– é o de “prover recursos para suportar e au-
mentar a experiência de aprendizagem dos par-
ticipantes” (ADESSO, 2000; SHANK, 2000
apud IM e LEE, 2004, p.167), parece-nos,
que no Tópico Mars Colony Agenda9 , em
especial – e em alguns outros temas de uma
forma mais branda –, ocorreu uma parti-
cipação exagerada dos moderadores o que
pode ter contribuído para um retraimento
dos outros debatedores, reduzindo a dis-
cussão, como conseqüência, a um simples
meio de divulgação de conhecimento ci-
entífico. Pallof e Pratt observam que, em
discussões on-line,

quando o professor intervém em de-
masia, há, de fato, uma interrupção
do diálogo, pois ele se transforma no
centro das atenções. Por outro lado, a
ausência de intervenção do professor
pode também interromper a discus-
são, pois os alunos talvez se sintam
confusos e incertos sobre o que se es-
pera deles. Atingir o equilíbrio é, en-
tão, fundamental”. (2004, p.155)

Ajustadas às condições particulares
dos fóruns abertos, consideramos este
preceito válido também para este ambi-
ente. Só que aqui, o equilíbrio torna-se
ainda mais difícil de ser alcançado já que
o tempo possui uma dimensão relativa,
pois as contribuições enviadas pelos
debatedores podem ocorrer no mesmo
dia, na mesma semana, no mesmo mês,
em suma, a qualquer instante. Perceber
o momento certo de contribuir no fórum

parece ser um dos grandes dilemas en-
frentados pelos moderadores.

Todavia, diante da necessidade de
uma participação mais intensa dos mode-
radores, agrada-nos a idéia da assunção,
por parte destes, de outras “personalida-
des virtuais” ou avatares10 , com o objetivo
de suavizar o impacto que a intervenção
freqüente poderia ocasionar na participa-
ção dos outros membros. Como exemplos
de situações em que a dissimulação da par-
ticipação do moderador nos parece con-
veniente, podemos citar os momentos em
que o moderador atua como instigador do
debate – a partir do envio de mensagens
com afirmações ou questionamentos
provocativos, ou da proposição de aspec-
tos do tema que ainda não foram aborda-
dos –. Nestas circunstâncias, a identifica-
ção do moderador como emitente da
postagem pode influenciar ou, até mesmo,
inibir a participação das outras pessoas em
face da condição de ser ele, também, um
esteio intelectual. Parece-nos importante
relembrar que, conforme vimos ao anali-
sar as qualidades de um fórum de discus-
são, a questão relevante nestes ambientes
assíncronos recai sobre o que é dito em vez
de quem diz ou como diz.

Independentemente da crítica feita
quanto à atuação dos moderadores,
consideramo-la positiva e importante para
o bom funcionamento do fórum, porque,
no Physlink, além de não encontramos
mensagens posicionadas incorretamente,
nem, tão pouco, tópicos ou mensagens re-
petidas, encontramos, em diversas opor-
tunidades, debates envolvendo um núme-
ro significativo de membros, estruturados
em mensagens bem articuladas e funda-

10 Segundo a enciclopédia Wikipedia, disponível em
< h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Avatar_%28virtual_reality%29#Avatars_in_forums>,
um avatar é um ícone ou representação de um usuá-
rio em uma realidade virtual compartilhada. Eles ser-
vem para representar um usuário e suas ações, per-
sonalizando suas contribuições ao fórum e podem
representar diferentes partes de seu personagem ou
status social no fórum.

9 Neste tópico do fórum Physics, Politics & Ethics, das
196 mensagens postadas entre27/09/02 e 19/03/05, as
últimas 96 mensagens foram postadas por moderadores.
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mentadas que, aparentemente, sugerem ter
sido influenciados pelas intervenções dos
moderadores. Tudo isto resultando em um
ambiente organizado, respeitoso e comu-
nitário de troca de saberes.

3.8 Regras de utilização
Ao enfocarmos as Comunidades Vir-

tuais de Aprendizagem, vimos que uma das
condições necessárias para seu estabeleci-
mento era a existência de regras que ser-
vissem para delimitar o papel e a atuação
de cada um na comunidade.

Por outro lado, o bom funcionamen-
to de um Fórum de Discussão tende a ca-
recer do estabelecimento de condições e
orientações de uso para facilitar a partici-
pação dos membros e organizar o fluxo de
mensagens.

Sob esta visão, desponta o fórum do
Physlink por ser o único dos sites analisa-
dos a oferecer, na página intitulada Club
Physlink.com Membership Terms & Conditions,
um termo de uso com regras claras quan-
to aos direitos e deveres dos membros e
com orientações quanto a utilização deste
ambiente virtual de debates. Lá estão es-
pecificados diversos termos e condições de
uso, dentre os quais, resumidamente, des-
tacamos:
- os moderadores e administradores

podem, a qualquer momento, suspen-
der, banir e remover qualquer mensa-
gem e/ou membro/usuário, tempora-
riamente ou permanentemente, sem
qualquer razão, advertência ou aviso
para o membro;

- só é permitido o uso de uma conta e
um usuário. A inobservância desta
regra implica na remoção de todas as
mensagens, atuais e passadas, e a ex-
clusão permanente de seu computa-
dor/IP para acesso ao Physlink.com;

- As ações tomadas pelos moderadores
e administradores não estão sujeitas à
discussão no fórum ou no chat. As
queixas deverão ser encaminhadas ao

administrador através do formulário
existente na página Contact us do item
About us do menu;

- Um senso de etiqueta está acima da
todos. O envio de mensagens
difamatórias, com referências étnicas
ou preferências religiosas, é condena-
do. O envio de comentários e/ou links
para sites com comentários degradan-
tes, prejudiciais, vulgares, profanos ou
raciais, com conteúdos irrelevantes e
inapropriados, ou de natureza comer-
cial e promocional são proibidos;

- Physlink é um lugar para a discussão
da física, da astronomia, das ciências
em geral e, também, do inter-relacio-
namento com a filosofia, humanida-
des, economia e arte. Todas as outras
discussões não relacionadas ou pes-
soais não são permitidas;

- A repetição de um tópico como res-
posta, ou a repetição de tópicos não é
permitida;

- Boatos, a menos que identificados
com tal, devem ser evitados. As opi-
niões devem ser embasadas com tex-
tos, referências bibliográficas ou links;

- O fórum não deve ser utilizado para
troca de mensagens pessoais, para isto
deve ser utilizado o e-mail;

- Hipóteses pessoais são encorajadas e
bem-vindas para análise e discussão,
desde que resultantes de uma análise
profunda e de uma metodologia ci-
entífica aceitável. A comprovação pode
ser feita por prova matemática, expe-
rimentação, artigos publicados em
jornais reconhecidos, links ou publi-
cações impressas confiáveis, etc.;

- As postagens de membros cuja inscri-
ção foi cancelada, suspensa ou que
não existam mais por qualquer que
seja o motivo, permanecerão no
fórum e qualquer solicitação para re-
moção será automaticamente negada;
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- O reenvio de exercícios – temas de casa
– sem uma tentativa prévia de solu-
ção, não serão aceitos;

- Respostas do tipo “eu concordo”,
“você está certo”, sem uma justifica-
ção, não serão aceitas.

Como podemos observar, estes termos
e condições de uso estabelecem diretrizes
quanto ao enfoque pretendido nas discus-
sões, quanto à forma que as mensagens
devem ser encaminhadas e quanto aos
poderes atribuídos aos moderadores e ad-
ministradores. Estes poderes, por sinal,
parecem transmitir um “ar policialesco”,
ou quiçá ditatorial, à ação dos moderado-
res e administradores, pois eles podem sus-
pender, banir e remover, temporariamente
ou permanentemente, sem qualquer razão,
advertência ou aviso, qualquer mensagem
ou, até mesmo, qualquer participante dos
debates. Contudo, a observação que as re-
clamações acerca de ações dos moderado-
res deveriam se encaminhada por formu-
lário específico existente no site, abranda,
em parte este tom autoritário e transmite,
em nosso entender, uma idéia de preser-
vação do ambiente do fórum dos possíveis
litígios que poderiam ser trazidos para ali,
e, ao mesmo tempo, indica um caminho
para aqueles que se sentirem injustiçados
possam manifestarem-se a seu favor.

Chamou-nos a atenção, também, o
item que proíbe que qualquer pessoa tenha
mais de uma conta ou usuário. Consideran-
do que o importante em um fórum é a qua-
lidade da participação e não quem partici-
pa, como referido anteriormente, não ve-
mos motivos para impedir que algum par-
ticipante do fórum assuma mais de uma
“personalidade virtual” – se assim agindo
ele se sentir mais confortável e incentivado
a participar –, até porque, considerando que
usualmente este controle é feito a partir do
endereço de e-mail fornecido pelo usuário
e frente à facilidade na obtenção de diver-
sos endereços de e-mail, não nos parece
possível tornar efetivo este item.

Por outro lado, acreditamos que nes-
te termo de utilização deveria haver uma
referência quanto aos critérios de elabora-
ção e classificação do ranking de partici-
pantes do fórum, referido anteriormente,
por se tratar de um recurso interessante e
diferenciado – usualmente só encontramos
nos ambientes de fórum uma indicação do
número de contribuições de cada partici-
pante sem classificação alguma – como
estimulador à participação nos debates.

3.9 Seleção de tópicos
Os ambientes de Fórum de Discussão,

comumente, organizam os tópicos de for-
ma a apresentar aqueles com mensagens
mais recentes encabeçando a lista. Com o
crescimento do fórum, o aumento do nú-
mero de mensagens e de tópicos podem
provocar dificuldades na localização daque-
les que são do interesse do participante.

O Physlink, para minimizar este pro-
blema, disponibilizou um recurso – não
presente nos outros fóruns – que permite
reservar, separadamente, os tópicos favo-
ritos em uma lista que pode ser acessada
através do link View your book marked
discussions na página inicial do fórum.

Este recurso agiliza o acesso aos tópi-
cos de interesse, evitando que o debatedor
se sinta desencorajado a participar do
fórum em face da dificuldade em acessar
os temas de interesse.

3.10 Recursos de pesquisa
A medida em que o Fórum de Discus-

são vai se desenvolvendo e consolidando, o
número de participações diárias – seja com
o envio de mensagens ou com a proposição
de novos temas – pode ocasionar dificulda-
des na localização das mensagens de inte-
resse do usuário, pois, como comentamos
anteriormente, a apresentação dos tópicos
é feita levando em consideração a data de
postagem da última mensagem pertencen-
te ao tópico. Nesta situação, os recursos de
procura assumem grande importância.
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Neste quesito, o Physlink foi o site que
ofereceu o menor número de alternativas
entre os sites analisados. Sua procura res-
tringe-se a pesquisa alternativa de palavras-
chave ou de nome do autor da mensagem,
delimitadas em períodos pré-estabelecidos
ou por todo o período.

Já o fórum do Physics & Astronomy
mostrou ser mais completo porque, além
das formas de pesquisa citadas anterior-
mente, oferece a procura por termos simul-
tâneos, por frase exata e por exclusão de
termos. O usuário pode escolher, ainda, se
a busca deve se restringir ao autor, ao tópi-
co ou envolver todo o texto da mensagem.

Por último, o fórum do Físicanet re-
velou ser o mais completo de todos os ana-
lisados, pois, além de possuir todos os re-
cursos já apresentados ele oferece opções
de visualização do resultado que facilitam
a localização das mensagens desejadas.
Entretanto, em razão das diversas opções
oferecidas e da falta de orientação quanto
à finalidade e utilidade de cada uma delas,
a utilização dos recursos ofertados pode
acabar confundindo o usuário, podendo
levá-lo a desistir da pesquisa.

Por outro lado, em vista deste último
fórum possuir, na página de perfil pesso-
al, um campo destinado a observações
quanto à área de atuação e de interesse,
consideramos que os recursos de pesquisa
deveriam contemplar, também, estas infor-
mações no processo de procura, pois, acre-
ditamos que a facilitação da descoberta de
membros com afinidade de interesses con-
tribuiria para o fortalecimento da comu-
nidade e para a interação dentro do Fórum
de Discussão.

3.11 Participação nos fóruns
Em face das peculiaridades dos pú-

blicos-alvo de cada fórum e das diferenças
nas condições de obtenção dos dados nu-
méricos dos mesmos, a análise, destes da-
dos deve ser realizada com cuidado e a
comparação entre fóruns com ressalvas,
salientando as observações necessárias em

cada caso. Todavia, estes números são vá-
lidos para mostrar a representatividade
destes fóruns quanto à participação.

O Fisicanet tinha, conforme aponta-
do na descrição do fórum, 264 usuários
cadastrados, responsáveis pela criação de
386 tópicos de debate e pelo envio de 1294
mensagens. É necessário que se faça o re-
gistro que neste total de mensagens estão
incluídas as mensagens postadas erronea-
mente – em duplicidade, sem sentido e,
até mesmo, em branco –. Deste número
total de tópicos, 205 – o equivalente a
53,11% – não obtiveram resposta alguma
ou tiveram apenas o retorno de 1 mensa-
gem e, no outro extremo, 54 tópicos – 13,99
% do total – tiveram 5 ou mais mensagens
de resposta. O número grande de tópicos
que tiveram 0 ou apenas uma resposta não
chega a ser motivo de estranheza, pois o
Fisicanet, assim como os demais fóruns
analisados, são do tipo aberto, isto é, per-
mitem a participação de qualquer pessoa
e, assim sendo, parece-nos natural que a
diversidade de interesses provoque o
surgimento de temas que não suscitem um
interesse maior na coletividade.

Por outro lado, pelo que podemos
constatar, uma parcela considerável dos usu-
ários deste fórum eram alunos do ensino
médio e suas participações restringiam-se a
questões visando á realização de trabalhos
escolares, este fato, ao que parece, provoca-
va a perda da motivação pelo debate após a
passagem da data de entrega do mesmo,
levando ao abandono do tema.

Há de se destacar, também, os extre-
mos encontrados quanto à participação
dos usuários cadastrados, pois, enquanto
3 membros – pouco mais de 1,0% dos usu-
ários – foram responsáveis por 127 men-
sagens – eqüivalendo a 9,81% –, 129 parti-
cipantes – quase 50,0 % de todos os inscri-
tos – não emitiram nenhuma mensagem.
É preciso confessar que este elevado
percentual de usuários inativos nos surpre-
endeu e não encontramos nenhuma justi-
ficativa para tal ocorrência, porque, se o
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desejo destas pessoas era apenas partici-
par dos debates como visitantes, não havia
a necessidade de inscrição no fórum.

Já o segundo site enfocado por nós,
Physics & Astronomy, apresentava, como refe-
rido na descrição do fórum, um total de 4275
mensagens, enviadas por 598 usuários ca-
dastrados e distribuídas em 929 tópicos

Destes tópicos, 540 – o equivalente a
58,12% – obtiveram uma ou nenhuma res-
posta e com 5 ou mais respostas tivemos
94 tópicos, representando 10,12% do to-
tal. Estes percentuais são bastante simila-
res aos obtidos no fórum anterior e o alto
percentual de tópicos sem reposta ou com
apenas uma mensagem parece decorrer do
motivo ali exposto. Entretanto, em relação
aos tópicos com 5 ou mais mensagens,
apesar dos percentuais serem próximos,
vemos uma diferença qualitativa significa-
tiva, pois, como referimos na análise do
tipo de fórum, o Physics & Astronomy pare-
ceu promover uma interação mais intensa
– com a participação de mais debatedores,
– em comparação ao Fisicanet.

Sob outro aspecto, se analisarmos os
dados obtidos enfocando o usuário, vere-
mos que 3 membros – aproximadamente
0,5% dos usuários cadastrados – foram res-
ponsáveis por 560 mensagens –
eqüivalendo a 13,1% do total – e, se consi-
derarmos a faixa de usuários com 10 ou mais
mensagens – o que no nosso entender já
configura uma participação bastante signi-
ficativa –, veremos que 62 pessoas (10,37%)
encontram-se nesta situação, respondendo
por 2338 mensagens – isto é o equivalente
a 54,69% de todas as mensagens.

Estes dados sugerem a existência de
um conjunto de pessoas que formam uma
espécie de “núcleo” do fórum de discus-
são e que, talvez, este núcleo, em face à
participação ativa nos debates o que carac-
teriza uma interação mais intensa entre
estes membros, possa vir a configurar uma
comunidade virtual de aprendizagem.

Quanto ao fórum do Physlink, este
possuía 8.221 mensagens distribuídas em

831 tópicos. É importante salientar que os
números lá obtidos, já retratam a influên-
cia da ação dos moderadores – caracteri-
zada por forte atuação, como analisado
anteriormente – e não há como avaliar o
número de mensagens ou tópicos que fo-
ram eliminados pelos moderadores, fican-
do, desta forma, prejudicados, também, os
dados referentes a tópicos com uma ou
nenhuma mensagem e com 5 ou mais
mensagens.

Mesmo o número de 54.920 usuários
cadastrados deve ser visto com reservas,
pois, como o Physlink é um clube com di-
versas seções – Ask to Experts, Chat, eStore,
entre outras – e o acesso a todos os recur-
sos depende de inscrição no clube, pare-
ce-nos provável que nem todos os inscri-
tos no Physlink participassem do fórum.

O que podemos e devemos referir é que
encontramos diversos tópicos com uma
interação expressiva entre os membros, re-
presentada pela troca de um grande núme-
ro de mensagens – às vezes mais de cem – e
pela participação de diversos membros, reu-
nindo, por vezes, mais de vinte debatedores.
É importante relatar, ainda, que as mensa-
gens trocadas, via-de-regra, apresentavam um
texto bem estruturado, com idéias funda-
mentadas em links à artigos na Internet e
enriquecidas, muitas vezes, com imagens
exemplificadoras, denotando, em nosso en-
tender, a influência positiva da ação dos
moderadores e da existência de regras claras
quanto ao uso do fórum. Quanto aos aspec-
tos negativos relacionados à participação, res-
ta-nos apenas citar, pois já foi enfocado no
item 4.2.7, a intervenção exagerada dos mo-
deradores em alguns momentos, que pode
ter contribuído para retrair a participação de
outros membros nestas situações.

4 Conclusão
Como resultado dos estudos realiza-

dos, observamos que o estabelecimento de
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uma comunidade virtual de aprendizagem
pressupõe o cumprimento de uma série de
requisitos herdados das comunidades de
aprendizagem – objetivos comuns, condi-
ções de segurança e apoio, identidade de
comunidade, colaboração, inclusão respei-
tosa, discurso progressivo para a constru-
ção de conhecimento, e apropriação mú-
tua – e outros próprios das comunidades
virtuais de aprendizagem – regras, papéis,
ciclos, rituais e sineiros.

Com foco no exame do Fórum de Dis-
cussão, verificamos que o mesmo apresen-
tava pontos positivos e negativos para o
processo de aprendizagem, pois, ao mes-
mo tempo em que foram detectadas virtu-
des, tais como a de ser um ambiente apa-
rentemente igualitário que poderia propor-
cionar troca de idéias mais elaboradas, ve-
rificou-se a presença de deficiências, como
possuir menos riqueza de mídia – a capa-
cidade do meio de representar a comuni-
cação afetiva – e de transmitir pobremente
a presença social – a qualidade do meio de
projetar as características notáveis dos ou-
tros na comunicação interpessoal. Por ou-
tro lado, apuramos que a utilização de com-
portamentos de proximidade verbal – re-
presentados pelo uso de emoticons ou de
citações, por exemplo – podiam compen-
sar estas deficiências, contribuindo com a
aprendizagem.

A partir das questões suscitadas ante-
riormente e com a observação e análise de
fóruns selecionados, identificamos carac-
terísticas funcionais e comportamentais
que foram utilizadas para a construção de
uma matriz analítica, à qual foram agrega-
dos dados sobre a participação nos fóruns,
sempre na intenção de apontar parâmetros
que possam servir ao incremento da
interação dentro da comunidade e, desta
forma, promover a aprendizagem.

Do estudo feito a partir da matriz analí-
tica, gostaríamos de enfatizar que não logra-
mos encontrar indícios de uma vantagem
palpável do fórum encadeado em relação ao
fórum linear. Agradou-nos, é bem verdade,

o fórum encadeado do site Physics & Astronomy
Discussion Forums, pois nos pareceu exibir –
naturalmente, sem atuação de moderadores
– uma melhor organização dos tópicos e das
mensagens em comparação ao fórum do
Fisicanet. Em relação aos debates existentes
nos dois fóruns, pareceu-nos que a estrutu-
ra encadeada do Physics & Astronomy facilita-
va o debate, pois encontramos, aqui, mais
tópicos com um número significativo de par-
ticipantes e de mensagens trocadas. Toda-
via, não podemos esquecer que os fóruns
analisados eram abertos a qualquer pessoa
interessada, originando, por este motivo, gru-
pos ecléticos de participantes, com reflexos
presumíveis na qualidade das mensagens e,
até mesmo, no comprometimento com o
debate. Por este motivo, evitamos fazer uma
comparação formal entre os sites analisados
em relação à qualidade da participação nos
fóruns e optamos por aquilatar a significância
da mesma tão somente a partir de dados nu-
méricos.

Vale destacar que este benefício presu-
mido do fórum encadeado foi prontamente
compensado no site Physlink com a atuação
dos moderadores. Aliás, quanto à modera-
ção, cabe realçar ou, talvez melhor dizendo,
reconhecer, que as primeiras idéias que nos
vinham à cabeça compreendiam as atuações
de organizador e de censor dos fóruns. Con-
tudo, as atuações que percebemos neste site,
com maior freqüência, assentavam-se como
ações de gerentes, de facilitadores, de
incentivadores, de esteios intelectuais, bem
dentro das atribuições elencadas por Mason
e Berge para os moderadores e comentadas
anteriormente. Atuações estas que, a nosso
ver, resultaram em um fórum de discussão
mais dinâmico e rico em contribuições.
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Considerações iniciais
Os diagnósticos sobre a realidade do

ensino de química, extensivo ao ensino de
ciências, têm mostrado que este é
descontextualizado, a-histórico, dogmático,
desinteressante, verdadeiro, tal como foi o
contexto da formação do professor de quí-
mica/ciências (CHASSOT, 1993; LOPES,
KRUGER e DEL PINO, 2000).

Mostra ainda como o ensino usual de
ciências passa a imagem de um conhecimen-
to científico de neutralidade empírica,
algorítmico e exato, a-histórico, cumulati-
vo e linear, socialmente neutro. A proposta
de um ensino mais histórico podem se con-
trapor a isso, bem como a inclusão do tema
história da ciência e filosofia da ciência em
ambientes de aprendizagem ou de forma-
ção profissional pode contribuir para
minimizar tais características do ensino, ci-
tadas anteriormente (GIL-PÉREZ, 1993).

Ao analisarmos o currículo dos Cur-
sos de Graduação em Química no Rio Gran-
de do Sul, podemos verificar, a insuficiên-
cia ou a infreqüência de disciplinas de di-
dática da ciência/química, de história da ci-
ência/química e de filosofia da ciência/quí-
mica (DEL PINO e CALVETE, 1997).

Nos estudos de didática das ciências, atu-
almente existe um reconhecimento generali-
zado que a formação em filosofia e história da
ciência deveria ser um dos componentes fun-
damentais da alfabetização científica geral da
população. Hoje se concede no âmbito aca-
dêmico uma importância similar ao aprendi-
zado dos conteúdos e procedimentos cientí-
ficos, o aprendizado sobre a própria natureza
da ciência e de sua relação com a sociedade e
a cultura. Conseqüentemente, os currículos
de ciências de muitos países têm incorpora-
do recomendações e conteúdos que apontam
nesta direção (ADÚRIZ-BRAVO,
IZQUIERDO e ESTANY, 2002; MELLADO
e CARRACEDO, 1993; MONK e
OSBORNE, 1997).

No ensino usual da química é escassa
a utilização de recursos históricos, estan-

do ausentes em muitos livros de textos, e
quando utilizados se referem a aspectos
históricos “internos” da ciência (ênfase na
visão internalista1  da ciência), como bio-
grafias, anedotas, inventos técnicos, ou de
alguma área conceitual específica como
modelos atômicos..

Em geral, se desconsideram os aspec-
tos históricos na imagem da química que
se está ensinando e quando se utilizam, se
introduzem tergiversações e erros históri-
cos. Como conseqüência disto, os alunos
têm uma imagem deformada de como se
constituem e evoluem os conceitos cientí-
ficos. De forma semelhante, os professores
também em função das características de
sua formação em relação a construção do
conhecimento científico, do trabalho dos
cientistas, dos métodos das ciências, da
imagem da ciência, entre outras, constro-
em entendimentos equivocados (SOLBES
e TRAVER, 1996; GAGLIARDI e
GIORDAN, 1986; MATHEWS, 1994).

Deve-se considerar que a abordagem
histórica do conhecimento químico (ou da
ciência) é de alta complexidade devido a sua
característica fenomenológica. Nesse senti-
do, uma disciplina de história da química
não alcançaria magnitude para a constru-
ção deste conhecimento científico, o que
impõe que este eixo da dimensão histórica
esteja presente em outras disciplinas da área
de química e da educação química, sob uma
abordagem interdisciplinar. Desta forma
estaríamos exercitando permanentemente
um resgate da história na transposição de
conteúdo do nível superior de escolarida-
de para o básico.

Esta transdisciplinaridade da dimensão
histórica do conhecimento químico exige que
ampliemos este espectro de estudos para uma
inter-relação com a filosofia, a filosofia das ci-
ências, a história da ciência, das religiões, da

1 Entende-se por visão internalista aquela em que as
construções do conhecimento científico se dão sob
uma epistemologia vigente desconsiderando o quan-
to essa epistemologia é perpassada por aspectos só-
cio-histórico-culturais.



ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006 69

magia, da educação, das artes, e talvez da his-
tória daqueles que não tiveram história. É
importante, por exemplo, mudar o locus de
quem conta a história, dos europeus para os
latino-americanos. Há uma ciência que se de-
senvolve na Centro-América, caracterizando
especialmente as civilizações Maia e Inca, es-
tes povos alcançaram grande desenvolvimento
em áreas como arquitetura, agronomia, me-
dicina, matemática, metalurgia, astronomia.
Cabe questionar também se marco zero da
história do Brasil ocorreu a 500 anos. Há uma
história da civilização indígena, por exemplo,
que pode fazer parte desta história do Brasil.
Pode-se questionar se esta não é uma
protociência ou uma ciência alquímica, mas
cabe argumentar que ainda hoje se replicam
procedimentos iatroquímicos da era da idade
média e renascentista, pela utilização de plan-
tas medicinais e medicamentos homeopáti-
cos (CHASSOT, 1993, 1995, 2001). E, em re-
lação a esse aspecto da história da ciência lati-
no-americana pouco se pesquisa, e menos ain-
da chega à formação de professores.

Considerando o aporte de contribui-
ções das diferentes áreas do conhecimen-
to, pretende-se destacar neste texto a rele-
vância de se considerar a construção do
conhecimento químico em suas bases filo-
sóficas e as relações socioeconômico-polí-
ticas que o constituem em diferentes tem-
pos e espaços históricos, bem como as pos-
sibilidades de inserção destas perspectivas
nos currículos de química e nas discipli-
nas específicas.

As contribuições da
história das ciências
Uma disciplina de história da ciência,

ou uma abordagem histórica do conheci-
mento científico tem um extraordinário
valor pedagógico, um grande significado
cultural que associado à Filosofia da Ciên-
cia tem uma relevante contribuição à com-
preensão epistemológica da construção
deste conhecimento. A História e a Filoso-

fia da Ciência podem ter um papel
facilitador da alfabetização científica do
cidadão. Possivelmente o aporte destas in-
formações na formação de professores po-
deria contribuir para modificar suas con-
cepções sobre Ciência, método científico,
construção do conhecimento científico,
minimizando problemas do ensino de quí-
mica, como o dogmatismo, a a-
historicidade e a metodologia de ensino.

Os papéis que pode representar a his-
tória das ciências no ensino de ciências são
amplos, mas que convergem para modelos
de ensino e aprendizagem por investigação,
que interfaceiam com outras áreas de co-
nhecimento ou de investigação como a
epistemologia das ciências, os movimentos
ciência-tecnologia-sociedade-ambiente, a
didática das ciências, a psicologia da apren-
dizagem, a sociologia das ciências (SOLBES
e TRAVER, 1996; SOLBES e VILCHERS,
1992; SOLBES e VILCHERS, 1989).

Um requisito essencial para qualificar
a atividade de ensino é que o professor
conheça profundamente a matéria a ensi-
nar, o que supõe não só conhecimento dos
conteúdos, mas também dos aspectos
metodológicos, da história das ciências, das
interações ciência-tecnologia-sociedade-
ambiente e dos desenvolvimentos científi-
cos recentes. A apropriação dos papéis da
história das ciências pelo professor pode
se dar em diferentes estratégias:

- Enfocar o paralelismo entre as idéias/
pré-concepções dos estudantes e as
concepções vigentes ao longo da his-
tória das ciências. Extrair da história
das ciências informações sobre as re-
sistências e obstáculos que se mani-
festam ao longo do trabalho do cien-
tista e relacioná-las com as dificulda-
des dos estudantes (SALTIEL e
VIENNOT, 1985).

- Favorecer a seleção de conteúdos fun-
damentais da disciplina em função dos
conceitos estruturantes para introduzir
novos conhecimentos e superar obstá-
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culos epistemológicos. Ou seja, do pon-
to de vista dos conceitos estruturantes2 ,
o que interessa é conhecer quais foram
os câmbios conceituais que fundamen-
taram os câmbios no conhecimento ci-
entífico. Se este se desenvolveu a partir
do momento em que se definiu um de-
terminado conceito, podemos supor que
esse conceito vai facilitar a aprendizagem
do conhecimento da ciência. Se um con-
ceito serviu historicamente para superar
um obstáculo epistemológico, pode ser-
vir também para superar os obstáculos
epistemológicos dos alunos atuais. Por
exemplo, o desenvolvimento da teoria
atômico-molecular, onde o paradigma
vigente era a regra da “máxima simplici-
dade” de Dalton (fórmula da água HO),
e cujo embate de idéias se prolongou por
50 anos, mudando com o aporte de con-
tribuições de Gay-Lussac sobre as leis de
proporção em volume nas reações quí-
micas que envolviam gases, somadas
àquelas de Avogadro, Berzelius,
Cannizzaro, para o estabelecimento de
fórmulas moleculares e massas atômicas
para a definicção da composição das
substâncias (PARTINGTON, 1945;
NASH, 1950).

- Permitir extrair da história das ciên-
cias os problemas significativos e co-
locar o aluno em condições de abordá-
los, promovendo situações de apren-
dizagem que permitam aos alunos
vivenciar a construção de conheci-
mentos científicos. É possível evitar
delineamentos experimentais de cu-
nho empirista como aqueles propos-
tos pelo Método da Descoberta (GIL-
PÉREZ, 1986,1993).

- Evidenciar a existência de grandes
crises no desenvolvimento do conhe-

cimento científico, a ciência
aristotélica, a escolástica, a clássica, a
moderna, ou a mecânica newtoniana
e a quântica, a teoria do flogisto e as
proposições de Lavoisier sobre a com-
bustão, do calórico a teoria cinética do
calor, da natureza corpuscular a
ondulatória da luz, numa constante
mudança de paradigma, numa siste-
mática ruptura que contrapõe a idéia
cumulativa e evolutiva da ciência. Isto
pode favorecer os câmbios conceituais
dos alunos, relacionando-os aos gran-
des câmbios de conceitos, modelos e
teorias. Por exemplo, em relação as
concepções dos estudantes sobre
transformações químicas por oxida-
ção como a combustão e a formação
da ferrugem, nas quais os estudantes
não consideram as variações de mas-
sa quando se queima um pedaço de
palha de aço ou quando esta oxida
(enferruja), pois consideram que por
ser o oxigênio um gás ele não influ-
encia sobre a conservação da massa no
experimento. Na combustão da vela
não consideram a parafina como com-
bustível, apenas que ela derrete
(MORTIMER e MIRANDA, 1995).
Estas concepções seriam apoiadas
pela teoria do Flogisto, na qual este
faz o papel do oxigênio em reações de
combustão e calcinação. A mudança
de paradigma ocorre com as contri-
buições de Lavoisier, propondo o
Princípio de Conservação da Massa/
Matéria, não antes de ter desenvolvi-
do a balança de precisão.

- Mostrar o caráter hipotético, tentativo
da ciência e mostrar as limitações das
teorias, os problemas pendentes de so-
lução, apresentando para os alunos a
aventura da criação científica evitando
visões dogmáticas, de como se acumu-
la o conhecimento científico, e a pro-
dução coletiva do mesmo. As discussões
sobre a história das ciências podem ser
ao mesmo tempo uma discussão sobre

2 Assume-se a definição de Gagliardi, na qual ex-
pressa que são conceitos que têm permitido a transforma-
ção de uma ciência, a elaboração de novas teorias, a utili-
zação de novos métodos e novos instrumentos conceituais
(GAGLIARDI, 1988).
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o que é conhecer e como se conhece.
Ao mostrar que cada conhecimento atu-
al é o resultado de um longo processo,
que não bastam algumas experiências
para mudar uma teoria, que os fatores
sociais tem muito peso, pode-se come-
çar a desmitificar a imagem da ciência
na população (BASTOS, 1998; POPE
e GILBERT, 1983).

- Pode-se mostrar a ciência como uma
construção humana, coletiva, fruto do
trabalho de muitas pessoas, para evi-
tar a idéia de uma ciência feita basica-
mente por gênios, em sua maioria
homens. É importante lembrar da
imagem das ciências e dos cientistas
que são apresentadas nos manuais
didáticos e que reforçam as concep-
ções sobre ciência e construção do co-
nhecimento científico como aquelas
apontadas acima (LOGUÉRCIO et
al., 2002; LOPES, 1990).

- Mendel, Darwin, Pasteur, Einstein ou
qualquer outro cientista, deixam de ser
os gênios benfeitores da humanidade
para se transformarem em homens de
carne e ossso que tem dificuldades, pro-
blemas a resolver, enfrentamentos e
medos, amam e são amados. Derek
Hodson afirma: “Los jóvenes necesitan
ver que los científicos pueden ser
afectuosos, sensibles, divertidos y
apasionados además de diligentes y
persistentes. O, lo que es más impor-
tante, necesitan darse cuenta de que las
personas que son afectuosas, sensibles,
divertidas y apasionadas pueden llegar
a convertirse en científicos” (HODSON,
1994). A ciência poderá deixar de ser
concebida como “a produtora de ver-
dades” para se transformar em uma
instituição que produz certos resultados
que é necessário controlar e que devem
ser patrimônio de toda a humanidade.

- A história apresentada no livro didá-
tico sobre a proposição do modelo atô-
mico de Rutherford é um exemplo do

que se aponta acima, e se constitui
numa leitura do fato científico
simplificadora do arcabouço da cons-
trução do entendimento dos experi-
mentos de Rutherford. Este estudava
o fenômeno de espalhamento de par-
tículas em interação com a matéria,
orientando o trabalho de dois de seus
colaboradores Johanes Hans Geiger e
Ernest Marsden, os quais não realiza-
ram apenas a experiência da lâmina
de ouro presente no livro didático,
mas experimentaram outros materiais
e vários substâncias emissoras de par-
tículas alfa. A conclusão fundamen-
tal que permite aquele delineamento
experimental é a descoberta da exis-
tência de uma região de alta densida-
de de carga positiva. A limitação im-
posta a este modelo, a luz da mecâni-
ca clássica Newtoniana, presente no
livro didático, não é objeto fundamen-
tal da proposição de Rutherford, mas
de outros pensadores sobre esta
estruturação submicroscópica da ma-
téria, como a neutralidade deste sis-
tema, o movimento de partículas, e
Niels Bohr, outro colaborador de
Rutherford, vai propor um modelo
explicativo, mudança de paradigma,
agora a luz da mecânica quântica, já
estruturada desde o início do século
XX com os trabalhos de Planck, e de
outras contribuições como o descobri-
mento das raias espectras por Balmer
na segunda metade do século anteri-
or (EISBERG, 1979; KAPLAN, 1978;
SEGRÉ, 1987; CRUZ et al., 1987).

As contribuições da
filosofia das ciências
Em relação à filosofia da ciência há

um reconhecimento de sua importância
em sala de aula e que se traduz natural-
mente na necessidade de introduzir os con-
teúdos metacientíficos no currículo de for-
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mação inicial e continuada de profissionais
da área de ciências. Entre tantas razões, a
filosofia das ciências ajuda os professores
a explicitar, comunicar e estruturar suas
idéias sobre a natureza da ciência, conse-
qüentemente, pode gerar uma melhora no
seu desempenho profissional. Neste senti-
do se pode considerar que a dimensão
metacientífica (filosófica, histórica e soci-
ológica da ciência) é uma das parcelas fun-
damentais do conhecimento profissional,
capaz de dar estrutura e coerência as de-
mais (ADÚRIZ-BRAVO et al., 2002;
MELLADO e CARRACEDO, 1993;
MONK E OSBORNE, 1997).XXXX

Diversos diagnósticos têm mostrado a
evidência de idéias epistemológicas nos pro-
fessores de ciências que não correspondem
àquelas que atualmente são sustentadas pela
filosofia das ciências. Estas idéias não estão
sequer completamente adequadas a mode-
los formais elaborados durante a primeira
metade do século XX, como por exemplo,
o positivismo lógico. As idéias dos profes-
sores sobre a natureza da ciência estão pró-
ximas daquelas que são sustentas por cida-
dãos comuns, idéias de senso comum, ou
seja, aquelas adotadas por um público não
especializado. Estas idéias se organizam em
um sistema de baixa coerência interna, que
não excluem ambigüidades e contradições.
As idéias sobre a natureza da ciência podem
ser inconsistentes em relação ao pensamento
do professor, em relação ao ensino e a apren-
dizagem em ciências (IZQUIERDO, 2000;
KOULAIDIS e OGBORN, 1989;
LEDERMAN, 1992; POMEROY, 1993).

Neste contexto de diagnóstico, pode-
se indicar quinze “mitos” sobre a natureza
da ciência que estão profundamente arrai-
gados na prática dos professores de ciên-
cias em todo o mundo. Entre eles, alguns
são particularmente importantes por suas
conseqüências negativas sobre a imagem
da ciência que se transmite na escola, por
exemplo, a universalidade e rigidez do
método científico, a objetividade a toda
prova da ciência, a validade absoluta do

conhecimento científico, o avanço do co-
nhecimento científico e da ciência por acu-
mulação, o caráter exclusivamente experi-
mental da ciência e a posição realista ingê-
nua (ADÚRIZ-BRAVO et al., 2002).

Para contrapor estas idéias equivoca-
das e construir uma visão mais complexa
da ciência que ajude em seu ensino, é ne-
cessário selecionar e transpor alguns con-
teúdos da filosofia das ciências e introduzir
na formação inicial e continuada de profes-
sores, relacionando-os aos próprios conteú-
dos da ciência e com a didática específica.

Neste sentido, a filosofia das ciências
cumpre um papel no currículo de ciência
que tem diferentes finalidades, como: – a
filosofia das ciências tem um valor cultu-
ral intrínseco análogo ao da própria ciên-
cia, que previlegia a aculturação científica
(o conhecimento sobre o papel da ciência
na história da humanidade) frente apenas
a acumulação de conteúdos/conhecimen-
to científico com perfil enciclopédico. Esta
finalidade cultural está relacionada com
objetivos tais como a democracia e a mo-
ral, que são aqueles nos quais a filosofia
das ciências contribui para a tomada de
decisão fundamentadas em críticas sobre
o desenvolvimento científico e tecnológico
das sociedades; – a filosofia das ciências
tem um valor específico em relação às re-
flexões teóricas (por meio de modelos) so-
bre a ciência. Este valor específico
complementa e potencia aqueles dos con-
teúdos da ciência, proporcionando uma
imagem mais dinâmica e completa, e me-
nos normativa e dogmática, do empreen-
dimento científico; – a filosofia das ciênci-
as tem um valor instrumental intrínseco.
Ela pode contribuir para a melhor com-
preensão dos próprios conteúdos da ciên-
cia, funcionando como auxiliar em seu
ensino e sua aprendizagem, no desenvol-
vimento curricular em ciências, e na com-
preensão e utilização em sala de aula de
modelos didáticos atuais, tais como aque-
les de natureza construtivista (ADÚRIZ-
BRAVO et al., 2002).
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Atualmente, há uma visão mais ou
menos consensual sobre os conteúdos mí-
nimos sobre a natureza da ciência que é con-
veniente incorporar em cursos de forma-
ção na área de ciências, especialmente de
professores. Esta posição se alicerça na Nova
Filosofia da Ciência, desenvolvida na déca-
da de sessenta do século passado, e que é
representada por filósofos como Thomas
Kuhn, Stephen Toulmin e Imre Lakatos.
Entre estes conteúdos se pode destacar, por
sua importância central na aula de ciênci-
as, aqueles que se referem a tentatividade
do conhecimento científico, a pluralidade
metodológica, a carga teórica da observa-
ção, as relações entre ciência e tecnologia, e
a ciência como um empreendimento histó-
rico e socialmente situado, que muda no
tempo. Nesta perspectiva da adoção de
uma postura historicista, pode-se garantir
à história da ciência um valor constitutivo
para concepções sobre ciência e produção
de conhecimento, construindo-se um su-
porte teórico para contrapor as concepções
formalistas, como o empirismo lógico e o
racionalismo crítico, que defendem critéri-
os lógico-metodológicos a-históricos para a
ciência como suficientes para justificar a
produção e a validação do conhecimento.
É importante ter presente a crença na reali-
dade como um processo dinâmico, que se
desenvolve por meio de um jogo de contra-
dições e que se constrói socialmente atra-
vés da história, e que implica numa con-
cepção de ciência como uma prática social
que compartilha também dessas caracterís-
ticas. O conhecimento científico não pode
ser encarado como um produto cumulati-
vo e descontextualizado: antes, vincula-se
a um processo que envolve procedimentos
e hábitos de uma comunidade científica si-
tuada concretamente no tempo e espaço.
Nesse sentido sua construção caracteriza-
se por tensões, contradições e rupturas com
o conhecimento já existente. A ciência como
conjunto de práticas de uma comunidade
ou como uma manifestação cultural da so-
ciedade traz novas perspectivas e novas in-

dagações, abrindo possibilidades para uma
visão mais global do empreendimento ci-
entífico (MILAGRE, 1989, 1996; ADÚRIZ-
BRAVO et al., 2002; AIKENHEAD e RYAN,
1992).

Há momentos na história do conheci-
mento científico, que o enfoque externalista3

é esclarecedor dos caminhos da ciência. Por
exemplo, a Revolução Industrial na segun-
da metade do século XVIII, impulsionada
pelo advento da máquina a vapor, que movi-
menta os diferentes ramos da indústria per-
mitindo o desenvolvimento de áreas como a
dos produtos sintéticos e dos corantes para
a indústria de tecidos. Ou ainda, o desen-
volvimento da indústria química alemã do
final do século XIX, pela obtenção da amô-
nia para o fabrico de explosivos e fertilizan-
tes, a partir do nitrogênio atmosférico, o que
garantiu para a Alemanha, durante a Primeira
Guerra Mundial, um abastecimento que de
outra forma seria impedido pelo bloqueio
naval inglês, uma vez que a matéria prima
natural era importada do Chile (CHASSOT,
1995; PARTINGTON, 1945).

Implicações da história
e filosofia das ciências
sobre a didática das
ciências/da química ou
sobre o ensino de
ciências/química
Um programa de educação em ciên-

cia estaria incompleto se negligenciasse
qualquer um dos aspectos relacionados
com: o conhecimento científico (clareza
dos fatos, princípios e teorias bem com-
preendidos); os processos e métodos da
ciência (razão/raciocínio e investigação); a
experiência direta de atividades científicas;

3 Entende-se por externalismo o que Piaget e Garcia
(1987) chamam de paradigma social, ou seja, os
determinantes de uma cultura.
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a apreciação do complexo relacionamento
entre ciência e sociedade e favorecimento
de atitudes positivas em direção à ciência
(HODSON, 1985).

Estas concepções epistemológicas so-
bre ciências têm implicações sobre os mo-
delos psicopedagógicos utilizados no en-
sino de química. Nas últimas décadas tive-
mos alguns modelos mais ou menos
hegemônicos, que se constituem em fun-
ção das concepções hegemônicas de ciên-
cia que estava em vigor. Por exemplo, se
pensarmos que a ciência produz um co-
nhecimento válido sempre, e que este tra-
duz a realidade objetiva externa, então, te-
mos de transmitir este conhecimento usan-
do todas as técnicas possíveis para que os
alunos o assimilem. Se for verdade o que a
ciência produz, então, é importante que
esta verdade seja assumida por todos os in-
divíduos que passarem pela escola. Este
modelo de transmissão/assimilação foi
hegemônico até os anos 50, aceito e difun-
dido pela comunidade educacional como
paradigma instalado, Aprendizagem por
Transmissão, e em torno do qual se pro-
duzia saber pedagógico, tendo como refe-
rência às concepções de Kuhn sobre a pro-
dução científica, ou seja, o conhecimento
científico como consenso, como
paradigama instalado e aceito na comuni-
dade científica. Mesmo que outros mode-

los tenham sido propostos, Aprendizagem
por Descoberta (anos 60) embasado em
concepções empiristas-indutivistas sobre a
construção do conhecimento químico,
Aprendizagem por Mudança Conceitual
(anos 80), por diferentes razões se perpe-
tua o primeiro, mesmo que se esteja insa-
tisfeito com os resultados da aprendizagem,
e que na academia se tenha presente: – que
as bases epistemológicas de uma ciência,
assim transmitida, dificilmente são discu-
tidas e, com isso, acabam prevalecendo as
crenças tácitas sobre o que seja uma ciên-
cia e como ela é produzida na comunida-
de científica e recriada na forma pedagó-
gica; – que há uma ciência constituída de
verdades científicas que são necessárias
que as novas gerações assimilem para con-
tinuarem o processo; – a crença da neu-
tralidade científica; no entanto, estas dis-
cussões não chegam à sala de aula e o mo-
delo se perpetua (MALDANER, 2000;
BORGES, 1996).

Portanto é interessante dotar uma pro-
posta de abordagem de conteúdos da his-
tória e da filosofia da ciência como uma
possibilidade de abrir espaços de reflexão,
e quem sabe modificar o quadro anterior-
mente descrito. Para tal se deve conside-
rar três enfoques na proposição de um
currículo de cursos de formação de quí-
micos, extensivo a outras áreas da ciência:

1. Natureza e dinâmica da ciência Filosofia da Ciência

2. Fundamentação e estruturação
do conhecimento em química História da Ciência – Enfoque Internalista

3. Significado da química decorrente de sua 
inserção histórica no contexto global História da Ciência – Enfoque Externalista

Pode-se propor uma metáfora para
guiar um modelo de ensino das ciências
nos diferentes níveis de escolaridade, no
qual se concebe os alunos como investiga-
dores novatos e o professor como o especi-
alista capaz de dirigir as investigações dos

alunos (que vão reproduzir trabalhos bem
conhecidos pelo professor).

É de conhecimento amplo que quan-
do alguém se incorpora a uma equipe de
investigadores, pode alcançar com relativa
rapidez o nível médio do resto da equipe.
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E não mediante uma transmissão verbal,
mas sim abordando problemas nos quais
aqueles que atuam como investigadores/
formadores são especialistas. A situação
muda quando se abordam problemas que
são novos para todos. O avanço, se hou-
ver, se faz lento e sinuoso. A proposta de
organizar a aprendizagem dos alunos como
uma construção de conhecimento respon-
de a primeira situação, a de uma investi-
gação dirigida, em domínios conhecidos
pelo diretor da investigação (o professor),
na qual os resultados parciais, iniciais, ob-
tidos pelos alunos, podem ser reforçados,
matizados ou colocados em questão por
aqueles obtidos pelos cientistas que lhes
precederam. Trata-se de mostrar aos alu-
nos que o conhecimento não se constrói
com a aparente facilidade com as quais eles
o adquirem, mas colocá-los em uma situa-
ção pela qual os cientistas habitualmente
passam durante sua formação, que é per-
manente, e durante a qual podem se fami-
liarizar minimamente com o que é o traba-
lho científico e seus resultados, replicando
investigações já realizadas por outros, abor-
dando problemas conhecidos por quem
dirige seu trabalho. Um planejamento
construtivista da aprendizagem das ciên-
cias pode responder a estas características
da investigação dirigida. Um trabalho de
investigação no qual constantemente se
cotejam os resultados das distintas equi-
pes e se conta com a inestimável ajuda de
um especialista. Esta estratégia incrementa
o nível de participação e da criatividade
necessária para abordar situações não fa-
miliares e abertas para possibilitar a cons-
trução de conhecimento. Por outro lado,
favorece a máxima integração dos grupos
de trabalho/equipes, através da qual os alu-
nos podem vivenciar uma situação carac-
terística do trabalho científico: a insufici-
ência das idéias e resultados e a necessida-
de de confrontá-los com os obtidos por
outros grupos, até que se produza sufici-
ente evidência convergente para que a co-
munidade científica os aceite. O que se

propõe é que o aluno construa sua pró-
pria ciência alicerçado nos ombros de ci-
entistas, e não de modo autista, alheio ao
progresso do conhecimento científico,
através de um trabalho coletivo de investi-
gação dirigida, que se distancia da apren-
dizagem por descobrimento autônomo
como daquela receptiva por transmissão de
conhecimentos já elaborados (GIL-
PÉREZ, 1993).

Esta proposição de abordagem dos
conteúdos da ciência permite vivenciar os
conteúdos da história e filosofia das ciên-
cias e podem gerar discussões sobre pro-
blemáticas como: – a influência de inte-
resses econômicos e políticos sobre a ciên-
cia; – relação entre fatos, hipóteses e expe-
rimentação na ciência; – hipóteses e teori-
as como criações intelectuais e não como
cópias da realidade; – paradigmas científi-
cos não apenas como molas propulsoras
para o desenvolvimento da ciência, mas
também como obstáculos ao avanço do
conhecimento científico; – ciência como
empreendimento de natureza coletiva
(BASTOS, 1998).

Considerações finais
Finalizamos reafirmando a necessida-

de de se considerar a relevância das con-
tribuições da história e filosofia das ciênci-
as na construção e compreensão do conhe-
cimento científico, e da necessidade des-
tas áreas de conhecimento integrarem os
currículos de formação de profissionais da
área de ciências.

Fizemos algumas, poucas, considera-
ções sobre o conteúdo da história e da filo-
sofia das ciências, por que optamos neste
texto por mostrar a importância de conhe-
cer estes temas. Conhecê-los melhor exige
estudos aprofundados, complexos e que
necessitam de  tempo, mesmo que quisés-
semos abordar por este enfoque apresen-
taríamos apenas uma panorâmica do tra-
balho de alguns filósofos da ciência e da
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química, e alguns recortes temporais das
diferentes épocas onde se construiu o co-
nhecimento químico.

Referências
ADÚRIZ-BRAVO, A.; IZQUIERDO, M.; ESTANY,
A. Una propuesta para estructurar la ensenãnza
de la filosofía de la ciencia para el profesorado
de ciencias en formación. Enseñanza de las
Ciencias, 20 (3), 465-476, 2002.
AIKENHEAD, G.; RYAN, A. The development
of a new instrument: Views on science
technology-society. Science Education, 76 (4),
477-491, 1992.
BASTOS, F. O ensino de conteúdos de história
e filosofia da ciência. Revista Ciência & Educa-
ção, 5 (1), 55-72, 1998.
BORGES, R. M. R. Em debate: cientificidade e educa-
ção em ciências. Porto Alegre: CECIRS/SERS, 1996.
CHASSOT, A. I. Catalisando transformações na
educação. Ijuí: Unijuí, 1993.
CHASSOT, A. I. A ciência através dos tempos.
Moderna: São Paulo, 1995.
CHASSOT, A. I. Outro marco zero para uma
história da ciência latino-americana. Química
Nova na Escola, 13, 34-37. 2001.
CRUZ, D.; CHAMIZO, J. A.; GARRITZ, A.; Es-
trutura Atômica: um enfoque químico. México:
Addison-Wesley Iberoamericana, 1987.
DEL PINO, J. C.; CALVETE, M. H. Análise dos
cursos de licenciatura em química no RS. Anais
do XVIII Encontro de Debates sobre Ensino de Quí-
mica, Ijuí, 187-188, 1997.
EISBERG, R. M. Fundamentos da Física Moder-
na. Guanabara Dois: Rio de Janeiro, 1979.
GAGLIARDI, R. Cómo utilizar la história de las
ciencias en enseñanza de las ciencias. Enseñanza
de las ciencias, 66666(3): 291-296, nov. 1988.
GAGLIARDI, R.; GIORDAN, A. La historia de las
ciências: uma herramienta para la enseñanza.
Enseñanza de las Ciências, 4 (3), 253-259, 1986.
GIL-PÉREZ, D. La metodología científica y la
enseñanza de las ciencias: unas relaciones con-
trovertidas. Enseñanza de las Ciencias, 4 (2),
111-121, 1986.

GIL-PÉREZ, D. Contribuición de la história y
de la filosofia de las ciencias al desarrollo de
un modelo de enseñanza/aprendizaje como
investigación. Enseñanza de las Ciencias, 11 (2),
197-212, 1993.
HODSON, D. Philosophy of science, science
and science education. Studies in Science
Education, 12, 25-57, 1985.
HODSON, D. Hacia un enfoque más crítico del
trabajo de laboratorio. Enseñanza de las Ciencias,
12 (3), 299-313, 1994.
IZQUIERDO, M. Fundamentos epistemológicos.
Em: Perales, F. J.; Cañal, P. Didáctica de las
ciencias experimentales. Teoría y práctica de la
enseñanza de las ciencias. Alcoy Marfil, 2000.
KAPLAN, I. Física Nuclear. Rio de Janeiro:
Guanabara Dois, 1978.
KOULAIDIS, V.; OGBORN, J. Science teachers’
philosophical assumptions: How wel de we
understand them? International Journal of
Science Education, 17, 273-283, 1989.
Lederman, N. Students’ and teachers’ conceptions
of the nature of science: A review of the research.
Journal of Research in Science Teaching, 29 (4), 331-
359, 1992.
LOGUERCIO, R. Q.; DEL PINO, J. C.; SOUZA,
D. O. A educação e o livro didático – implica-
ções sociais. Educação, 48, 183-193, 2002.
LOPES, A. C. Livros didáticos: obstáculos ao
aprendizado da química. Rio de Janeiro: IESAE,
1990. (Dissertação de Mestrado).
LOPES, C. V. M.; KRUGER, V.; DEL PINO, J. C.
Educação continuada de professores de quími-
ca no Rio Grande do Sul, Brasil. Educación Quí-
mica, 11 (2), 214-219, 2000.
MALDANER, O. A. A formação inicial e continu-
ada de professores de química – professores/pes-
quisadores. Ijuí: Unijuí, 2000.
MATHEWS, M. R. Historia, filosofia e enseñanza
de las ciências: la aproximación actual. Enseñanza
de las Ciências, 12 (2), 255-277, 1994.
MELLADO, V.; CARRACEDO, D. Contribuciones
de la filosofia de la ciencia a la didáctica de las
ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 11 (3), 331-
339, 1993.
MILAGRE, A. S. K. A dimensão histórica da
prática científica como referência para o ensi-



ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006 77

no das ciências. Revista de Educação AEC,
 
72,

63-68, 1989.
MILAGRE, A. S. K. A produção do conhecimento
em química e suas relações com aspectos so-
ciais, políticos e econômicos: considerações
históricas. Epistéme, 1 (2), 119-128, 1996.
MONK, M.; OSBORNE, J. Placing the history
and philosophy of science on the curriculum:
A model for the development of pedagogy.
Science Education, 81 (4), 405-424, 1997.
MORTIMER, E. F.; MIRANDA, L. C. Transfor-
mações: concepções de estudantes sobre rea-
ções químicas. Química Nova na Escola, 2, 23-
26, 1995.
NASH, L. K. Teoria atômico-molecular. Em:
Harvard case histories in experimental science.
Harvard University: Cambridge, 1950.
PARTINGTON, J. R. Historia de la química.
Espalsa-Calpe: Buenos Aires, 1945.
PIAGET, J.; GARCIA, R. Psicogênese e história
das ciências. Lisboa: Dom Quixote, 1987.
POMEROY, D. Implications of teachers’ beliefs
about the nature of science: Comparison of the
beliefs of scientists, secondary science

teachers, and elementary teachers. Science
Education, 77 (3), 261-278, 1993.
POPE, M. L.; GILBERT, J. Personal experience
and the construction of knowledge in science.
Science Education, 67, 193-203, 1983.
SALTIEL, E.; VIENNOT, L. Qué aprendemos de
las semejanzas entre las ideas históricas y el
razonamiento espontâneo de los estudiantes?
Enseñanza de las Ciências, 3 (2), 137-144, 1985.
SEGRÉ, E. Dos Raios X aos Quarks: físicos moder-
nos e suas descobertas. Brasília: Editora Univer-
sidade de Brasília, 1987.
SOLBES, J.; VILCHERS, A. Interacciones ciên-
cia-técnica-sociedad. Um instrumento de cam-
bio actitudinal. Enseñanza de las Ciências, 7 (1),
14-20, 1989.
SOLBES, J.; VILCHERS, A. El modelo
constructivista y las relaciones ciência-técni-
ca- sociedad. Enseñanza de las Ciências, 7 (1),
181-186, 1992.
SOLBES, J.; TRAVER, M. J. La utilización de la
historia de lãs ciências en la enseñanza de la
física y la química. Enseñanza de las Ciências,
14 (1), 103-112, 1996.





ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006 79

Avaliação e aplicação de
simulação computacional no
ensino de equilíbrio químico

Evaluation and application of computational
simulations software in the education of

chemical equilibrium
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RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO

O conceito de Equilíbrio Químico tem sido apontado por muitos autores como um conteúdo
complexo para o ensino e a aprendizagem. Neste artigo, investigamos se o uso de simulações
computacionais, Lechat, auxilia os estudantes a explicar e compreender o equilíbrio químico nos
diferentes níveis de representação (macroscópico, microscópico e simbólico), na evolução de dife-
rentes situações de um fenômeno químico. Utilizando como instrumento de obtenção de dados: Pré-
teste, Guia de simulação embasada na metodologia POE (Predizer-observar-Explicar) e pós-teste.
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The concept of chemical equilibrium has been pointed for many authors as problematic in
respect to education and learning. The present work investigates the possibility of using computational
simulations, Lechat, in the development of the concept of Chemical Equilibrium, as well as the influence
of different variable related to this concept and the accomplishment of the joint between the representative
levels (macroscopic, microscopic and symbolic) that this concept implies. We use as instruments of
data collection: Pre Test, Guide of simulation according to POE (Predict – Observe – Explain)
methodology and after test.
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Introdução
 O conceito de Equilíbrio Químico tem

sido apontado por muitos autores, como um
conceito de grande importância para o en-
sino de Química (MASKILL; CACHAPUZ,
1989), uma vez que envolve outros temas,
tais como reação química, reversibilidade das
reações e cinética. Em geral, as abordagens
encontradas nos livros didáticos, bem como
as observadas em sala de aula tendem a
enfatizar aspectos quantitativos (matemáti-
cos) relacionados ao conceito, em detrimen-
to de uma abordagem qualitativa, ou seja, a
compreensão do que ocorre em um sistema
no estado de equilíbrio ao nível microscó-
pico (MACHADO, 1996).

O estudo da Química torna-se mais sig-
nificativo quando estudado e articulado nos
três níveis de representação de um fenômeno
químico: o macroscópico, o microscópico e o
simbólico (WU; KRAJCIK; SOLOWAY,
2001). O nível macroscópico é caracterizado
pelos aspectos sensórios do fenômeno quími-
co (experimentos, observáveis e mensuráveis,
dentre outros). O nível simbólico é caracteri-
zado pela representação abstrata matemática
criada para representar o fenômeno químico
(símbolos, equações, coeficientes, gráficos, nú-
meros) e o nível microscópico é caracterizado
pela representação do comportamento
cinético-molecular do fenômeno químico (par-
tículas, átomos, moléculas e íons) (WU;
KRAJCIK; SOLOWAY, 2001).

Para articular os três níveis em deter-
minado assunto é importante que o estu-
dante apresente um conhecimento mais
sólido e inclusive a habilidade de
visualização espacial (para imaginar micros-
copicamente o rearranjo de átomos e molé-
culas em uma reação química). O estudo de
sistemas em Equilíbrio Químico, também é
importante para desenvolver nos estudan-
tes a capacidade de articulação entre os ní-
veis de representação de um fenômeno quí-
mico (WU; KRAJCIK; SOLOWAY, 2001).

Vários estudos, disponíveis na litera-
tura, mostram que os estudantes apresen-

tam várias concepções alternativas e difi-
culdades de aprendizagem sobre concei-
tos e situações de Equilíbrio Químico. Em
geral, os estudantes nem sempre reconhe-
cem as entidades que se transformam e as
que permanecem constantes em uma rea-
ção química, mas tendem a centrar suas
explicações em nível macroscópico
(MORTIMER; MIRANDA, 1995).

Uma das concepções alternativa mais
citada por diferentes autores é a idéia de um
Equilíbrio Químico Estático ao invés de di-
nâmico. O conceito de Equilíbrio Químico
Dinâmico demanda o prévio entendimen-
to de reações químicas. Microscopicamen-
te, a matéria tem movimento e transforma-
ções de substâncias, não sendo estática (sem
movimento inerente) e nem contínua (sem
ocorrência de transformações) (VAN
DRIEL, 1998; ANDERSON, 1990).

A incapacidade de representar men-
talmente reações, imaginando o
agregamento de átomos formando molé-
culas, bem como a atividade cinética das
moléculas (NOVICK; NUSSBAUM, 1978)
é uma das causas de concepções alternati-
vas encontradas sobre o caráter dinâmico
do Equilíbrio (VAN DRIEL, 1998).

Contudo, a idéia de que uma substân-
cia pode ser transformada em outra não é
facilmente aceita, assim como a idéia de
reversibilidade. Existe, a concepção de que a
reação inversa somente inicia depois que to-
dos os reagentes transformaram-se em pro-
dutos (FURIÓ; ORTIZ, 1983; RAVIOLO;
BAUMGARTNER; LASTRES; TORRES,
2000).

O presente trabalho apresenta uma
abordagem pedagógica, no sentido de ex-
plicar e explorar fenômenos e processos
(BARNEA; DORI, 2000), bem como pro-
porcionar aos estudantes o desenvolvimen-
to da capacidade de compreensão do equi-
líbrio químico nos diferentes níveis de re-
presentação, e auxiliá-los na competência
representativa. Para isso, utilizaremos o
software de simulação Lechat (PAIVA,
2000), desenvolvido para a área de ensino.
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O software Lechat é um simulador
para sistemas gasosos homogêneos, desen-
volvido para alunos de Ensino Médio ou
Superior, dependendo do tipo de aborda-
gem para cada nível de Ensino (PAIVA,
2000). O programa é bastante interativo
possibilitando ao estudante a manipulação
de variáveis e a observação simultânea, tan-
to a nível microscópico quanto simbólico,
da evolução de uma reação química até
atingir o equilíbrio químico.

A utilização de tecnologias educacio-
nais, em particular, softwares de simulação,
proporciona aos estudantes a oportunidade
de manipularem variáveis e a partir disto
encontrar relações entre os conceitos
(JIMOYIANNIS; KOMIS, 2001). No nosso
caso, utilizamos um software de Equilíbrio
Químico com uma variedade de reações que
podem ser selecionadas e manipuladas. Es-
sas reações, quando simuladas, apresentam
a construção dos gráficos (nível simbólico) e
a representação microscópica de átomos e
moléculas ocorrendo simultaneamente, des-
de o estado inicial da reação até atingir o equi-
líbrio químico da reação.

Neste artigo, investigamos se o uso
deste software de simulação auxilia os es-
tudantes nas seguintes situações de Equi-
líbrio Químico:

1. Aproximação do equilíbrio para as
concentrações de reagentes e produtos

Nesta situação de Equilíbrio Quími-
co, investigaremos se os estudantes apre-
sentam um entendimento qualitativo de
que as concentrações dos reagentes e dos
produtos variam com a aproximação do
equilíbrio. Para isso, denominamos instan-
tes t0 (estado inicial da reação, logo que
misturamos os reagentes e os produtos) e
instante t1 (para indicar o estado interme-
diário da reação química).

Na literatura, verificamos que apare-
cem dificuldades em alguns estudantes na
compreensão de que inicialmente a con-
centração de reagentes é máxima e a de
produtos, zero (instante t0). Com o passar

do tempo (instante t1), a concentração dos
reagentes diminuiu e a dos produtos au-
menta, até chegar ao equilíbrio.

2. Concentração dos reagentes e dos
produtos no equilíbrio químico da reação

Nesta situação de equilíbrio, verifica-
remos se os estudantes apresentam a con-
cepção de que as concentrações dos
reagentes e dos produtos variam quando
atingem o equilíbrio químico da reação,
podendo haver elevada concentração de
reagentes, elevada concentração de produ-
tos ou situações intermediárias. Isso por-
que a concepção alternativa mais freqüen-
te nos estudantes é de que as concentra-
ções dos reagentes e dos produtos no equi-
líbrio químico da reação são iguais
(GORODETSKY; GUSSARSKY, 1986;
HACKLING; GARNETT, 1985).

3. Representação microscópica do
equilíbrio químico da reação

Destaca-se nesta situação estudada, a
dificuldade que os estudantes têm de ava-
liar as transformações em nível microscó-
pico. Desejamos investigar se os estudan-
tes apresentam a concepção de que no equi-
líbrio químico da reação todas as espécies
químicas estão presentes num equilíbrio
químico dinâmico.

Metodologia
Utilizamos como instrumentos de

coleta de dados: Pré-Teste, Guia de Simu-
lação e Pós-Teste. Toda a atividade foi de-
senvolvida tendo como base as concepções
alternativas dos estudantes, documentadas
na literatura. Estes instrumentos constam
de questões abertas e descritivas.

O guia de simulação foi desenvolvido
de acordo com a metodologia do POE
(Predict – Observe – Explain) (TAO;
GUNSTONE, 1999). Atualmente, alguns
estudos utilizam a metodologia do POE
para investigar conceitos relacionados à
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Ciência (TAO; GUNSTONE, 1999;
WHITE; GUNSTONE, 1992).

Na etapa de previsão do guia de simu-
lação, os estudantes devem prever e justifi-
car o resultado de um evento específico. A
observação é o passo seguinte da previsão.
O estudante, seguindo o seu guia, simula
no computador o evento correspondente à
fase de previsão. Finalmente, na etapa de
explicação, o estudante deve explicar dis-
crepâncias entre sua previsão e observação.

Desse modo é importante salientar a
importância de seguir seqüencialmente cada
etapa da atividade, para que a mesma não
perca a sua essência e consequentemente os
estudantes não percam em aprendizado. O
que mais ocorre durante a simulação é a cu-
riosidade de observar a simulação antes da
etapa de previsão e assim o estudante torna-
se incapaz de fazer uma previsão, pois já sabe
qual é a resposta certa.

A aplicação dos instrumentos de co-
leta dos dados ocorreu em uma turma do
curso de Farmácia, durante o período de
instrução da disciplina de Química Geral
II, na Universidade Luterana do Brasil, em
Canoas – RS, no segundo semestre de
2003. A amostra é constituída em um total
de 43 estudantes.

Na análise dos instrumentos de coleta
dos dados, foi utilizado de maneira
combinatória o enfoque qualitativo e quan-
titativo, na pesquisa em Ensino de Ciências
e Matemática. Foi inicialmente realizada

uma análise interpretativa, para classificar-
mos as respostas de cada uma das situações
de Equilíbrio Químico estudadas, de acor-
do com um nível de compreensão específi-
co (JIMOYIANNIS; KOMIS, 2001).

A. Compreensão total: As respostas de-
monstram entendimento conceitual
claro, sem concepções alternativas e
perfil científico;

B. Compreensão com elementos errô-
neos: Possui marcadamente um per-
fil científico, mas com o aparecimen-
to de concepções alternativas.

C. Concepções alternativas:
Marcadamente com o uso de concep-
ções alternativas, que não demonstram
a compreensão da situação-problema.

D. Compreensão parcial: Pobre descrição
de fenômeno e as respostas refletem
basicamente as concepções alternativas.

E.  Respostas indefinidas: Não há res-
postas para serem analisadas.

Resultados e discussão
Através do teste de Wilcoxson para

amostras pareadas, analisamos se houve
diferença entre dois momentos (pré e pós-
teste) para o grupo de estudantes. Os re-
sultados são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Comparação entre pré e pós-teste para as três situações estudadas.

Programa Lechat
Situações estudadas Resultado n %

Pré > Pós
Pré < Pós
Pré = Pós

Total

3
28
12
43

7%
65%
28%
100%

Pré > Pós
Pré < Pós
Pré = Pós

Total

4
30
9
43

9%
70%
21%
100%

Pré > Pós
Pré < Pós
Pré = Pós

Total

3
22
18
43

7%
51%
42%
100%
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Considerando os resultados expressos
na tabela 1 em função da análise dos resul-
tados obtidos com o pré e pós teste dos
alunos. Para a situação de representação
microscópica do equilíbrio químico, veri-
ficamos que vinte e oito estudantes (65%)
apresentaram resultados em que o pós-tes-
te foi maior do que o pré-teste (Pré < Pós),
doze (28%) com resultados em que o pré-
teste foi “igual” ao pós-teste (Pré = Pós) e
três estudantes (7%) que decresceram em
relação à hierarquia, ou seja, o resultado
do pré foi maior do que o pós-teste (Pré >
Pós). Assim, pelos resultados apresentados
verifica-se que houve evolução conceitual,
nesta situação, ao nível de representação
microscópica.

Essa contribuição deveu-se basica-
mente, ao conceito simbólico da concen-
tração, que estava de certa forma ligada à
situação de aproximação do equilíbrio. Por
exemplo, se os estudantes compreendem
que no início da reação a concentração de
reagentes é alta e de produtos, zero, mi-
croscopicamente irão imaginar que apare-
cerá apenas moléculas de reagentes. Na fase
intermediária, sabemos que a concentra-
ção dos reagentes diminuiu e a dos produ-
tos aumentou devido a sua formação, en-
tão microscopicamente, a representação
deverá ter moléculas de reagentes e de pro-
dutos no mesmo sistema. Assim, é possí-
vel que a representação microscópica do
programa tenha contribuído para o apren-
dizado dessa situação, no nível de repre-
sentação microscópico.

Destacamos nesta situação a dificul-
dade que os estudantes apresentaram de
avaliar as transformações no nível micros-
cópico, ou seja, avaliar o equilíbrio quími-
co dinâmico da reação neste nível de re-
presentação, evidenciado no pré-teste.
Após o uso da atividade computacional
verificamos o grande auxilio das simula-
ções em função dos resultados obtidos no
pós-teste, aonde temos a inversão dos re-
sultados iniciais, ou seja, um número sig-
nificativo de estudantes compreendeu que

um equilíbrio químico dinâmico ocorre
quando reagentes e produtos coexistem no
mesmo sistema, havendo inclusive indica-
ções (mostradas pelos estudantes em re-
presentações) que ocorrem colisões e trans-
formações no nível representacional mi-
croscópico.

Para a situação de aproximação do
Equilíbrio Químico para as concentrações
dos reagentes e dos produtos, os resulta-
dos indicam que houve aprendizado da
referida situação após o uso do programa.
Verifica-se que trinta estudantes (70%)
apresentaram resultados em que o pós-tes-
te foi maior do que o pré-teste (Pré < Pós).

O programa de simulação Lechat apre-
senta uma abordagem que parte de uma
representação simbólica, muito bem elabo-
rada no software para o nível de representa-
ção microscópico. Sendo assim, um dos
motivos para os bons resultados apresenta-
dos é a possível visualização, passo a passo,
da construção dos gráficos obtidos a partir
das informações fornecidas e manipuladas
pelos estudantes no programa.

Finalmente, para a situação de con-
centração dos reagentes e produtos no
equilíbrio químico da reação, verifica-se na
tabela que dos quarenta e três estudantes,
vinte e dois (51%) obtiveram os resultados
do pós-teste superiores ao do pré, indican-
do aprendizado nesta situação. Dezoito
estudantes (42%) permaneceram no mes-
mo patamar de compreensão, ou seja, as
respostas do pré e pós-teste foram pratica-
mente iguais e apenas três estudantes (7%)
obtiveram resultados em que o pré-teste foi
superior ao pós-teste.

Conclusão
O programa computacional Lechat apre-

senta uma abordagem que articula o nível de
representação simbólico e o microscópico si-
multaneamente, não havendo no programa
nenhuma abordagem para a representação
macroscópica, desta maneira sugere-se que
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para esse nível seja trabalhado com outro pro-
grama ou em aula prática conjuntamente.
Deste modo, verificamos que o uso adequa-
do de um guia de simulação vinculado a um
programa computacional específico à área de
ensino favorece a compreensão de determi-
nados conceitos e situações de Equilíbrio Quí-
mico, permitindo refletir e compreender que
um fenômeno químico pode ser estudado e
articulado nos três níveis de representação.

Sobre a metodologia do POE, parece-
nos ser bem indicada para este tipo de ati-
vidade, pois foi muito eficaz e mostrou
uma importância muito grande em nos-
sos resultados. Os estudantes aceitaram e
gostaram desta metodologia e inclusive,
podemos afirmar que os estudantes que
souberam respeitar cada fase da seqüência
Predizer – Observar – Explicar apresenta-
ram resultados bastante significativos.

Um questionário de avaliação referen-
te à atividade de simulação computacional
foi aplicado para avaliar a metodologia uti-
lizada. Neste, verificamos que os estudan-
tes gostaram de utilizar ferramentas
computacionais adicionalmente às aulas de
Química Geral, além disso, a atividade em
grupos favorece a troca de idéias e o deba-
te das questões propostas.

Referências
ANDERSON, B. Pupil’s conceptions of matter
and its transformation. Studies in Sci. Educ.,
1990, 18, p.53-58.
BARNEA, N.; DORI, Y. J.; Chemical Education;
Res. Prat. Eur., 2000, 1.
FURIÓ C. J., ORTIZ, E. Persistência de errores
conceptuales en el estudio del Equilibrio Quími-
co. Enseñanza de Las Ciencias, 1983, p 15-20.
GORODETSKY, M.; GUSSARSKY, E.
Misconceptualization of the chemical equilibrium
concept as revealed by different evaluation
methods. Eur. J. Sci. Edu., 1986, 8(4), p 427-441.
HACKLING, M. W.; GARNETT, P. J.
Misconceptions of Chemical Equilibrium. Eur.
J. Sci. Edu., 1985, 7(2), p 205-214.

http://nautilus.fis.uc.pt/wwwqui/equilibrio/
port/eqq_lechat2.html, , , , , acesso em     maio     2002.
JIMOYIANNIS, A.; KOMIS, V. Computer
simulations in physics teaching and learning:
a case study on student’s understanding of
trajectory motion. Computers & Education.,
2001, 36, p 183-204.
MACHADO, A. H.; Equilíbrio Químico; Quím.
Nova na Escola, 1996, 4.
MASKILL, R.; CACHAPUZ, A. F. C. Learning about
the chemistry topic of equilibrium: The use of
word association tests to detect developing
conceptualization. Int. J. Sci. Educ., 1989, 11.
MORTIMER, E. F.; MIRANDA, L. C. Transforma-
ções: concepções de estudantes sobre reações quí-
micas. Quím. Nova na Escola, 1995, 2. Disponí-
vel em: <http://www.foco.lcc.ufmg.br/ensino/
qnesc/qnesc-02.html>. Acesso em dezembro
1995.
NOVICK, S.; NUSSBAUM, J. Junior High
School Pupil’s Understanding of the Particulate
Nature of Matter: An Interview Study. Sci.
Educ., 1978, 62(3), p 273-281.
PAIVA, J. C. M. Ensino do Equilíbrio Químico:
Subtilezas e Simulações Computacionais. Tese
de Doutorado. Universidade de Aveiro, Portu-
gal, 2000.
RAVIOLO, A.; BAUMGARTNER, E.; LASTRES,
L.; TORRES, N. Logros y dificultades de
alumnus universitarios en equilibrio químico:
uso de un test con proposiciones. Educación
Química, 2000, 12(1), p.18-26.
TAO, P. K.; GUNSTONE, R. F. The process of
Conceptual Change in Force and Motion during
Computer-Supported Physics Instruction. J. Res
Sci. Teaching., 1999, 36(7), p.859-882.
VAN DRIEL, J. H. Developing secondary
student’s conceptions of chemical reactions:
the introduction of chemical equilibrium. Int.
J. Sci. Educ, 1998, 20(4), p.379-392.
WHITE, R. T.; GUNSTONE, R. F. Probing
understanding. London: Falmer, 1992.
WU, H. K.; KRAJCIK, J. S.; SOLOWAY, E.
Promoting understanding of chemical
representations: student’s use of a visualization
tool in the classroom. Journal of Research in Science
Teaching. 2001, 38(7), pp. 821-842.



ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006 85

A tênue linha que divide o
urbano e o ambiente natural: os

animais invasores/invadidos1

The fine line between urban and natural
environment: the invaders/invaded animals

Rossano André Dal-Farra

RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO

A crescente urbanização ocorrida nos últimos anos e o incremento do desenvolvimento em muitas
regiões do Brasil promoveram a diminuição das fronteiras entre a área urbana e o ambiente natural,
fazendo com que alguns animais encontrados na interface entre estas áreas sejam caracterizados ora
como invasores, ora como invadidos em seu hábitat. Em face disto, o objetivo deste texto é analisar as
complexas representações destes seres através do exame de matérias jornalísticas veiculadas na mídia
impressa entre 2001 e 2002 visando a fornecer subsídios para programas de Educação Ambiental.

Palavras-chave: animais, Educação Ambiental, urbanização. animais, Educação Ambiental, urbanização. animais, Educação Ambiental, urbanização. animais, Educação Ambiental, urbanização. animais, Educação Ambiental, urbanização.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

The increasing urbanization during the last years, together with the growth of development in
many regions in Brazil, caused the decrease of frontiers between urban and natural environments. As
a result, some animals living on borderline areas are characterized, sometimes as intruders, other
times as victims of invasion in their habitats. The purpose of this paper is, therefore, to analyze the
complex representations of these beings through the examination of newspaper texts printed between
2001 and 2002 aiming to furnish subsidies for Ambiental Education’s programs.
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do de Pesquisa “Textos, discursos e identidades em educação”, apoiado pelo CNPq.

Introdução
Vivemos imersos num mundo de

tecnologia que nós mesmos construímos.

Sim, vivemos e convivemos em meio a an-
tenas, fios, telefones, roupas da moda ou
contra a moda, embalagens, alimentos, len-
tes de contato coloridas e mensagens ele-
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trônicas. Moramos encaixotados em tramas
de ferros e concreto, dirigimos em alta velo-
cidade, podemos voar, percorrer o globo em
pouco tempo e sem exaustão, nos vendo
inundados pelos objetos resultantes de
elucubrações diversas da nossa mente.

De bandos de tribos caçadoras e cole-
toras que habitavam, em 8.000 a. C., um
planeta inóspito e, digamos, belo, nos tor-
namos um ser hábil, capaz de modificar o
ambiente em que vive, transformando os
meios de vida definitivamente com a justi-
ficativa de uma vida melhor. Alteramos
profundamente a paisagem terrena segun-
do nossas necessidades. Construímos o
nosso mundo, construindo também o
mundo de todas as espécies que coabitam
conosco. Mas isto não é o bastante, pois
ainda queremos mais.

No que se costuma chamar de tercei-
ra revolução industrial, criamos um mun-
do repleto de imagens profusas que nos
interpelam a cada momento. Como se fos-
sem hologramas envolvendo sons, textos e
imagens, as mídias impressa e eletrônica
veiculam valores e significados em suas
mensagens que nos atingem diariamente.
Somos inundados e atravessados por sig-
nificados que giram instantaneamente sob
nossos sentidos, interpelando-nos e pro-
duzindo identidades onde estivermos, em
cada ponto de um mundo em que lugares
distantes ficam cada vez mais fáceis de se-
rem atingidos.

Neste processo, as transformações
ocorridas no perímetro urbano nas últimas
décadas trouxeram novas configurações
para a interface deste espaço com as áreas
naturais. E percorrendo esta tênue linha
entre a natureza e a urbanidade, determi-
nadas espécies de roedores, aves, insetos e
até mesmo mexilhões e jacarés, deslizam
entre a condição de urbano e a de selva-
gem, de útil e de inútil/perigoso, se situ-
ando no cambiante limite entre dois mun-
dos cada vez mais interconectados. Desta
forma, o objetivo deste texto consiste em
analisar as representações destes animais

na cultura contemporânea através de ma-
térias publicadas em jornais nos anos de
2001 e 2002, considerando os reflexos des-
te tema no âmbito da Educação Ambiental.

A polícia e a liberdade
Em meados de 1995, ao transitar pelas

páginas policiais de um jornal gaúcho2 , en-
contrei uma notícia muito desagradável. Um
desempregado havia sido levado ao presídio
por ter cometido um crime, qual seja, criar
oito filhotes de caturrita com o objetivo de
vendê-los e assim obter recursos para si e
para a sua família. Fatos como este nos per-
mitem constatar a complexidade envolvida
na questão ambiental no Brasil.

Mesmo que a ampla maioria das pes-
soas seja a favor de medidas rigorosas a
respeito da preservação ambiental, torna-
se difícil compreender a aplicação, de for-
ma peremptória, de uma lei tão drástica a
alguém que não deve ter tido condições
de compreender a natureza e o significado
de sua falta.

Ainda que pessoas ligadas a organiza-
ções de proteção ambiental digam que os
crimes ecológicos devem ser punidos com
o rigor da lei, e que se afirme, com respal-
do legal, que o desconhecimento da lei não
exime a culpabilidade de alguém por um
ato, este episódio e suas justificativas per-
manecem nebulosos para mim.

Provavelmente, este cidadão entendes-
se que criar caturritas fosse o mesmo que
criar periquitos, também psitacídeos, ou ca-
nários-belga e, também, soubesse que o Rio
Grande do Sul possuía uma temporada de
caça regulamentada no seu território.

Será que levar à prisão alguém respon-
sável por uma ação como esta não seria uma
atitude desproporcional às dificuldades que
o nosso sistema penitenciário apresenta?

Talvez devêssemos proporcionar ao
menos uma oportunidade às pessoas que

2 Esta notícia foi veiculada em vários jornais da época.
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cometem estes delitos, de que, primeiro
conheçam o seu erro e, posteriormente, re-
vejam a sua atitude, inclusive para que pos-
samos legitimar ainda mais as ações destas
importantes instituições de segurança pú-
blica e das organizações da sociedade civil
no sentido de preservar o ambiente.

Nos últimos anos, houve um incre-
mento das leis que regem e coíbem práti-
cas tradicionais ligadas aos animais, con-
denando os hábitos arraigados de utiliza-
ção de arapucas e estilingues que povoa-
vam as brincadeiras infantis rurais e urba-
nas de décadas passadas.

Tais alterações configuram novas re-
presentações de animal alicerçadas pela
maior tendência de cuidado com o ambi-
ente, um tema muito presente nos noticiá-
rios televisivos e nos veículos de mídia im-
pressa, como foi possível observar em ma-
téria de página inteira publicada em um
jornal com o título: “A polícia que serve
para libertar”3 .

A reportagem listava as atividades do
setor responsável pelo controle e repressão
da criação de animais nativos protegidos
legalmente e que não podem ser mantidos
em cativeiro.

Devidamente ilustrado com fotogra-
fias das espécies de aves mais comumente
apreendidas, acompanhadas do nome po-
pular e do nome científico, o texto apre-
sentava, ainda, relatos das atividades do
órgão, endossados por números relativos
ao aumento do número de autuações nos
últimos anos.

Em detrimento das práticas sociais ali-
mentadas pelas narrativas antigas de cap-
tura de aves coloridas para serem “amansa-
das” e trazerem o seu canto para dentro das
casas, como se fosse um “pedaço do cam-
po” para os lares urbanos, a visibilidade de
tais práticas na cultura urbana contempo-
rânea submete este hábito à regulação soci-
al construída através da sensibilidade cres-

cente frente ao bem estar animal e à con-
servação da natureza, representados na ma-
téria pela veiculação de excertos da legisla-
ção pertinente à questão.

Segundo Thomas (1984, p.149) a de-
fesa pró-animais, como as demais práticas
sociais, acompanhou, em cada período, os
matizes da época, estando entremeada a
outros discursos na cultura moderna e con-
temporânea. No Ocidente, o discurso em
favor dos direitos dos animais levou às le-
gislações anticrueldade no século XIX, atra-
vés da fundação da Sociedade para a Pre-
venção da Crueldade sobre os Animais em
1824 na Inglaterra, sendo retomado na
segunda metade do século XX.

A partir de 1970, emergiu a maioria
das organizações de direitos dos animais.
Entretanto, muitas delas têm em comum
apenas isto – a defesa dos animais – pois
são caracterizadas por ações oriundas de
diversas representações de animal
(FRANKLIN, 1999, p.185). Para Tester
(apud FRANKLIN, 1999, p.181), em
suma, os direitos animais são uma cons-
trução social, algo propriamente humano,
relacionado ao modo de o ser humano se
comportar no mundo. E, quando constru-
ímos algo, isto parece ser natural, como se
existisse de forma independente e com di-
reito próprio, além da vida e da agenda
própria. Assim como os direitos humanos
foram uma construção iluminista, os di-
reitos dos animais também cresceram as-
sociados a estes discursos de regulação das
práticas sociais na construção de um ser
humano “civilizado” e cônscio de sua im-
portância na construção de condições
melhores para ele e para os animais.

Utilizando a abordagem de Elias4  so-
bre o processo civilizatório, Franklin (1999,
p.17) acredita haver uma relação entre as

3 Jornal Zero Hora – Uma publicação do Grupo RBS
de Porto Alegre/RS – 23/6/2002 – página 30.

4 Norbert Elias, em sua obra “The Civilising Process”,
aborda a história da Modernidade referindo-se a um
gradual refinamento dos costumes baseado no au-
mento das limitações individuais resultantes da ex-
pansão das relações de dependência entre os seg-
mentos da sociedade.



88 ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006

preocupações com a violência dos homens
sobre outros homens com a gradual vigi-
lância sobre o cuidado com os animais. Para
Elias, antes do fortalecimento de estáveis
Estados-nação, havia um favorecimento, na
Idade Média, à banalização da violência e,
através do processo civilizatório, houve
uma tendência de conscientização social
contra a mesma, refletindo-se na relação
dos homens com os animais.

A propósito, a alusão ao caráter
construído dos direitos humanos, assim
como a sua vinculação ao “século das lu-
zes”, bem como os direitos dos animais e a
crescente sensibilidade com o seu bem es-
tar no século XX, não se constituem em
críticas a estes processos, servindo inclusi-
ve de respaldo às atividades de defesa de
minorias representativas e ao intenso tra-
balho das organizações em defesa do meio
ambiente na contemporaneidade. E este
processo tem se expandido e cada vez está
mais integrado às atividades realizadas no
âmbito escolar.

As aves, as tartarugas
e o jacaré
As notícias de apreensões e posterior

libertação de animais foram freqüentes na
mídia impressa regional5  no período com-
preendido pelas análises desse trabalho,
como o caso de aves silvestres apreendidas
em residências no perímetro urbano, visan-
do à posterior readaptação ao ambiente.

A prática tradicional de capturar aves
silvestres revela a continuidade entre o do-
méstico e o selvagem, fruto da considera-
ção do animal como meio de diversão do
ser humano, bem como do domínio deste
sobre a natureza. O animal silvestre pode-
ria, com esse olhar, se tornar animal de
companhia, como um cão, ou um gato.

Os cardeais, canários, tizius e outros
pássaros relatados na reportagem, eram
personagens assíduos das narrativas de
brincadeiras infantis no cenário urbano em
processo acelerado de urbanização da dé-
cada de 70. No entanto, agora, isto era
“caso de polícia”.

Era muito freqüente na época, a cria-
ção destas aves em gaiolas nas residências,
bem como a armação de arapucas e tam-
bém a utilização de “fundas” (estilingues)
e armas de pressão para abatê-los.

Felizmente, os reflexos das novas repre-
sentações de animal na contemporaneidade
revestem tais práticas de um novo olhar, e
as crianças urbanas das últimas décadas6 ,
vivendo em meio às transformações da pai-
sagem urbana, já entram em contato com
estes significados ainda na pré-escola. Ob-
viamente este processo não é homogêneo,
entretanto, alvejar ou apreender pássaros
silvestres já deixou de ser uma brincadeira
infantil corriqueira.

Em outra reportagem de título “Jaca-
ré ganha novo lar em Sapucaia7 ” há o rela-
to da captura deste réptil que teria sido
criado desde a tenra idade junto a cães,
gatos, periquitos e tartarugas em uma re-
sidência do perímetro urbano da cidade de
Canoas situada na região metropolitana de
Porto Alegre. Segundo depoimentos de vi-
zinhos, o animal transitava por toda a casa
da moradora, recebendo até mesmo “co-
mida na boca”. Os animais foram retira-
dos da residência após o falecimento da
moradora, que nutria um grande amor
pelos animais, conforme relatos de mora-
dores próximos ao local, e tinha, inclusive,
o registro legal que permitia a criação des-
te animal de companhia peculiar.

O grau de “domesticabilidade” dos
diferentes animais citados na matéria se tra-
duz na facilidade/dificuldade de transferi-

5 Pássaros silvestres ganham a liberdade – Jornal
Diário de Canoas, uma publicação do Grupo Edito-
rial Sinos da cidade de Novo Hamburgo/RS – 8/6/
2001 – página 48 (contracapa).

6 Como criança na década de 70, testemunha ocular
de apreensões e caçadas a pássaros.
7 Jornal Diário de Canoas – 21/5/2002 – página 32
(contracapa).
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los após a apreensão. Ao contrário das aves,
dos cães, dos gatos e das tartarugas que fo-
ram doados a parentes e amigos, Hulk, o
réptil com o nome de um personagem de
ficção, teve de ser encaminhado ao zooló-
gico localizado na cidade de Sapucaia, pró-
xima ao local da captura do animal.

E nessa complicada relação, as repre-
sentações de animais tão distintos como os
citados nas referidas reportagens se entre-
chocam e se amalgamam nos discursos em
relação a esses seres, tornando os textos da
mídia polifonicamente constituídos, pro-
curando abarcar os diferentes significados
em questão. É claro que há justificativas
amplas e bem fundamentadas para o con-
trole e a regulamentação da criação de ani-
mais em cativeiro, coibindo práticas consi-
deradas como abusivas, principalmente
sobre as espécies nativas. No entanto, cabe
ressaltar que o processo de regulação soci-
al em relação aos animais se encontra em
constante construção, fruto da remodela-
ção das representações de animal na cul-
tura contemporânea, submetidas aos dife-
rentes elementos de nossas vidas, mormen-
te as peculiaridades das habitações urba-
nas nas novas configurações que as cida-
des têm adquirido nos últimos anos.

Ao analisar as matérias jornalísticas
nesse trabalho é possível verificar como os
diferentes significados atrelados à relação
animal-ser humano aparecem nos textos
midiáticos, muitas vezes de forma contra-
ditória, sem que isso indique dificuldades
de posicionamento ou má interpretação
por parte dos autores que subscrevem as
notícias, ou mesmo das linhas editoriais
dos veículos de mídia impressa. As com-
plexas representações de animal são carac-
terísticas da contemporaneidade, transi-
tando entre o que deve ser cuidado e o que
deve ser eliminado, alimentadas pelos dis-
cursos que circulam no contexto cultural,
com alguns destes animais sendo conside-
rados como grandes ameaças à vida hu-
mana, como nos relatos de ataques a seres
humanos por crocodilos na Flórida.

Para Beardsworth e Bryman (2001,
p.85) é possível compor uma interessante
analogia entre o binômio predador-presa e
a relação animal-ser humano, com este úl-
timo ocupando, por vezes, o papel de pre-
sa quando lida com feras selvagens no
ambiente natural, e de predador nas ativi-
dades de caça. Nesse contexto, os animais
selvagens são inseridos no discurso como
sendo o “outro” do ser humano urbano,
representação que se choca com o olhar
mais sensível ao bem estar animal.

O que podemos evidenciar em tais
análises é justamente a dificuldade que te-
mos em lidar com a utilização de animais
pelo ser humano frente à crescente sensi-
bilidade em relação ao respeito com os ani-
mais, compondo um tema de múltiplos
significados presentes nos textos
midiáticos, como afirma apropriadamente
Harvey em outro contexto:

A vida cultural é, pois, vista como uma
série de textos em intersecção com ou-
tros textos, produzindo mais textos.[...]
Esse entrelaçamento intertextual tem
vida própria; o que quer que escreva-
mos transmite sentidos que não esta-
vam ou possivelmente não podiam es-
tar na nossa intenção, e as nossas pala-
vras não podiam transmitir o que que-
remos dizer. É vão tentar dominar um
texto, porque o perpétuo entretecer de
textos e sentidos está fora de nosso con-
trole; a linguagem opera através de nós.
(HARVEY, 1992, p.53-54)

A “invasão” dos roedores
Nomear a natureza como “nossa

casa”, para sermos antropomórficos no
grau máximo, traduz representações sig-
nificativas a respeito da inserção do ser
humano no seu habitat, já que, dentro de
nossa casa, temos objetos ao nosso dispor.

É possível afirmar, inclusive, que esse
olhar sobre a natureza vem acompanhado
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de conseqüências preocupantes, e que têm
gerado regulamentações cada vez mais ela-
boradas para que possamos conviver
harmonicamente com o ambiente natural.

O caso de um ratão-do-banhado apre-
endido numa casa na zona urbana de Ca-
noas/RS foi alvo de matéria jornalística8

que relatava a atitude de um morador que
decidiu preservá-lo, gerando uma polêmi-
ca entre os vizinhos, como atesta o comen-
tário de um deles: “A vizinhança queria
pegar e matar o ratão, pois dizem que a
carne é muito saborosa”.

Esta curiosa cena urbana retrata a
materialização do confronto de discursos
ligados a práticas rurais de caça a animais
silvestres para a obtenção de alimento, com
o discurso de conservação da fauna silves-
tre muito freqüente em atividades de Edu-
cação Ambiental.

Embora não seja objeto de análise
desse trabalho, o estudo de representações
de animais nativos no ambiente urbano na
mídia de décadas anteriores provavelmen-
te traria caracterizações diferentes, consi-
derando ser relativamente recente a inser-
ção em massa do discurso de preocupação
com a fauna nativa. O texto traz ainda, a
relação do episódio com o crescimento ur-
bano, já que o responsável pela matéria afir-
ma “com os loteamentos de áreas verdes,
eles [os ratões-do-banhado] acabam sain-
do do habitat natural e chegando às zonas
residenciais”.

Os movimentos de defesa dos animais
e as suas ações repercutidas pela mídia glo-
bal permitem que as “novas” sensibilida-
des em relação aos animais cheguem até o
âmbito regional. Assim como os discursos
a favor do bem estar dos animais ganham
força em meio a outros discursos referen-
tes às práticas regionais tradicionais de
apreensão de animais para domesticação
e/ou consumo.

Morley (1998, p.94) assinala que as
culturas regionais se misturam ao proces-
so inverso de globalização em que as fron-
teiras geográficas nacionais são superadas
pela publicidade, pelo marketing, com o
seu fluxo transnacional de informação e
cultura, criando-se, ao mesmo tempo, for-
ças de homogeneização e de fragmentação.

Kellner (2001, p.32), analisando a
construção dos textos midiáticos, afirma
que o local, o nacional e o global, nos dias
de hoje, articulam-se entre si. A própria
mídia se constitui em campo de debates
que os grupos sociais procuram utilizar
para promover seus discursos, muitas ve-
zes de maneira antagônica. Não apenas os
noticiários, mas também o entretenimen-
to e a ficção articulam conflitos, temores,
esperanças e sonhos de indivíduos e gru-
pos que enfrentam um mundo turbulento
e incerto. Para o referido autor, os confli-
tos dos discursos são postos em cenas nos
textos da mídia, que precisam repercutir
as preocupações das pessoas.

Nesta profusão de imagens e sons a
que estamos submetidos, a mídia represen-
ta um meio constante de veiculação de sa-
beres e práticas, tornando-se difícil
compartimentalizar nelas e em outras ins-
tâncias o aprendizado de práticas sociais
(CURRAN, 1998, p.409).

A centralidade da cultura em relação
à regulação social nas sociedades da
modernidade tardia, como diz Hall (1997,
p.35), faz com que aumente o controle so-
bre as práticas sociais e sobre as institui-
ções. As práticas tradicionais que envolvem
a crueldade contra os animais como a bri-
ga de galo, a farra do boi, entre outras pas-
sam a ser mais vigiadas e são drasticamen-
te reduzidas mesmo em locais onde eram,
há pouco tempo, consideradas como ade-
quadas. Tais condições permitem que as
organizações de defesa dos direitos dos
animais possuam maior poder para veicu-
lar os seus discursos, com a disponibilida-
de da Internet e de outros meios para fazê-
lo, permitindo-se cada vez mais a difusão

8 Ratão-do-banhado aparece no Guajuviras – Jornal
Diário de Canoas – 26/6/2001 – página 40
(contracapa).
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de “novas” representações de animal que
se entremeiam na construção de progra-
mas de Educação Ambiental.

Ainda sobre roedores, outra reporta-
gem analisada neste trabalho veicula a pre-
ocupação dos moradores da mesma cida-
de com a proliferação de ratos no períme-
tro urbano9 .

A propósito, os animais que consegui-
ram se adaptar ao processo de urbaniza-
ção se constituem, hoje, em grande preo-
cupação para os moradores das cidades,
para quem os mesmos representam “pra-
gas” por serem fontes de veiculação de
doenças. O texto analisado retrata tal pre-
ocupação através da dificuldade em elimi-
nar os roedores: “Moradores acreditam que
animais estão imunes ao veneno e apelam
até para tiros de chumbo”.

Alimentado por narrativas históricas
que colocam os ratos e os camundongos no
centro de preocupações com a transmissão
de doenças, o pavor a esses animais de alta
prolificidade reafirma as representações dos
mesmos como pragas urbanas à espreita de
nossas habitações, traduzindo-se em rela-
tos veementes de apelo para a sua destrui-
ção pelas autoridades sanitárias.

O fato do ratão-do-banhado ser
abrangido por discursos ligados à preser-
vação ambiental, e ainda, por narrativas que
o colocam como portador de uma carne
saborosa, o livram do ataque de venenos,
de tiros de chumbo, e de outros meios
empregados para a eliminação dos seus
parentes próximos, cujo impacto social no
âmbito sanitário remetem a preocupações
pertinentes ligadas à saúde do ser huma-
no no cenário moderno e contemporâneo.

Para Descola (1998, p.24) a capacida-
de de identificação do ser humano com os
não-humanos a partir do grau de proxi-
midade destes com a nossa espécie, carac-
teriza o antropocentrismo como tendên-
cia importante das sensibilidades ecológi-

cas contemporâneas, inclusive entre os mais
radicais anti-humanistas. Esse olhar, se-
gundo o autor, está vinculado ao que se
diz sobre a relação das culturas pré-moder-
nas com o ambiente, como no caso de po-
pulações indígenas, por exemplo. O olhar
contemporâneo se caracteriza ainda, por
discursos que apresentam um tipo de de-
manda pela diferença baseada em uma ati-
tude sentimental com os animais.

A demanda pela diferença consiste na
tentativa do ser humano se aproximar da-
quilo que seria próprio à sua “natureza” e,
mais do que isso, com o que somente os
humanos poderiam fazer (FRANKLIN,
1999, p.26). Através destes atributos, o
cuidado com os seres que habitam o pla-
neta seria uma prerrogativa da nossa espé-
cie, embora saibamos que a relação ser
humano-animais no mundo contemporâ-
neo seja multifacetada, como podemos
observar por algumas atitudes frente às
práticas sociais que os envolvem.

Algumas pessoas gostam de ir ao zo-
ológico e de assistir programas na televi-
são que falam sobre animais, por acredita-
rem ser importante este olhar simpático aos
animais como um componente adequado
na educação das crianças. Tais pessoas co-
mem carne e sustentam a necessidade de
um uso limitado dos animais para experi-
mentação científica, além de se preocupa-
rem com as espécies em perigo de extinção.
Há também aqueles aficionados pela caça,
apreciando o contato com a natureza que
esta atividade proporciona. Estes caçado-
res mantêm cães farejadores, nutrindo uma
relação de grande proximidade com eles.
Em outro extremo estão as pessoas que não
têm animais de estimação, porque acredi-
tam que isto as privaria da liberdade coti-
diana, sendo algumas vegetarianas por
acreditarem que os animais devam ser li-
bertados das ações cruéis dos seres huma-
nos (FRANKLIN, 1999, p.32).

As identidades que se edificam no nos-
so tempo vêm carregadas da responsabilida-
de que temos com a natureza, não apenas9 Ratos assustam na rua Machadinho – Diário de

Canoas – 12/11/2001 – página 5.
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porque, como no ideal da Modernidade, ela
pode nos ser útil, mas também, porque ela é
vital para a nossa sobrevivência. Estes discur-
sos presentes nas intenções dos diferentes
programas de educação ambiental, nas
ONGs, nos livros didáticos, na sala de aula,
nas políticas de desenvolvimento estatal, nas
regulamentações do lixo urbano e nos dispo-
sitivos de crescimento sustentado, entremea-
dos com as crescentes alusões a respeito da
necessidade de desenvolvimento e geração de
empregos, produzindo identidades que ora
estão juntas e ora são conflitantes na defesa
do que consideram causas pelas quais lutar.

Mas como nos posicionamos frente a
esta multiplicidade de representações?

Franklin (1999, p.98) lembra os argu-
mentos de Giddens a respeito de identida-
de, conforme os quais cada indivíduo faz
escolhas através de seus estilos de vida, ou
seja, pelo conjunto mais ou menos integra-
do de práticas que segue, não somente por-
que tais práticas suprem as suas necessida-
des, mas porque elas dão suporte a uma nar-
rativa particular de sua própria identidade.

Mexilhões e insetos
Entre invasores e invadidos, “pragas

urbanas” e animais de companhia, alguns
seres que convivem conosco trazem preo-
cupações intensas quanto à sua presença
no meio urbano, como anunciava uma
matéria a respeito de mexilhões que esta-
vam obstruindo as tubulações responsáveis
pela captação de água na cidade de Porto
Alegre, bem como em outros locais da
América do Sul10 .

Os relatos de problemas ocorridos com
o molusco em outros países chamam a
atenção para o seu controle imediato devi-
do à dificuldade de lidar com o mesmo,
referido no texto com o seu nome científi-
co – Limnoperna fortunei.

Submersos e longe do olhar do públi-
co, a multiplicação e a expansão dos mexi-
lhões atinge um aspecto importante da
vida urbana ao prejudicar o abastecimen-
to de água da crescente população urba-
na, adquirindo, assim, um maior espaço
midiático.

O texto da matéria remete ao estabe-
lecimento de um rol de animais que, com-
pondo dois grupos distintos, representa-
dos pelos animais que aceitamos e pelos
que não aceitamos. Nós, seres urbanos, vi-
vendo aglomerados em grandes cidades,
criamos um “mundo” e as suas regras para
a convivência “adequada” nele, conforme
as necessidades que temos frente às de-
mandas sociais que surgem a cada trans-
formação na paisagem rural/urbana.

Deste modo, são estabelecidas as
dicotomias que tanto alimentam as nossas
estórias sobre os animais, como no caso dos
insetos “úteis” e dos “perigosos”, cujas re-
presentações têm fortes traços deixados
pelas narrativas que os associam à propa-
gação de doenças. O Brasil apresenta em
sua história inúmeros episódios que retra-
tam o combate às endemias e epidemias
transmitidas por eles.

Biografias de Oswaldo Cruz, Carlos
Chagas, entre outros, apresentam toda
uma série de ações que as organizações
brasileiras empregaram para o controle da
malária, febre amarela, doença de chagas e
dengue, cujo retorno, nos últimos anos,
desencadeou uma série de medidas de con-
trole com grande repercussão midiática.

Animais vilões do bem estar social
como o mosquito, então, passaram da ca-
tegoria de intoleráveis para o grupo dos
extermináveis, sendo caçados vorazmente
através das necessárias campanhas realiza-
das pelos órgãos públicos.

Informações relevantes para o contro-
le dos insetos, incluindo os seus hábitos e
a sua morfologia externa, são freqüentes
em textos midiáticos, junto a narrativas que
veiculam a sua participação em epidemias
no nosso país, fazendo crescer a aversão10 Mexilhão que entope tubulações da capital avança

pelo continente – Zero Hora – 1/12/2001 – página 38.
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(plenamente justificável) que nutrimos por
eles, e que se estende a outros seres, como
lacraias, escorpiões e aranhas.

Para Davey (2002) o medo associado
às aranhas vem da aversão a seres tidos tra-
dicionalmente como desagradáveis como as
lesmas, os vermes e as larvas na cultura eu-
ropéia. Entretanto, para algumas culturas
da África, do Caribe e do Oriente as repre-
sentações destes animais são diferentes, in-
clusive com alguns servindo de alimento.

Na cultura japonesa, por exemplo, a
categoria denominada “mushi”, que inclui
larvas, insetos e outros animais, está asso-
ciada a práticas sociais altamente valoriza-
das, como o hábito de observar e ouvir os
sons dos insetos, assim como a inclusão
destes na dieta das pessoas, constituindo-
se em um grupo de animais de papel im-
portante no olhar dos japoneses sobre a
natureza (LAURENT, 2002).

O paleontólogo Sthepen Jay Gould
(1993), no seu ensaio intitulado “A regra
de ouro – uma escala adequada para nossa
crise ambiental” da obra “Dedo Mindinho
e seus vizinhos”, que aborda entre outros
temas, a luta em defesa de animais “boni-
tinhos” e o desprezo pelos demais.

É fácil conseguir apoio e financiamen-
to para preservação de animais fofi-
nhos, aconchegantes e charmosos, mas
não criaturas gosmentas, rastejantes ou
simplesmente feias (p. 42). É assim
[com] o panda gigante na verdade uma
criatura tediosa e intratável, a despeito
de sua boa aparência. (p. 42)

Animais como o panda e como a arara
azul têm se tornado ícones de preservação
ambiental, auxiliando positivamente ações
em defesa do ambiente e das diferentes es-
pécies que compõem a fauna e a flora. En-
tretanto, muitas vezes esquecemos que nesta
biodiversidade os insetos ocupam um pa-
pel importante na manutenção do equilí-
brio dos ecossistemas, julgamento que não
exclui a preocupação com o controle dos

mesmos visando ao controle de doenças.
A matéria de um caderno semanal

destinado à divulgação científica, com o
título “O valor de um inseto” procura res-
saltar o papel importante que esses seres
podem desempenhar para o ambiente, in-
cluindo o ser humano11 .

Nas páginas centrais do caderno, são
apresentadas as utilidades dos insetos para
a vida no planeta, apoiadas, conforme o
objetivo da publicação, de pormenorizados
argumentos de autoridade com especialis-
tas discorrendo sobre o “mundo maravi-
lhoso” que pode estar num minúsculo pe-
daço de terra, no qual “tradicionais vilões”,
como mosquitos, aranhas, e outros seres
tidos como “estranhos” e “desagradáveis”,
como ácaros, centopéias e minhocas, cir-
culam em meio à vegetação e por entre
galerias construídas no solo.

Referendados pelo texto como amigos
do ser humano, os insetos ganham atribui-
ções de mérito por serem importantes ao
equilíbrio ambiental e à produção agrícola,
por gerarem produtos aplicados na indús-
tria e mesmo por servirem de comida. As re-
presentações de animais na mídia apresen-
tam múltiplas significações, mas guardam
uma estreita relação com o olhar
antropocêntrico, construído junto à sensibi-
lidade pós-moderna de respeito aos direitos
desses seres nas últimas décadas. E frente aos
discursos a respeito dos invasores/invadidos
veiculados pela mídia, nos posicionamos de
acordo com aquilo que mais nos faz sentido,
através da ressonância com nossos valores e
com as narrativas que conhecemos a respei-
to dos animais, bem como através das repre-
sentações destes nos locais nos quais cresce-
mos e vivemos hoje. Desta forma, a constru-
ção de programas de Educação Ambiental
deve ser problematizada levando em consi-
deração as peculiaridades da vida de alguns
animais nas interconexões entre o ambiente
natural e o urbano.

11 Jornal Zero Hora – 30/9/2002 – Caderno Eureka,
capa e páginas 4 e 5.
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Conclusões
As transformações ocorridas no cená-

rio rural/urbano nas últimas décadas apro-
ximaram nossas habitações dos ambientes
naturais. Neste processo, alguns represen-
tantes da fauna parecem não ser nem tão
urbanos como os animais domésticos e
nem tão selvagens por estarem fora do
nosso alcance.

Deslizando sobre a tênue linha divi-
sória que separa estes ambientes, os inva-
sores/invadidos são personagens de narra-
tivas diversas, e por vezes, movidas por re-
presentações contraditórias, como se fos-
sem animais trapezistas equilibrando-se no
palco do “circo” urbano repleto de preo-
cupações com o bem-estar do ser humano
e dos animais, como podemos ver em fre-
qüentes matérias da mídia e que repercu-
tem nos processos de Educação Ambiental.

Diante deste cenário, procuramos
posicionar-nos ante o tema atravessados
por discursos referentes à propagação de
doenças, à preservação ambiental e tam-
bém às atividades relacionadas com a caça
esportiva. Deste modo, construímos uma
“lista” de adorados e detestados, desejá-
veis e indesejáveis, tolerados e execrados,
e por vezes nos vemos no impasse de atri-
buir significado a um personagem urba-
no/selvagem como o ratão-do-banhado,
que aparece em nossas ruas em busca de
algo que, talvez, já não exista mais.
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RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO

O objetivo deste trabalho é contribuir com a reflexão da prática profissional tanto de formadores
quanto de professores de biologia em educação continuada, bem como investigar as razões que
impedem a inserção de temas contemporâneos como Clonagem, Transgênicos, Reprodução Humana
Assistida entre outros, no contexto escolar. O ensino de temas contemporâneos tem se caracterizado
como desafio à prática de ensino, configurando-se como tema-fronteira a alfabetização científica do
estudante do ensino médio. Importa o desenvolvimento de habilidades, entre elas o estabelecimento
das interações entre conceitos e conhecimentos tecnológicos, a valorização de atitudes de coopera-
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Attended among other, in the school context. The teaching of contemporary themes has if characterized
as challenge to the teaching practice, being configured as themes – border the student’s of the
medium teaching scientific literacy. It imports the development of abilities, among them the establishment
of the interactions between concepts and technological knowledge, the valorization of cooperation
attitudes, solidarity and indispensable responsibility to the exercise of the citizenship.

KKKKKey words:ey words:ey words:ey words:ey words: contemporary themes, teaching, teachers’ formation.

Vera Lucia Bahl de Oliveira é Doutoranda em Educação Científica e Tecnológica pela UFSC. Professora
Universidade Estadual de Londrina. E-mail: oliveira@sercomtel.com.br.
Meiri Alice Rezler é Mestranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEL. Professora Ensino
Médio de Londrina.

Canoas v.8 n.1 p. 95 - 104 jan./jun. 2006ACTA SCIENTIAE



96 ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006

Introdução
A Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional – LDBEN/96 e a Resolução
CNE/98, que instituíram as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Bá-
sico, ao fazer referência ao aprendizado de
Ciências Naturais, propõem que os currí-
culos escolares do Ensino Médio devem
abordar, além dos conteúdos específicos
organizados por séries, as condições de
produção do conhecimento científico,
enfatizando, dessa maneira, que o Ensino
Médio deve oferecer uma aprendizagem
que possibilite ao aluno compreender a ci-
ência e a tecnologia como construções
humanas situadas historicamente. A Reso-
lução sugere também que os estudantes
possam “entender das tecnologias contem-
porâneas e associá-las aos conhecimentos
científicos e aos problemas que estes se
propõem a solucionar; relacionar princí-
pios científicos e tecnológicos à sua vida,
ao seu trabalho e ao desenvolvimento do
conhecimento e das sociedades” (BRASIL,
1998, p.40).

Os Parâmetros Curriculares Mais –
PCN+ (BRASIL, 2002) sugerem que os ob-
jetivos do Ensino Médio em cada área do
conhecimento devem envolver, de forma
combinada, o desenvolvimento de conhe-
cimentos práticos e contextualizados, que
respondam às necessidades da vida con-
temporânea, ao mesmo tempo em que con-
templem o desenvolvimento de conheci-
mentos mais amplos e abstratos que
correspondam a uma cultura geral e a uma
visão do mundo natural e social. Nesse
contexto, o ensino não pode ter como meta
apenas a transferência de informações, mas
necessita de professores que, ao compre-
enderem esta proposta de ensino, adqui-
ram consciência e vejam o aluno como
parte integrante do processo ensino-apren-
dizagem. Nesse caso, é necessário desen-
volver um ensino voltado ao aluno, auxili-
ando-o na construção do seu próprio co-
nhecimento.

Assim, ao considerar que as conquis-
tas científicas acontecem todos os dias, era
de se esperar que as novidades fossem
inseridas nas discussões de sala de aula,
ou aparecessem junto aos conteúdos dos
livros didáticos. Desta forma, os estudan-
tes poderiam refletir sobre diferentes pro-
duções no campo da Ciência e da
Tecnologia, bem como poderiam compre-
ender que a ciência não é algo pronto e
acabado, uma vez que novas descobertas,
em determinadas situações, permitem a
revisão e até o abandono de conceitos e
fatos até então considerados verdadeiros.

Neste sentido, ao focar os conteúdos
relacionados a temas contemporâneos no
Ensino Médio, foram investigadas as concep-
ções vigentes a respeito de tais temas, que
podem ser considerados assuntos-fronteira
para o conhecimento escolar. Entre esses te-
mas, escolhemos a Reprodução Humana
Assistida (RHA), uma vez que este assunto,
já divulgado amplamente tanto pela comu-
nidade científica quanto pela mídia, tem sido
pouco abordado nos currículos escolares. A
compreensão da RHA está associada aos co-
nhecimentos básicos que já compõem o cur-
rículo de Biologia do Ensino Médio, como:
divisão celular, gametas, células haplóides,
células diplóides, cromossomos, mutação e
cariótipo, entre outros.

As novas propostas de ensino necessi-
tam mobilizar professores formadores no senti-
do de iniciar a integração entre os diferentes
níveis de escolaridade e, antes de propor
mudanças na prática do ensino, considerar
os aspectos do contexto em que ela aconte-
ce, as condições efetivas das escolas, as con-
dições de trabalho dos professores, seus sa-
lários e jornadas de trabalho, entre outros.

Assim, o objetivo deste trabalho é con-
tribuir com a reflexão sobre a prática pro-
fissional tanto de formadores envolvidos
com os cursos de Licenciatura, quanto dos
professores de Biologia em Educação Con-
tinuada, bem como investigar as razões que
impedem a inserção de temas contempo-
râneos no contexto escolar.
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Os temas
contemporâneos
No contexto escolar do Ensino Mé-

dio, verifica-se que o processo ensino-
aprendizagem costuma privilegiar a infor-
mação; pode-se avançar e melhorar este
pensamento ao considerar os estágios de
construção do conhecimento, propostos
por Morin (1999). Primeiro, este autor des-
taca a necessidade do indivíduo ter conta-
to com a informação; num segundo aspec-
to, propõe que seja dada ao indivíduo a
oportunidade de trabalhar as informações,
classificando-as, analisando-as e
contextualizando-as; e, no terceiro aspec-
to, relacionado com a inteligência, a cons-
ciência e a sabedoria, propõe que a infor-
mação seja “processada”, permitindo que
o indivíduo a compreenda. O autor desta-
ca ainda que a informação confere vanta-
gens a quem a possui, mas o acesso à in-
formação não se dá da mesma forma para
todos os cidadãos (MORIN, 1999). É por
essa razão que o professor deve não ape-
nas exercer a função de transmissor da in-
formação, mas principalmente trabalhar
estas informações, inserindo no ensino
momentos diferenciados onde se promo-
vam discussões, para que os estudantes
externem suas idéias e relacionem o conhe-
cimento do cotidiano com o conhecimen-
to científico, o que possibilita a constru-
ção do seu conhecimento.

A proposição de mudanças no ensino
de Biologia, tendo em vista a melhoria de
sua qualidade, não é responsabilidade só
dos professores. O professor, ao entrar na
sala de aula, normalmente desenvolve ati-
vidades pedagógicas significativas relacio-
nadas ao planejamento, seleção dos con-
teúdos, atividades de fixação (exercícios) e
elaboração de instrumentos de avaliação,
relacionadas aos diferentes conteúdos. Ele
executa uma série de ações decorrentes de
uma soma de saberes tanto das áreas es-
pecíficas, quanto das áreas pedagógica e
experiencial. Embora o professor seja de-

tentor de todos estes conhecimentos, per-
cebe-se que as atividades de ensino conti-
nuam a ser desenvolvidas pressupondo que
todos os estudantes aprendem da mesma
forma. Os assuntos normalmente são abor-
dados a partir de livros-texto e ensinados
de uma forma expositiva, nem sempre
motivadora. Os estudantes pouco partici-
pam das aulas, ora buscando informações,
ora tirando dúvidas; também é possível
constatar que eles não se interessam pelas
informações descritas nos livros.

Não é possível tratar, no Ensino Mé-
dio, de todo o conhecimento biológico ou
de todo o conhecimento tecnológico a ele
associado. Mais importante é tratar esses
conhecimentos de forma contextualizada,
revelando como e porque foram produzi-
dos em determinada época, apresentando
os conteúdos da Biologia como resultado
provisório de um processo histórico não
linear e freqüentemente contraditório, ou
seja, um caminho onde muitas vezes, para
resolver um dilema, é preciso desfazer ou
negar o conhecimento já estabelecido.

A escolha de temas contemporâneos
na Biologia tem produzido diferentes de-
safios para a prática de ensino dos profes-
sores de Biologia no Ensino Médio, uma
vez que estes assuntos não envolvem ape-
nas aspectos biológicos, mas também as-
pectos éticos, morais, econômicos, sociais
e políticos. A RHA, por exemplo, está as-
sociada à biotecnologia e pede a
contextualização das questões genéticas, a
compreensão e a diferenciação das técni-
cas de reprodução humana assistida, da
fecundação in vitro (FIV) ou assistida, do
diagnóstico genético de paternidade, das
terapias gênicas, da clonagem, das células-
tronco, dos alimentos transgênicos e do
projeto genoma, entre outros.

Mais do que transmitir informação, a
função educativa da escola contemporânea
é a de provocar a reconstrução das pré-con-
cepções acríticas, formadas pela pressão
reprodutora do contexto social, além de
promover a organização racional da infor-
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mação fragmentada, recebida por meio de
mecanismos e meios de comunicação cada
dia mais poderosos e de influência mais sutil
(GÓMEZ, 2003). Assim, ao ensinar, por
exemplo, a complexidade de ser cidadão,
e as diversas instâncias em que isso se ma-
terializa, a escola estará mais próxima do
contexto dos estudantes e das necessida-
des que o desafiam no mundo contempo-
râneo. E deve fazê-lo independentemente
do contexto externo, rodeada ou não de
miséria, de pobreza, ou mesmo de comu-
nidades analfabetas.

A formação continuada
de professores
As mudanças nos cursos de formação

de professores precisam contemplar aspec-
tos relacionados ao contexto contemporâ-
neo, não se constituindo apenas em
implementação de procedimentos técnicos,
pois a formação de professores não é resul-
tado apenas de um procedimento científi-
co, mas também de um processo
deliberativo e político. Um programa deve
ser um orientador para o ensino, deve levar
em conta as concepções dos professores, as
condições de trabalho, o contexto em que
ele ocorre. Neste sentido, na elaboração de
um programa de formação, devem ser con-
siderados aspectos que implicam na proje-
ção de um certo número de valores a serem
privilegiados, valores que normalmente são
discutidos somente entre os agentes envol-
vidos na construção das diretrizes e
normativas (GAUTHIER, 2000).

Nesse sentido, as mudanças na for-
mação de professores devem partir do pres-
suposto de que, sem problematizar essa
formação, continua-se a ensinar como se
aprendeu: os professores que, em sua mai-
or parte, aprenderam sob a perspectiva do
ensino por transmissão vão repetir essa
forma de ensinar, distanciando-se muito
das reais necessidades de aprendizagem
dos estudantes. Enquanto isto, pesquisado-

res de Ensino de Ciências, envolvidos na for-
mação de professores, continuam a procla-
mar a necessidade de mudanças na forma-
ção; sugerem novos procedimentos para
que os profissionais em formação inicial se
apropriem de conhecimentos pela vivência
de novas propostas metodológicas que
podem ser aplicadas ao contexto escolar.
Sugerem, ainda, além das mudanças nas
questões metodológicas, que os conteúdos
sejam contextualizados, numa perspecti-
va histórica, situados no tempo de sua ela-
boração, de forma a esclarecer como che-
garam a se constituir em conhecimentos
científicos. Acreditam que, ao conhecer
como se deu a construção dos conteúdos
da Biologia, o professor do Ensino Médio
poderá entender as razões de determina-
das crenças/idéias que são trazidas pelos
estudantes e que, muitas vezes, se tornam
obstáculos à aprendizagem, interferindo
na compreensão dos conteúdos a serem
transpostos durante as diferentes séries da
escolaridade do aluno-cidadão.

Os problemas existentes nas escolas
podem ser minimizados a partir dos co-
nhecimentos (técnico-científicos e históri-
cos) dos professores formadores e do esta-
belecimento de vínculos destes com a co-
munidade escolar, com os governantes e
legisladores, etc.

Metodologia
Para a realização deste estudo, optou-

se pela investigação qualitativa, que reflete
uma espécie de diálogo entre os investiga-
dores e os respectivos sujeitos. Nesse senti-
do, o presente estudo torna-se particular-
mente significativo na busca de respostas à
nossa questão central de investigação, rela-
cionada à forma como o professor em Edu-
cação Continuada do Ensino Médio “vê”
as questões relacionadas às biotecnologias
no contexto de suas condições de trabalho,
uma vez que tais temas têm sido divulga-
dos amplamente pela mídia.



ACTA SCIENTIAE – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006 99

Como instrumento para a coleta de
dados optou-se por entrevistas semi-
estruturadas. As entrevistas foram
agendadas com antecedência e, na maio-
ria das vezes, realizadas nos horários va-
gos do professor, durante a chamada hora
atividade. É considerado hora atividade o
período remunerado sem aula, que os pro-
fessores das escolas estaduais recebem
como incentivo para preparar aulas, corri-
gir provas e selecionar material para suas
atividades de ensino.

Organizou-se um instrumento
orientador para as entrevistas com perguntas
abertas, que permitem adaptações e
complementações e tornam possível a inser-
ção das situações específicas com vistas a ou-
vir os professores e registrar seus
posicionamentos quanto à validade e possibi-
lidade de aproveitamento de material seme-
lhante no seu trabalho de ensino. Esse ins-
trumento incluía as questões sugeridas por
Bogdan (1994), relacionadas ao ambiente es-
colar, ao ambiente humano e ao ambiente de
aprendizagem, bem como questões específi-
cas aos temas contemporâneos, tendo como
exemplo a Reprodução Humana Assistida.

Na categoria ambiente escolar, foram
considerados os recursos materiais existen-
tes nas escolas e disponibilizados aos pro-
fessores para o desenvolvimento de sua
prática educativa.

Na segunda categoria, ambiente humano
foram escolhidos professores de escolas cen-
trais e periféricas que atuam no período
matutino e no período noturno, com o pro-
pósito de investigar diferenças no trabalho,
tanto em relação à localização das escolas
quanto à clientela atendida, proveniente de
diferentes estratos socioeconômicos.

Numa terceira categoria, foram con-
siderados aspectos relativos ao ambiente de
aprendizagem, situando os recursos mais
utilizados pelos professores e as dificulda-
des encontradas por eles para ensinar Bi-
ologia no Ensino Médio, entre outros.

Na quarta categoria, foram investiga-
dos os recursos mais utilizados em aula

pelos professores, em relação aos temas
contemporâneos da Biologia.

Para constituir a amostra, foram es-
colhidas dez escolas das diferentes regiões
da cidade de Londrina (Paraná) e vinte
professores sendo dois de cada escola, to-
dos licenciados e efetivos nas escolas em
que trabalham, com no mínimo cinco anos
de docência no Ensino Médio. Essa amos-
tra procura abranger diferentes contextos
socioeconômicos para verificar como ocor-
re a disseminação e interpretação dos te-
mas contemporâneos abordados nas dife-
rentes realidades de trabalho existentes
nestas escolas da rede oficial de ensino.

Resultados
Os resultados sugerem que os profes-

sores, em geral, utilizam, na prática de sala
de aula, os saberes adquiridos na sua for-
mação profissional’ em educação, mas que
esbarram fatalmente em assuntos da Bio-
logia que, além de novos, necessitam rece-
ber diferentes tratamentos metodológicos,
uma vez que envolvem não apenas conhe-
cimento cognitivo, mas valores sociais,
morais, econômicos, políticos e outros.
Estes professores, ao se defrontarem com
temáticas novas, preferem excluí-las ou, na
melhor das hipóteses, incluí-las como ati-
vidade de pesquisa para os estudantes, sem
discussões posteriores.

Os professores se manifestaram sobre
o ambiente de aprendizagem, destacando
que muitas das suas dificuldades em tra-
balhar determinados conteúdos são decor-
rentes da falta de recursos materiais em
suas escolas, como também da falta de
oportunidades de participação em cursos
de atualização.

Não foram identificados trabalhos
diferenciados entre professores de escolas
periféricas e escolas centrais. Os professo-
res têm a sua prática centrada em ativida-
des formais, com base quase exclusivamen-
te em aulas expositivas. Apenas três pro-
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fessores sendo dois de escola noturna,
manifestaram-se preocupados em selecio-
nar para os seus estudantes temas contem-
porâneos, uma vez que estes ‘possuem ida-
de cronológica mais adequada para com-
preender determinados assuntos’. Em es-
colas centrais, nem o acervo diversificado
de recursos audiovisuais (retroprojetores,
DVDs) motiva professores a organizarem
trabalhos diversificados.

Em relação ao ambiente de aprendi-
zagem, dezesseis dos vinte professores ad-
mitem a necessidade de inserção dos te-
mas contemporâneos nas suas atividades
de ensino, enquanto quatro professores não
consideram relevantes tais temas, uma vez
que são muito específicos e não são consi-
derados necessários nem apropriados ao
contexto dos estudantes.

Dentre os professores que admitem a
importância da inserção dos temas contem-
porâneos como clonagem, transgênicos,
células-tronco e reprodução humana assis-
tida, oito já trabalharam o tema, embora
de forma superficial, nas atividades de en-
sino. Os professores relataram sua grande
dificuldade em trabalhar estes assuntos,
uma vez que falta embasamento e, portan-
to, não se sentem seguros para abordá-los
na realidade do Ensino Médio.

Entre os professores que não conside-
ram relevante a abordagem de temas con-
temporâneos como a RHA (Reprodução
Humana Assistida) no Ensino Médio, um
deles justifica a sua posição: “estes temas
ainda estão longe da realidade dos estu-
dantes, são problemas particulares que as
pessoas podem ter, mas num outro mo-
mento de suas vidas”. Outro professor,
numa situação mais específica de oposição
aos procedimentos comuns na RHA, refe-
rindo-se à seleção dos gametas (fase em que
os pais buscam a ajuda da fecundação in
vitro e podem optar por gametas dos
genitores que buscam a RHA ou de
genitores desconhecidos), expressou-se da
seguinte maneira: “a nova vida não pode
ser fruto de um mero e asséptico ato

tecnológico como no exemplo da compra
de gametas num laboratório, ou quem sabe
daqui a pouco vão comprar gametas atra-
vés da internet, ou até estarão vendendo
embrião de acordo com a preferência do
comprador”.

Além do problema da falta de recur-
sos materiais, vivenciado cotidianamente
pelos professores na escola, este estudo
identificou outro, relacionado com a velo-
cidade de produção dos novos conheci-
mentos, que se caracterizam como conhe-
cimentos-fronteira entre os propostos nos
currículos do Ensino Básico. Os professo-
res acenam para a necessidade urgente de
cursos que abordem temas da atualidade,
pois as notícias divulgadas pela mídia não
trazem um referencial suficiente para
embasá-los nas atividades junto aos seus
estudantes.

Discussão
A inclusão dos temas contemporâne-

os no ensino de Biologia vem ao encontro
dos novos princípios que pretendem reno-
var o Ensino Médio, certamente mais am-
plos do que os adotados até hoje. Reco-
nhece-se, a necessidade de promover com-
petências, permitindo que os estudantes
articulem conhecimentos, sejam eles dis-
ciplinares ou não. Essas competências de-
pendem da compreensão de processos e
do desenvolvimento de linguagens e são
fomentadas pelas disciplinas e pelos enca-
minhamentos que os professores utilizam
durante as suas aulas, entre outros.

Para ‘educar na vida e para a vida’,
para eliminar as desigualdades sociais, se-
gundo Imbernón (2004), a instituição
educativa deve superar definitivamente os
enfoques tecnológicos, funcionalistas e
burocratizantes, aproximando-se do seu
caráter mais relacional, mais dialógico, mais
cultural-contextual e comunitário, envol-
vendo todas as pessoas que trabalham den-
tro e fora da instituição. Faz-se necessária
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uma nova perspectiva para que as institui-
ções de ensino na contemporaneidade dei-
xem de ser “um lugar” em que se aprende
apenas o básico e se reproduz o conheci-
mento dominante, para assumir que ela
precisa ser também uma manifestação da
vida em toda sua complexidade, em toda
sua rede de relações com uma comunida-
de, para permitir um modo institucional de
conhecer e, portanto, de ensinar o mundo
e todas as suas manifestações. Deve ensi-
nar, por exemplo, a complexidade de ser
cidadão e as diversas instâncias – democrá-
tica, social, solidária, igualitária, intercultural
e ambiental, em que se materializa a vida
em sociedade.

Desse modo, a formação continuada
deve preconizar e permitir uma mudança
nas atitudes dos professores e educadores,
no sentido de uma mudança prática na
direção da intervenção educativa. A apren-
dizagem do professor e do educador inte-
grariam um processo de mudança pelo
qual a reflexão sobre a ação conduz a uma
mudança nas práticas de ensino.

A atividade docente na escola não
deve se limitar ao desenvolvimento de au-
las cuja proposta seja apenas a de transmi-
tir certa quantidade de informações. A ati-
vidade docente com perfil profissional deve
propiciar um processo de aprendizagem
real e de desenvolvimento do aluno. Nesse
processo, deve-se motivar o aluno, ou seja,
o professor deve criar situações de
desequilíbrio para despertar o interesse.
Para que isto ocorra, o professor deve pro-
por situações-problema, desafios e questões
instigantes utilizando uma metodologia
que oportunize diferentes estratégias e
permita a participação “ativa” dos estu-
dantes no processo de aprendizagem.

Em relação a essa situação, conside-
ra-se que os professores devem encontrar
oportunidades para tomar consciência do
seu valor profissional, encontrando os
meios e instrumentos necessários para sua
prática e uma formação sempre continua-
da, para além da inicial. Nesse sentido,

Perrenoud (2000) ressalta a importância de
se pensar na formação de professores de-
tentores de competências. Ao se referir à
equipe de formadores, o pesquisador des-
taca a necessidade básica de se privilegiar
o desenvolvimento de competências du-
rante a formação inicial no terceiro grau.
Faz-se necessário que, nas instituições de
ensino superior, os formadores assumam
diferentes funções, todas úteis na forma-
ção inicial de professores. Entre estas, des-
tacam-se: especializar-se na análise de suas
práticas, em estudo de casos, em supervi-
são de estágios, em acompanhamento de
equipes e de projetos, tudo isso visando
exercer seu trabalho como formador a par-
tir da reflexão a respeito de suas práticas.

Novas propostas de ensino necessitam
mobilizar professores formadores para que
efetivamente iniciem processos de
integração dos diferentes níveis de escola-
ridade. É fundamental que as instituições
de ensino superior promovam momentos
de “ajuda regular” através dos quais os
professores tenham acesso aos formadores
de áreas específicas, que se mantém
atualizados em relação ao desenvolvimen-
to científico-tecnológico, além do contato,
também necessário com formadores da
área de ensino de Ciências. O papel desses
formadores será o de propor estratégias
aplicáveis à realidade escolar, que mobili-
zem os estudantes do Ensino Básico, aju-
dando-os a compreender os conteúdos da
disciplina de Biologia, de tal sorte que pos-
sam efetivamente transpor esses conheci-
mentos para o seu contexto cotidiano.

Neste sentido, entende-se que uma
nova proposta de ensino de Biologia no Ensi-
no Médio deve estar voltada para as neces-
sidades e interesses dos estudantes (cida-
dãos), a fim de que estes possam transpor o
conhecimento escolar para situações do seu
cotidiano, ou seja, uma educação promoto-
ra de um ensino com oportunidade para os
estudantes realizarem atividades individu-
ais ou coletivas, onde possam discutir, ava-
liar, emitir pareceres, acatar ou rejeitar ofer-
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tas de produções. Advoga-se, enfim, um
aprendizado com caráter prático e crítico.

Dessa forma, acredita-se que o auxí-
lio aos professores, num primeiro momento,
deveria ser de iniciativa dos órgãos gover-
namentais e de fomento, idealizadores da
nova proposta. Num segundo momento, não
se pode deixar de apontar a responsabili-
dade das IES (Instituições de Ensino Su-
perior) nesse processo. As IES poderiam
oferecer maior número de cursos e com
maior regularidade, por já estarem envol-
vidas no contexto das mudanças que ocor-
rem na área científica. De maneira geral,
as IES estariam ajudando a desmistificar
outro aspecto do contexto escolar: o de que
as informações dos livros de Ensino Mé-
dio são suficientes para a compreensão do
conhecimento científico que está sendo
produzido.

Os processos e conteúdos daquilo que
se costuma denominar conhecimento cien-
tífico, na maioria das vezes, não são compa-
tíveis com o conhecimento escolar. Muitos
conteúdos e procedimentos têm sentido em
certos contextos de atividade científica, po-
rém não em outros, como o escolar, onde se
tornam irrelevantes (AMORIM, 2004).

Assim, os professores em Educação
Continuada, inseridos também no proces-
so de educação nas escolas, necessitam
direcionar o seu olhar para a realidade que
hoje os desafia. Devem reconhecer os im-
pactos tecnológicos sobre o seu fazer de pro-
fessores e professoras. Não se sabe o quan-
to essas mudanças poderão ou deverão
transformar a escola. Ao selecionar os te-
mas contemporâneos da Biologia no Ensi-
no Médio, relacionados ao desenvolvimen-
to da área da reprodução humana, das
tecnologias de manipulação do DNA e de
clonagem, por exemplo, é possível identifi-
car aspectos (sociais) que precisam ser dis-
cutidos na escola e que estão envolvidos na
produção e aplicação do conhecimento ci-
entífico e tecnológico, explicitando as rela-
ções entre a ciência, a tecnologia e a socie-
dade. Esses são apenas alguns dos elemen-

tos essenciais para um posicionamento
criterioso relativo ao conjunto das constru-
ções e intervenções humanas no mundo
contemporâneo.

Assim, as mudanças no contexto ex-
terno, no espaço-fronteira, acontecerão
ininterruptamente e, como conseqüência,
estarão refletindo nas práticas de sala de
aula. Como qualquer outro profissional, o
professor merece a atenção das políticas
públicas. Não se pode mudar o ensino sem
que sejam consideradas as condições ad-
versas que os professores enfrentam no
âmbito do seu trabalho.

É a partir do espaço da sala de aula
que se deve pensar a aprendizagem. Da
mesma forma, é preciso considerar o pro-
fessor que existe e que atua nesse espaço.

O professor precisa aprender a mobili-
zar os recursos tecnológicos disponíveis nos
espaços escolares e as possíveis maneiras de
integrá-los de forma equilibrada e inovadora
à sua prática educativa. Antes, o professor ti-
nha a sala de aula como o único espaço físico
para a realização do seu trabalho. Agora, pre-
cisa aprender a gerenciar também as aulas de
campo (visitas, excursões), desenvolver pro-
jetos, atividades por meio de jogos, discutir
temas com utilização de fitas de vídeo e mate-
rial ilustrativo (artigos, fotos), implementar
desafios experimentais e de demonstração,
propor atividades em computadores, enfim,
utilizar adequadamente uma variedade de
recursos e espaços para ampliar as possibili-
dades de aprendizagem significativa.

A formação continuada do professor
deve possibilitar não apenas a aquisição de
conhecimentos específicos, pedagógicos e
metodológicos, mas oferecer também opor-
tunidades de articulação entre esses conhe-
cimentos e os conhecimentos da experiên-
cia. Essa possibilidade, aliada aos desafios
vivenciados na prática cotidiana, dará ao
professor maiores oportunidades de fun-
damentar o seu conhecimento e a sua con-
dição de ‘ser’ professor, colocando-o num
processo contínuo de construção profissi-
onal (GARRIDO, 2001).
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É preciso que todos aprendam a
relativizar, confrontar e respeitar di-
ferentes pontos de vista, discutir di-
vergências, exercitar o pensamento
crítico e reflexivo. É preciso que
aprendam a ler criticamente diferen-
tes tipos de textos, utilizar diferentes
recursos tecnológicos, expressar-se
em várias linguagens, opinar, enfren-
tar desafios, criar, agir de forma au-
tônoma. E que aprendam a diferen-
ciar o espaço público do espaço pri-
vado, ser solidários, conviver com a
diversidade, repudiar qualquer tipo
de discriminação e injustiça.... Esse
conjunto de aprendizagens represen-
ta na verdade, um desdobramento de
capacidades que todo o cidadão –
criança, jovem ou adulto – tem di-
reito de desenvolver ao longo da vida,
com a mediação e ajuda da escola.
(BRASIL, 1999, p.71)

Conclusão
A ciência atingiu uma vasta

abrangência, perpassando todas as dimen-
sões da existência humana e interferindo no
nosso modo de viver, de pensar e de agir.
São incontestáveis os avanços da ciência e
das tecnologias, que ocupam um lugar sig-
nificativo na vida e na cultura de hoje, o
que acaba refletindo no contexto escolar.
Assim, com relação à inserção de temas con-
temporâneos no Ensino Médio, os profes-
sores se mostraram favoráveis às novas in-
formações, porém não estabeleceram sua
associação com o desenvolvimento científi-
co e tecnológico. Nas falas registradas du-
rante as entrevistas, ficou evidente a preo-
cupação relacionada ao acesso aos novos
conhecimentos como uma “forma de atua-
lização” (palavras dos professores), visto que
estes assuntos encontram-se presentes na
mídia quase todos os dias.

Dessa maneira, é preciso refletir sobre
o perfil do professor que se deseja e sobre

as condições de trabalho a ele oferecidas.
Hoje, no Brasil e na maioria dos países em
desenvolvimento, o professor é uma pessoa
de nível socioeconômico baixo, com forma-
ção insuficiente (produto, ele próprio, de
uma escola de má qualidade), com reduzi-
do contato com a produção científica e com
as novas tecnologias. A formação continua-
da de professores — por vezes chamada de
treinamento, reciclagem, aperfeiçoamento
profissional ou capacitação — tende a pau-
tar-se em um modelo convencional que,
normalmente, apresenta discrepância entre
o volume de recursos humanos e financei-
ros investidos e os resultados em termos do
sucesso na aprendizagem. Em relação ao
ensino, o professor pode iniciar seu traba-
lho partindo de questões como: “O que va-
mos ensinar? Para que serve tudo aquilo
que ensinamos?” Essas perguntas podem
auxiliá-lo a selecionar aquilo que ele deseja
ensinar. Além dessas questões, o professor
da área biológica precisa abandonar o seu
olhar dogmático, que vê a Ciência como uma
“fada boazinha” que está o tempo todo pro-
porcionando melhorias nas nossas vidas. É
preciso aprender a pensar a Ciência critica-
mente, discernindo que ela pode estar in-
teressada em respostas particulares, testan-
do uma série de novas hipóteses que po-
dem produzir respostas inesperadas, ou
então chegar a conclusões que satisfazem
apenas interesses menores e inconfessáveis.

Assim, no ensino de Biologia, os assun-
tos-fronteira precisam ser transpostos para
a escola, num compromisso com a alfabeti-
zação científica, que visa contribuir para a
formação do cidadão que freqüenta o Ensi-
no Médio. Importa, finalmente, o desenvol-
vimento de atividades que solicitem dos es-
tudantes várias habilidades, entre elas o es-
tabelecimento das interações entre concei-
tos e conhecimentos tecnológicos, o desen-
volvimento do espírito de cooperação, de
solidariedade e de responsabilidade indis-
pensáveis para o exercício da cidadania.

Cabe, portanto, aos governos federal e
estadual não apenas contratar pesquisado-
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res para elaborar propostas para o sistema
de ensino, mas também implementar políti-
cas de ensino que possam prever o investi-
mento em recursos materiais para as esco-
las, em melhorias salariais para os professo-
res, em jornadas diferenciadas de ação do-
cente, em programas contínuos de
capacitação docente. Vejo, portanto, a urgen-
te necessidade de implantação de uma polí-
tica educativa com previsão de ações concre-
tas, voltadas para o contexto de atuação dos
professores, isto é, uma política comprome-
tida com a adequação das condições de tra-
balho, com a realização de cursos de Educa-
ção Continuada e com o estabelecimento de
um quadro de carreira, visando a melhoria
salarial, entre outras questões.
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cias Naturais e Exatas, cientificamente embasados.

1.2 - resenha crítica de obras relativas a essas áreas, resumo de teses, comunicações, docu-
mentos;

1.3 - matérias de divulgação da Universidade;

1.4 - matérias informativas sobre participação em eventos científicos e tecnológicos.

2. APRESENT2. APRESENT2. APRESENT2. APRESENT2. APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAISAÇÃO DOS ORIGINAISAÇÃO DOS ORIGINAISAÇÃO DOS ORIGINAISAÇÃO DOS ORIGINAIS
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