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RESUMO 

 
 
O objetivo geral do trabalho foi identificar as concepções alternativas dos alunos 
sobre fotossíntese vegetal para subsidiar o desenvolvimento de uma unidade 
didática baseada nos conceitos e princípios do desenvolvimento sustentável. O 
levantamento das concepções alternativas ocorreu durante os anos de 2011 e 2012 
em uma escola estadual de Natal-RN, na terceira série do ensino médio dos turnos 
vespertino e noturno. O instrumento inicial utilizado nesse diagnóstico foi a 
elaboração de desenhos pelos alunos, seguida por sua interpretação e 
categorização de acordo com a expectativa elaborada para esse nível de 
escolaridade. O segundo instrumento era a realização de entrevistas 
semiestruturadas gravadas em áudio que pretendiam esclarecer as representações 
que geraram dúvidas nos desenhos e oportunizar outro veículo para identificação 
das explicações sobre a fotossíntese em plantas. A maioria das concepções 
alternativas identificadas foi similar às encontradas em outros trabalhos, contudo 
também foram encontradas concepções não mencionadas nos referenciais teóricos. 
Ambos os métodos de reconhecimento das concepções alternativas, mostraram-se 
adequados à condição de heterogeneidade da escola que compreende 
particularidades quanto à idade, desenvolvimento e situação socioeconômica dos 
alunos. A unidade didática foi planejada e desenvolvida para minimizar e/ou 
contornar as concepções alternativas identificadas nos alunos, além de contemplar 
uma abordagem baseada no desenvolvimento sustentável com a utilização de 
diferentes recursos didáticos que mobilizassem habilidades diversas. A unidade 
demonstrou potencial para esclarecimentos das concepções e desenvolvimento do 
conteúdo para alunos da terceira série do ensino médio que não haviam estudado o 
tema.  A abordagem com base no desenvolvimento sustentável para a fotossíntese 
vegetal atendeu aos objetivos de integração entre os fatores sociais, ambientais e 
econômicos para ampliar os conhecimentos sobre o processo. 
 
 
Palavras-chave: Concepções alternativas. Fotossíntese vegetal. Desenhos. 
Unidade didática. Desenvolvimento sustentável.  
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ABSTRACT 
 
 

The general objective of the study was to identify students' alternative conceptions on 
plant photosynthesis to support the development of a teaching unit based on 
concepts and principles of sustainable development. The survey of alternative 
conceptions occurred during the years 2011 and 2012 in a state school in Natal- RN, 
in the third year of high school the afternoon and night shifts. The initial instrument 
used in this diagnosis was the preparation of drawings by students, followed by 
interpretation and categorization according to the expectation adopted for this level of 
education. The second instrument was conducting semi-structured interviews 
recorded on audio intended to clarify that the representations that have raised doubts 
in the drawings and create opportunities for other vehicle identification explanations 
of photosynthesis in plants. Most of the identified alternative conceptions were similar 
to those found in other studies, but also not mentioned conceptions were found in 
theoretical frameworks. Both methods of recognition of alternative conceptions, were 
adequate to the condition of heterogeneity school comprising particulars regarding 
age, development and socioeconomic status of students. The teaching unit was 
designed and developed to minimize and / or evade the misconceptions identified in 
students not only includes one based on sustainable development with the use of 
various teaching resources that mobilize diverse skills approach . The unit 
demonstrated potential for clarification of concepts and development of content for 
third grade students of high school who had not studied the subject. The approach 
based on sustainable development for plant photosynthesis met the goals of 
integration between social, environmental and economic factors to increase 
knowledge about the process. 
 
 
Keywords: Alternative conceptions. Plant photosynthesis. Drawings. Teaching unit. 
Sustainable development. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 As concepções alternativas são explicações para um determinado 

conceito ou fenômeno que não estão de acordo com o conhecimento científico. 

Além disso, caracterizam-se por serem persistentes, mesmo após 

apresentados os devidos esclarecimentos. Encontradas em diferentes graus de 

escolaridade, merecendo atenção dos docentes em todos os níveis 

educacionais, uma vez que podem se tornar obstáculos ao processo de ensino 

– aprendizagem da educação básica a pós-graduação. Para Cachapuz et al. 

(2001), a linha de investigação a respeito das concepções alternativas é um 

marco na emergência da Didática das Ciências, apresentando um número 

significativo de contribuições. A maioria dos artigos é direcionada para o 

levantamento e análise dessas concepções. Bem menos expressiva é a 

publicação de trabalhos que partindo dessa análise, sugiram propostas para 

facilitar as dificuldades de aprendizagem identificadas em virtude das 

concepções alternativas. Sobre isso, Gravina e Bucheweitz (1994, p. 111) já 

alertavam para a necessidade de trabalhos que procurassem “explorar esses 

dados para adaptar ou aprimorar o currículo e o ensino visando à 

aprendizagem correta dos conceitos científicos relacionados com as 

concepções alternativas”.   

 Foi essa perspectiva de dificuldade de aprendizagem, conhecida pela 

primeira vez nas pesquisas para o processo seletivo e, em seguida, nas aulas 

do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

que motivaram a seleção desse tema como luz principal no trabalho a ser 

desenvolvido. 

 Nesse período, inserir a identificação das concepções alternativas na 

prática docente, mesmo ainda sem uma sistematização plena, foi um facilitador 

para o processo de ensino-aprendizagem. Porque embora já considerasse a 

importância do conhecimento prévio para iniciar ou dar continuidade ao Ensino 

de Biologia, demarcar nesse as concepções alternativas demonstrou ser 

fundamental para facilitar a abordagem do conteúdo e propor estratégias para 

as dificuldades de aprendizagem. 
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 A identificação das concepções alternativas é discutida por alguns 

autores (ARRUDA e VILLANI, 1994; EL- HANI e BIZZO, 2000; MOREIRA, 

2000; NOVAK, 2000; NARDI e TEODORO-GATTI, 2004; OLIVEIRA, 2005) 

como uma alternativa que possibilita uma maneira mais eficiente de ensinar, 

principalmente para o modelo construtivista. Piaget com o construtivismo 

pessoal (MATTHWES, 2000) e Ausubel com a aprendizagem significativa 

contribuíram efetivamente para a reflexão sobre a importância de se observar 

as informações que os sujeitos já possuem sobre determinado assunto, as 

explicações que elaboram espontaneamente para representar o cotidiano e sua 

participação ativa no processo de ensino e aprendizagem. Por ser semelhante, 

esse foco na identificação e análise do saber discente para planejamento e 

execução da atividade docente, a leitura dessas referências foi fundamental 

para o delineamento do projeto. Embora, não seja objetivo desse trabalho 

discutir essas teorias do conhecimento ou se enquadrar em uma única 

vertente, foi necessário fazer leituras a esse respeito, visto que fundamentam e 

justificam a relevância de pesquisas na área de concepções alternativas para a 

Didática das Ciências. Em consonância com Oliveira e Bastos (2006) e com a 

cautela de não discutir as posições epistemológicas diferentes, partimos do 

ponto comum nessa discussão: “cada aluno leva para a sala de aula uma 

estrutura cognitiva própria, elaborada a partir de suas experiências diárias que 

servem para explicar e predizer o que ocorre a sua volta”. 

 O passo seguinte foi decidir qual o conteúdo do Ensino Médio seria 

selecionado e atenderia as seguintes expectativas: Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), Orientações Curriculares Nacionais 

(OCN), difícil processo de ensino-aprendizagem, importância para a realidade 

local e mundial.  

 A decisão foi também orientada pela ideia de um tema em que a 

identificação das concepções alternativas e dificuldades de aprendizagem 

mencionadas em trabalhos anteriores, subsidiassem a elaboração de uma 

unidade didática para minimizar esses obstáculos. Para tanto, foi selecionado a 

fotossíntese que contemplava as características de ser permeado por  

diferentes concepções alternativas e de difícil ensino-aprendizagem. Essa 

decisão foi encarada como um desafio que iria requerer dedicação e 

responsabilidade extras, pois na prática profissional já observava as 
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dificuldades pessoais e de outros colegas docentes. O tema escolhido, então, 

foi a fotossíntese vegetal que atendia aos aspectos anteriormente mencionados 

e, ainda apontava outras possibilidades. A relevância da compreensão desse 

tema para outros processos biológicos permitia que a estratégia de ensino 

fosse realizada em qualquer uma das séries do Ensino Médio.     

 Decidido que as concepções alternativas a serem identificadas seriam 

relacionadas ao tema fotossíntese em plantas, foram pesquisados referenciais 

teóricos. No levantamento, as questões mais frequentes se referiam à origem e 

interpretação dessas concepções, conforme observado em Kawasaki e Bizzo 

(2000), Souza e Almeida (2002), Ross, Tronson e Ritche (2005), Zago et al 

(2007). A partir dessas leituras ficou claro que as concepções identificadas 

sobre o tema era vastas e que encontraríamos resultados similares, devido à 

característica das concepções alternativas. Nesse sentido, foi observado por 

Köse (2008) na Turquia que a maioria das concepções identificadas em seu 

trabalho existe em todos os níveis da vida escolar, desde os anos iniciais à 

universidade e assemelham-se às pesquisas anteriores no país e no exterior.  

 O trabalho deveria ir além dessas contribuições e propor uma estratégia 

de apresentação do tema e a discussão dessa proposta. Havia também, como 

pano de fundo motivador para o desenvolvimento da pesquisa, a preocupação 

com a formação cidadã e ambiental dos discentes. A atenção a esses aspectos 

e o debate com relação às questões ambientais é fundamental na educação 

básica e há necessidade que os sujeitos envolvidos repensem a forma de 

consumo e utilização dos recursos naturais e suas atividades e atitudes 

perante essa realidade. Os PCNEM orientam que o conhecimento de Biologia 

deve subsidiar o julgamento de questões polêmicas, que dizem respeito ao 

desenvolvimento, ao aproveitamento de recursos naturais e à utilização de 

tecnologias que implicam intensa intervenção humana no ambiente, cuja 

avaliação deve levar em conta a dinâmica dos ecossistemas. Ainda nesse 

contexto, esse documento apresenta entre as competências e habilidades, a 

contextualização sociocultural nessa área de ensino, que deve privilegiar a 

identificação das relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento 

tecnológico, considerando a preservação da vida, as condições de vida e as 

concepções de desenvolvimento. Jacobi (2003) ao refletir a respeito desses 

aspectos citados nos parâmetros nacionais propõe: 
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A produção de conhecimento deve necessariamente contemplar as 

inter-relações do meio natural com o social, incluindo a análise dos 

determinantes do processo, o papel dos diversos atores envolvidos e 

as formas de organização social que aumentam o poder das ações 

alternativas de um novo desenvolvimento, numa perspectiva que 

priorize novo perfil de desenvolvimento, com ênfase na 

sustentabilidade socioambiental (JACOBI, 2003, p. 190).  

 

 

 Assim, seguindo as orientações mencionadas para o ensino de Biologia 

e utilizando as concepções alternativas como ponto de partida para minimizar 

as dificuldades de ensino aprendizagem da fotossíntese em plantas, chegou-se 

ao cerne a partir do qual a pesquisa se desenvolveria. Um cenário onde o tema 

fosse abordado nos seus aspectos tradicionalmente vinculados da fisiologia 

vegetal, com ênfase nos aspectos bioquímicos, mas também que concebesse 

cidadania, criticidade, dinâmica e responsabilidade ambiental como propósito. 

Essa proposta apresenta conformidade com o conceito de desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade que controvérsias aparte, possuem em comum o 

tripé da responsabilidade social, ambiental e econômica. Sobre isso Sachs 

(2005) diz que a adjetivação de um desenvolvimento sustentável, a rigor, 

desdobra-se em socialmente includente, ambientalmente sustentável e 

economicamente sustentado no tempo.  

 A estratégia utilizada para atenuar as dificuldades de ensino e 

aprendizagem da fotossíntese em plantas seria identificar as concepções 

alternativas como subsídio para elaborar uma unidade didática. Com vista a 

confrontar as explicações que não são cientificamente aceitas e contribuir com 

conhecimentos que contemplassem os aspectos sociais, ambientais e 

econômicos sobre o tema. Por esses motivos, denominamos a abordagem a 

ser desenvolvida para o ensino e aprendizagem da fotossíntese em plantas de 

sustentável. Segundo o documento do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 

2005) sobre a educação para o desenvolvimento sustentável:  a Educação, em 

todas as suas formas, pode moldar o mundo de amanhã, instrumentalizando 

indivíduos e sociedades com as habilidades, perspectivas, conhecimento e 

valores para se viver e trabalhar de maneira sustentável. 
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OBJETIVOS 

 

 

 Neste trabalho, temos como objetivo identificar as concepções 

alternativas sobre fotossíntese de plantas e propor estratégias para superar as 

dificuldades de aprendizagem, através de uma abordagem baseada no 

desenvolvimento sustentável para o tema na 3ª série do ensino médio de uma 

escola pública da rede estadual. 

 Para subsidiar o objetivo geral, teremos etapas que serão determinadas 

pelos seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar e analisar as concepções alternativas dos alunos sobre 

fotossíntese vegetal; 

b) Elaborar a unidade didática com base nos conceitos e princípios do 

desenvolvimento sustentável e testar a nova estratégia;  

c) Identificar a opinião dos alunos sobre os recursos didáticos utilizados na 

unidade didática.  

 

 

APRESENTAÇÃO  

 

 

 Esta dissertação está organizada em 3 artigos. No primeiro,  apresenta-

se a abordagem baseada no desenvolvimento sustentável como estratégia 

para facilitar o ensino e a aprendizagem da fotossíntese vegetal no Ensino 

Médio. No artigo seguinte, descreve-se a utilização de desenhos e entrevistas 

semiestruturadas para a identificação e discussão das concepções alternativas  

e erros conceituais acerca da fotossíntese vegetal.  

 O terceiro artigo se refere ao desenvolvimento da unidade didática. 

Discutindo-se a abordagem do conteúdo, as etapas, os recursos didáticos, a 

participação dos alunos  e os resultados encontrados.  

 Por último, uma conclusão geral a respeito do trabalho desenvolvido e 

no apêndice a proposta de Unidade Didática destinada aos professores do 

ensino médio. 
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1 ARTIGO: 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ABORDAGEM PARA SUBSIDIAR O 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A didática das Ciências pretende, entre outros objetivos, diminuir a 

distância entre a pesquisa acadêmica e a prática escolar, uma vez que 

relacionada a essas duas práticas da vida social, é influenciada e se influencia 

por diferentes temas desse contexto. Obviamente, não se deve esquecer que a 

Ciência por si só é um fazer humano e como tal, reflete essa realidade. Outra 

contribuição dessa área de estudo é não considerar o ensino como algo que 

exija do docente apenas a necessidade de conhecer o conteúdo e ao discente 

ouvir as informações. Nesse sentido, a linha construtivista coloca-se como uma 

possibilidade que desconstrói essa aparente facilidade ao evidenciar a 

preocupação com os conhecimentos dos alunos e como seria possível 

promover e facilitar a aprendizagem. Matthwes (2000) diz que se incorpora não 

apenas a aprendizagem e o ensino mas, igualmente, o currículo, a educação, a 

ciência e a política à esfera do construtivismo, mas a ética também, 

respaldando assim a complexa tarefa de ensinar Ciências.  

Os trabalhos desenvolvidos nesse campo para NARDI e TEORODO-

GATTI:  

 

 

 Contribuíram para o fortalecimento de um então chamado 

“paradigma construtivista” na investigação sobe o ensino e a 

aprendizagem e propiciaram a contestação dos chamados modelos 

de aprendizagem por aquisição conceitual, centrados na transmissão 

de conhecimentos por parte do professor e não no respeito aos 

conhecimentos prévios dos estudantes (2004, p. 146).  
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 Preliminarmente, concorda-se com as colocações do autor, porém sem 

desconsiderar aqui, a importância da aquisição de conceitos, nem o papel da 

memória na aprendizagem dos sujeitos. Em virtude principalmente da 

experiência na educação básica pública que por uma gama de motivos, aqui 

não se ousa detalhar e discutir, em algumas situações não promove ao menos 

essa aquisição de determinados temas do ensino de Ciências. Acredita-se que 

todos os aspectos mencionados anteriormente devem ser levados em conta: a 

aquisição conceitual, os conhecimentos prévios dos estudantes e a 

transmissão de informações pelo professor. Quanto a essa transmissão 

substituiu-se conhecimentos por informação, pois se concorda com os autores 

que se referem ao conhecimento como algo intrínseco ao sujeito, originado a 

partir das informações que foram disponibilizadas ( GALAGOVSKY, 2004a).   

 No Brasil, o objetivo fundamental da educação básica é a formação 

cidadã. O professor para integrar as questões didáticas anteriormente 

apontadas aos objetivos da educação nacional deve acompanhar às 

discussões que emergem desses domínios. Indiscutivelmente,  os temas 

ambientais são uma preocupação incorporada à Educação, o que poder ser 

observado facilmente ao consultar as diretrizes do PCNEM/Biologia (1998), as 

OCNEM (2006) e o ENEM (2012).  

  O desenvolvimento sustentável é um debate que se ajusta à integração 

referida anteriormente. Utilizado hoje nos mais diversos setores e esferas 

sociais, não poderia, por conseguinte, ausentar-se da Educação. Eclodindo na 

década de 80 nos encontros da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento das Nações Unidas (ONU) o termo representa a preocupação 

em atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 

as gerações futuras atenderem às suas necessidades. Por essa definição, 

constata-se a escala dos obstáculos relacionados a essa visão do 

desenvolvimento e, consequentemente, seu reflexo e repercussão na 

educação para a cidadania.  

 Nos documentos oficiais do país o Meio Ambiente é um tema 

transversal, isto é, não constitui nova área, pressupõe o tratamento por 

diferentes disciplinas (PCN/TEMAS TRANVERSAIS, 1998). Porém, ainda 

persiste a ideia de responsabilizar apenas à Educação Ambiental como 

responsável por suprir exigências didáticas, ambientais e escolares. 
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Resumindo-se, muitas vezes, à execução de projetos pontuais disciplinares. 

Sobre essas controvérsias, Amaral considerou: 

 

Uma polêmica clássica, que se manifestou desde os primórdios da 

educação ambiental, é se ela deveria se constituir em uma nova e 

autônoma disciplina do currículo escolar ou encaixar-se nas já 

existentes. Apesar das recomendações da UNESCO e outras 

instituições desde o início haverem indicado o segundo caminho, 

sempre houve correntes que advogaram a outra alternativa. As 

argumentações giraram principalmente em torno das dificuldades e 

resistências dos professores das disciplinas tradicionais, da 

resistência de uma lógica específica guinado a questão e educação 

ambientais e da possibilidade de ampliação do mercado de trabalho 

docente(2001,  p.88).   

 

 

 Não desconsiderando a importância de projetos de Educação Ambiental 

na educação formal e não formal. Defende-se aqui a relevância de contemplar 

em diferentes situações e disciplinas escolares para que se dilua na prática 

docente, quem sabe adquirindo certa naturalidade ao contrário da aparente 

obrigatoriedade pela qual alguns a identificam.  

 Considerando a educação ambiental, debates ambientais atuais, 

aquisição de conceitos que facilitem sua compreensão e conteúdos de difícil 

ensino e aprendizagem em Biologia, a fotossíntese vegetal foi o conteúdo 

escolhido. Em seguida, surgiu a ideia da elaboração de uma unidade didática 

e, paralelamente, a abordagem baseada no desenvolvimento sustentável. Ao 

pesquisar as dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas sobre 

esse conteúdo, percebeu-se que possuíam maior ocorrência aquelas 

relacionadas a eventos ambientais mal esclarecidos, visto sobre uma 

perspectiva superficial ou que não se percebia a real finalidade do processo. A 

unidade didática desenvolvida permitiu o debate sobre essas questões. 

 A abordagem descrita aqui a priori foi para a fotossíntese vegetal, a 

posteriori pode ser adaptada a outros conteúdos. Entretanto, acredita-se que 

ao detalhar os seus princípios, perceba-se que há limites e é preponderante 

uma seleção consciente do assunto. Pois será necessário analisá-lo em termos 



21 
 

de processo biológico, o que envolve outras áreas da Ciência, além de 

conhecer os trabalhos didáticos que já o contemplaram. 

 Tendo por base a demanda supracitada, o objetivo desse artigo é 

demonstrar ou evidenciar os aspectos da Didática das Ciências e do 

desenvolvimento sustentável que podem subsidiar a abordagem de conteúdos 

da Biologia, mostrando sobre quais fundamentos se alicerça e as fragilidades 

encontradas. Dessa forma, semeia uma alternativa para o planejamento do 

ensino e aprendizagem de Biologia, estimulando a reflexão desse tema pelos 

professores.  
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1.2 ELEMENTOS QUE LEVARAM À ESCOLHA DA ABORDAGEM 

BASEADA NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

 

 As discussões que serão propostas aqui foram resultado da pesquisa 

realizada para o mestrado prossionalizante em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática e que originaram uma abordagem e/ou perspectiva própria para 

trabalhar a fotossíntese vegetal no ensino médio. Foram importantes para essa 

proposta o percurso metodológico delineado e conhecer os discentes 

envolvidos. Para a apresentação da fundamentação que originou esse 

tratamento do conteúdo, destacaram-se três domínios: os trabalhos sobre 

concepções alternativas, os conteúdos de difícil ensino e aprendizagem em 

Biologia e os princípios do desenvolvimento sustentável.  

 Ao decidir sobre qual aspecto didático seria selecionado, tinha-se em 

mente a escolha de uma linha de pesquisa que levasse em consideração 

dificuldades de ensino e aprendizagem. Levando-se em consideração as ideias 

prévias dos alunos sobre um determinado conteúdo. Obviamente, essas 

características relacionam-se a Teoria Construtivista que serviu para as 

orientações e discussões iniciais. Contudo, o trabalho não pretendia, nem se 

adequou a uma única vertente. 

 

 

1.2.1 CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 

 

 As concepções alternativas, explicações em desacordo ao conhecimento 

científico, logo chamaram atenção por serem obstáculos comprovados a 

educação científica. A análise de trabalhos nessa área e os resultados de 

persistência dessas concepções, previamente nos remeteu a possibilidade 

maior de ocorrer uma convivência  entre o cientificamente aceito e outras 

interpretações do que uma mudança conceitual. Mortimer (1996) sobre isso 

propõe a noção de perfil conceitual, onde o sujeito concilia as explicações e as 

acessa de acordo com o que é solicitado e/ou conveniente.  
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 Nesse caso, a base foi pautada por uma pesquisa de artigos sobre as 

dificuldades de ensino e aprendizagem em Biologia, principais concepções 

alternativas dessa área, mudança conceitual e perfil conceitual. Essa 

sequência não pretende ser uma receita unificadora de onde deve partir um 

professor pesquisador para a abordagem sustentável de um conteúdo, até 

porque há peculiaridades e dificuldades diferentes dependendo do assunto 

selecionado. Deve, todavia, demonstrar que é importante para o professor ter 

um referencial teórico para apoiá-lo nas escolhas e que essas não sejam tão 

somente intuitivas, possibilitando maior credibilidade para si e sua área de 

ensino. Não se menospreza aqui, a criatividade ao elaborar e propor 

estratégias de ensino, e sim, a utilização dessa habilidade para respaldar 

metodologicamente as inovações.  

  

 

1.2.2 CONTEÚDO DE BIOLOGIA 

 

Caracterizado por refletirem visões antropocêntricas e pragmáticas. Em seu 

trabalho na educação básica e superior, Molin, Pasquali e Valduga (2007) 

detectaram essa representação antropocêntrica de temas ambientais persiste, 

o que foi evidenciado nas produções textuais analisadas, as quais focalizaram 

a utilidade dos recursos naturais para a sobrevivência do homem. A respeito 

desse valor utilitário, Bachelard (1996) reforça: “em todos os fenômenos, 

procura-se a utilidade humana, não só pela vantagem que pode oferecer, mas 

como princípio de explicação”. Pode-se observar estímulo a esse fato no trecho 

da sinopse sobre o processo de fotossíntese presente Raven, Evert e Eichhorn 

(2001):  

 

 

“De uma perspectiva humana, a fotossíntese é o processo mais importante que 

ocorre na Terra. Durante a fotossíntese as plantas, algas e bactérias 

fotossintetizantes são capazes de ‘tirar proveito do Sol’, utilizando a energia 

radiante para converter moléculas simples – dióxido de carbono e água – em 

moléculas orgânicas complexas que podem ser utilizadas igualmente por 

plantas e animais como fonte de energia e moléculas estruturais. Além disso, a 

fotossíntese libera oxigênio (O2) para o ar que respiramos, e é este oxigênio 
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que exerce papel importante na respiração celular e na síntese de ATP. 

Portanto, sem a fotossíntese, plantas e animais, incluindo os seres humanos, 

ficariam sufocados e passariam fome(p. 124)”.     

  

 

 Ao analisar a citação acima, percebe-se a força do caráter pragmático e 

utilitário no discurso, embora, seja um livro destinado à educação superior e 

espera-se que o público esteja cognitivamente preparado para analisar o 

material criticamente, saltam aos olhos a evidência dessas características e de 

uma visão antropocêntrica. Uma vez somadas às concepções alternativas 

consideradas persistentes, mesmo nesse nível educacional podem favorecer 

explicações não aceitas cientificamente. Outro fator a se considerar é que os 

livros acadêmicos inspiram os livros didáticos da educação básica, formando-

se um sistema que reproduz a descrição do conteúdo em vários níveis 

educacionais.  

  A escolha do conteúdo deve atender aos esclarecimentos e/ou 

referenciais didáticos selecionados e permitir sua observação e relação com 

base nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Para exemplificar, o 

quadro 1 demonstra alguns temas que estão relacionados à fotossíntese 

vegetal e que possibilitam a discussão com base nesses aspectos: 

 

Quadro 1- Aspectos do desenvolvimento sustentável e sua relação com a fotossíntese vegetal 

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A FOTOSSÍNTESE VEGETAL 

SOCIAL AMBIENTAL ECONÔMICA 

Alimentação humana Base da cadeia alimentar Produção de alimentos 

História da Ciência sobre a 

fotossíntese vegetal 

Desmatamento, 

preservação e conservação 

Combustíveis fosseis e 

energia limpa 

Visão antropocêntrica da 

natureza 
Ciclos biogeoquímicos Créditos de carbono 

Padrões e escolha de 

consumo 

Padrões e escolha de 

consumo 

Padrões e escolha de 

consumo 

Fonte: própria (autora: Danielly Torres) 

 

 Proposicionalmente, no quadro acima foram repetidos alguns temas em 

aspectos diferentes, porque existe uma sobreposição natural desses tópicos 

selecionados. Preferencialmente, eles não devem ser segregados, e foram 
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assim demonstrados para evidenciar o modo dominante de categorização que 

influencia no Ensino de Biologia. Não se encerram aí, todas as interrelações 

possíveis, desejando-se, apenas, fazer uma demonstração, pois o professor 

pode utilizar-se das que sejam necessárias ao seu contexto e escolaridade dos 

sujeitos, contanto que esteja ciente que necessita preparar-se para isso.  

 

 

1.2.3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 O desenvolvimento sustentável pretende atender às gerações atuais 

sem comprometer as gerações futuras. Esse conceito foi construído sobre três 

pilares - desenvolvimento econômico, responsabilidade social e proteção 

ambiental  - que se relacionam e são interdependentes. Embora, haja 

discussões e críticas a esse paradigma é evidente que sua repercussão atingiu 

várias esferas da sociedade, inclusive as políticas educacionais. A UNESCO 

produziu um documento que é um  plano internacional de implementação para 

a “Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2005-

2014”, onde prevê quais aspectos devem ser privilegiados nas instituições de 

ensino para preparar o cidadão para esse outro paradigma de 

desenvolvimento. Promove um conjunto de valores implícitos, processos 

relacionados e resultados comportamentais que devem caracterizar a 

aprendizagem em quaisquer circunstâncias (UNESCO, 2005). Ao analisar esse 

plano, percebe-se que o seu nível de análise refere-se aos e objetivos finais do 

processo de ensino e aprendizagem. Não são realizadas propostas centradas 

nos conteúdos escolares, o que não foi visto negativamente, devido percebê-lo 

como orientações gerais e inspiradoras para proporcionar outras ações. O 

Brasil, nesse cenário, segue documentos da UNESCO como principais 

orientadores.  

 As recomendações desses documentos orientadores subsidiaram, 

principalmente, o estímulo de valores na abordagem desenvolvida. 
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1.2.4 FOTOSSÍNTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

 Relacionadas ao tema fotossíntese, encontraram-se algumas estratégias 

para o ensino e a aprendizagem do tema: abordagem cultural em Souza 

(2000), contextualizada e interdisciplinar em Haga (2003), aprendizagem 

significativa por Medeiros, Costa e Lemos (2007), projeto investigativo em 

espaços de educação não formal por Perticarrari, Trigo e Barbieri (2011),  

estratégia promotoras de questionamento em Cardoso (2012). 

 O desenvolvimento sustentável foi encontrado como tema para a 

elaboração de aulas. Não foi observada uma abordagem para reflexão de um 

conteúdo de Biologia, conforme proposto aqui.  

 Ao pesquisar o termo sustentável encontrou-se a proposta de 

Galagovsky (2004b) que ao refletir a respeito aprendizagem significativa e 

aprendizagem memorística, além do uso, algumas vezes, equivocado dessas 

terminologias, lança uma nova proposta. Denominada de Modelo de 

Aprendizagem Cognitivo Consciente Sustentável (MACCS) que ocorre quando 

a informação é processada e consolidou-se como um novo saber ligando-se  

ao já existente, através de conceitos de suporte que estabelecem o elo entre 

eles. A autora discute que o conhecimento é intrínseco, faz parte da estrutura 

cognitiva do indivíduo. Sendo assim, não é adequado dizer que o docente 

transmitiu conhecimentos. Os conteúdos utilizados em sala de aula são 

informações que podem ser incorporadas pelos alunos como conhecimentos. 

Alerta para importância para tomada de consciência dos alunos sobre a 

contradição ou erros conceituais, mas evidencia que essa sensibilização por 

parte do professor deve evitar constrangimentos aos alunos, além de pensar a 

mudança conceitual como um enriquecimento sustentável, uma construção 

contínua da estrutura cognitiva de cada aluno.  

 A abordagem baseada no desenvolvimento sustentável para o tema 

fotossíntese vegetal realizou-se através da elaboração da unidade didática que 

pretendia abordar além dos aspectos tradicionais do conteúdo (citológicos e 

metabólicos), a sua relação com os aspectos sociais, ambientais e 

econômicos. Isso visava oportunizar situações em que esse tema fosse 

necessário para compreender corretamente e integrar esse tripé de parâmetros 

que estão previstos no desenvolvimento sustentável. Essa proposta também 



27 
 

pretende motivar aspectos relacionados à criticidade, afetividade e 

responsabilidade que estão previstos nas orientações na educação para o 

desenvolvimento sustentável. 
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1.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A abordagem sustentável desenvolvida para o conteúdo da fotossíntese 

vegetal, não é fundamentada apenas em relacionar temas diferentes e/ou 

questões sociais, ambientais e econômicas envolvidas. Para essa escolha foi 

fundamental o embasamento na Didática e Filosofia das Ciências como, além 

das recomendações da educação para o desenvolvimento sustentável, o 

modelo cognitivo sustentável de Galagovsky (2004a,b). Todas essas 

contribuições resultaram na abordagem baseada no desenvolvimento 

sustentável da unidade didática.  

 O conceito de desenvolvimento sustentável é tido com controverso por 

pesquisadores, todavia, o mais importante é repensar sobre a nossa interação 

com outros fatores bióticos e os fatores abióticos. Mesmo que outro paradigma 

entre em evidência, o que importa são as contribuições positivas obtidas 

durante sua vigência. De forma análoga, na Didática das Ciências os enfoques 

que prevalecem contribuem em uma determinada época e contexto. 

Destacando-se outros modelos, não se deve negligenciar o que foi considerado 

nos antecedentes, nem repelir os que venham a surgir. 

 O que se espera é que seja lançada a possibilidade de se pensar não 

apenas informações sobre o desenvolvimento sustentável ou valores 

relacionados, mas também a abordagem de conteúdos de Biologia que 

integrem todos esses aspectos.  

 A compreensão da fotossíntese vegetal apenas no nível bioquímico é 

importante para o entendimento do tema, contudo é necessário dar a dimensão 

devida à importância ecológica desse processo e de que forma relaciona-se 

com as questões ambientais atuais. A abordagem baseada no 

desenvolvimento sustentável permite fazer a integração entre essas duas 

vertentes e coloca o processo como fundamental para a sustentabilidade do 

planeta, indo além da concepção alternativa das trocas gasosas 

(predominante) ou visão antropocêntrica da natureza.   
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2 ARTIGO: 

A FOTOSSÍNTESE VEGETAL NO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO:   

CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS E ERROS CONCEITUAIS 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 As concepções alternativas são consideradas explicações que não 

condizem com o conhecimento científico, quando, a pessoa é solicitada a 

apresentar suas considerações sobre determinado assunto. O número 

trabalhos nessa área está associado ao construtivismo, uma vez que valoriza 

as informações que os alunos possuem sobre determinado assunto, seja essas 

provenientes de informações originadas de conhecimentos científicos já 

divulgados e/ou de uma tentativa do sujeito de explicar o mundo. De acordo 

com Cachapuz et al (2001), as pesquisas desenvolvidas na Didática das 

Ciências colocam em cheque as tradições docentes (e sociais) de que ensinar 

é uma tarefa simples. Esses autores dizem que: 

 

 

A investigação sobre as “concepções alternativas” colocou em 

questão a eficácia do ensino por transmissão de 

conhecimentos previamente elaborados, e contribuiu de uma 

forma mais geral, para levantar  dúvidas sobre as visões 

simplistas da aprendizagem e do ensino de ciências como a 

atividade docente, já referida, de que ensinar é uma actividade 

simples para qual basta conhecer a matéria e ter alguma 

experiência( CACHAPUZ  et al. 2001, p. 174).  

 

 A pesquisa ou movimento das concepções alternativas já possui um 

referencial significativo. Vários têm sido os trabalhos publicados sobre o 

levantamento de concepções de estudantes, principalmente nos níveis 

fundamental e médio (GRAVINA e BUCHWEITZ, 1994). A literatura apresenta 

como consensuais para as concepções alternativas, a ocorrência e similaridade 
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em diferentes países (MOÇO e SERRANO, 2003). Harres (1993) denomina 

essa semelhança nas mais diversas culturas de transculturalidade. Esse autor 

ainda salienta que a resistência à mudança é uma característica presente entre 

indivíduos de idades e níveis de formação diferente, tornando possível fazer 

análises comparativas entre resultados obtidos em diferentes regiões. Esse é 

um dos fatores que impulsionaram o desenvolvimento de trabalhos nessa área, 

visto que se apresenta como obstáculo para o ensino e aprendizagem que não 

se limita a determinadas fronteiras. Essa semelhança advém, entre outras 

razões, das concepções alternativas serem uma tentativa do estudante ou 

sujeito demonstrar as ideias construídas com objetivo de dar conta do mundo, 

da realidade pessoal (SILVEIRA, 1996).  

O que explica o problema da resistência das concepções alternativas ao 

tentar realizar a mudança para o aceito cientificamente é que essa explicação 

faz sentido para o indivíduo, traduzindo a dificuldade de alterar-se a visão de 

mundo de um estudante através do Ensino de Ciências (EL-HANI e BIZZO, 

2000). Essa tarefa apresenta-se como um desafio tanto aos teóricos da 

Didática das Ciências quanto aos professores envolvidos na pesquisa de 

identificação e planejamento de estratégias para lidar com essas concepções, 

visto que essa dificuldade está presente nos anos inicias da educação 

científica, no período de formação profissional ou nos docentes envolvidos com 

essas disciplinas.  

  

A existência dessas concepções alternativas, mesmo após estratégias 

de  mudança conceitual são mencionadas por diversos autores com óticas 

diversas (CACHAPUZ, 1999; VILLANI, 2001). Sem a intenção de esmiuçar, 

contemplar em sua totalidade ou atribuir maior relevância considerou-se a 

noção de obstáculo epistemológico e  a filosofia da desilusão proposta pelo 

filósofo e docente Gaston Bachelard (1996) no livro - “ A formação do espírito 

científico” propõe: 

 

É em termos de obstáculos que o problema do conhecimento 

científico deve ser colocado. E não se trata de considerar 

obstáculos externos, como a complexidade e fugacidade dos 

fenômenos, nem de incriminar a fragilidade dos sentidos e do 
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espírito humano: é no âmago do próprio conhecer que 

aparecem, por uma espécie de imperativo funcional, lentidões 

e conflitos. É aí que mostraremos causas de estagnação e até 

de regressão, detectaremos causas de inércia às quais 

daremos o nome de obstáculo epistemológico(BACHELARD, 

1996, p. 17).  

 

 As dificuldades do saber científico ao tentar se estabelecer e os 

obstáculos responsáveis por essa realidade refletem algumas respostas sobre 

as dificuldades no ensino e aprendizagem de Ciências. Mesmo não sendo o 

objetivo primeiro, a teoria do conhecimento de Bachelard (1996), vem sendo 

extrapolada para a linha de investigação construtivista, mudanças conceituais e 

concepções alternativas. Nesse último caso, a resistência e permanência das 

concepções em desacordo com o conhecimento científico vêm sendo 

justificadas em alguns trabalhos com a noção de obstáculo epistemológico 

concebida pelo filósofo. Lopes (1993), ao analisar aspectos da sua obra, 

ressalta a importância de nos preocuparmos com os obstáculos do processo de 

ensino-aprendizagem situado nas metodologias de ensino, nos processos 

cognitivos dos alunos, sem esquecer os obstáculos inerentes ao próprio 

conhecimento científico. Ainda assim, destaca que: 

 

De todos os aspectos fecundos da obra epistemológica de 

Bachelard, um se coloca, senão como o mais importante, ao 

menos como seu eixo central: sua forma de conceber a razão. 

A filosofia de Bachelard tem a inquietude do trabalho que 

propõe a centralidade da retificação no processo de construção 

do conhecimento e é ele mesmo constantemente retificado. 

Trata-se de uma filosofia que propõe a razão polêmica, plural, 

turbulenta e agressiva, que sabe ser filha da discussão e não 

da simpatia(LOPES, 1996, p.269).  

 

 Essa forma de conceber a razão supracitada permite visualizar o Ensino 

de Ciências, sempre pronto a refazer-se perante os questionamentos do 

professor, do aluno, da sociedade e da comunidade científica. Isso também 

coloca em prova, a percepção já mencionada de que ensinar é uma tarefa fácil 
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e que são necessários poucos atributos para que seja bem sucedida. Esse 

caráter plural da razão e do conhecimento aliados ao contexto onde o indivíduo 

se encontra, dará vazão à explicação que acessa para determinado fenômeno, 

sugerindo que superar concepções alternativas a ponto de ocorrer uma 

mudança conceitual definitiva e de abandono das anteriores é algo que se 

mostra improvável. Sobre isso, Mortimer (1996) toma as reflexões de 

Bachelard, como auxílio no desenvolvimento de um modelo de ensino baseado 

na explicitação das ideias dos estudantes, que tenta resolver algumas das 

inconsistências levantadas em relação aos outros modelos e estratégias. A 

esse respeito reconhece que:  

 

  

Essa noção permite entender a evolução das ideias dos estudantes 

em sala de aula não como uma substituição de ideias alternativas por 

ideias científicas, mas como a evolução de um perfil de concepções, 

em que as novas ideias adquiridas no processo de ensino-

aprendizagem passam a conviver com as ideias anteriores, sendo 

que cada uma delas pode ser empregada no contexto conveniente. 

Através dessa noção é possível situar as ideias dos estudantes num 

contexto mais amplo que admite sua convivência com o saber escolar 

e com o saber científico(MORTIMER, 1996, p. 20). 

 

 

 Para o Ensino de Ciências, Motirmer organizou a proposta de perfil 

conceitual, onde propôs que não ocorrendo abandono definitivo das 

concepções alternativas, essas poderiam dividir, cognitivamente,  espaço com 

os conceitos científicos ensinados e, nesse caso, a explicação acessada e 

utilizada pelo indivíduo dependeria da circunstância em questão(NARDI e 

TEODORO GATTI, 2004). Mais uma vez reiteramos não serem suficientes as 

fundamentações teóricas aqui apresentadas para encerrar a discussão sobre 

as concepções alternativas e as teorias de conhecimento ligadas a sua 

compreensão e análise. A contribuição de Gaston Bachelard mencionada  para 

o Ensino de Ciências  é ínfima perante suas obras.  
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2.2 A fotossíntese  

 

 A fotossíntese, como tema de estudo, é considerada de difícil ensino e 

aprendizagem, além de apresentar concepções alternativas. Por esse motivo, 

vem sendo alvo de pesquisas que resultam, principalmente, em artigos e 

dissertações. As razões para essas dificuldades ultrapassam questões 

referentes a essas concepções, conforme apontam Kawasaki e Bizzo (2000) 

com relação à necessidade que o tema apresenta de exigir e integrar 

conhecimentos de diferentes áreas. Os autores sugerem que a especialização 

das disciplinas escolares é uma das prováveis causas disso, porque muitas 

vezes não esclarecem ou proporcionam aos alunos a mobilização de 

conhecimentos entre as áreas da ciência. Essa realidade ocorre, entre outros 

motivos, pelo tipo de formação recebida pelos professores, o que também foi 

observado por Moço e Serrano (2003) com universitários no final de curso de 

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ao avaliarem a capacidade de 

interrelacionar conceitos e discutir este tópico complexo da ciência. Os 

resultados obtidos no trabalho revelaram que esses estudantes têm dificuldade 

em agregar os conhecimentos. Sobre as concepções alternativas foi observada 

a persistência após o curso universitário e sua utilização dependendo da sua 

situação, o que nos remete a noção de perfil epistemológico de Bachelard 

(1996) e sua adequação para o Ensino de Ciências proposta por Mortimer 

(1996) de perfil conceitual.  

 Sobre a incompletude de informações e concepções alternativas 

também com docentes licenciados, Queiroz e Azevedo (1987) e também 

Çokadar (2012) detectaram, entre as concepções mais presentes, a 

fotossíntese como processo de respiração das plantas. Observaram também, a  

concepção alternativa de que a respiração e a fotossíntese são, 

respectivamente, processos noturno e diurno (ZAGO et al, 2007). As 

explicações relacionadas a concepções sobre a fotossíntese e a respiração 

podem ter origem na utilização no modo como são apresentadas as equações 

químicas que representam esses processos. Ainda pode-se atribuir essa visão 

simplista oposta ao fato da respiração não ser dependente de luz e a 

fotossíntese, embora não em todas as suas etapas, requerer luminosidade. 

Outro possível reforço é a simplificação das equações que demonstram esses 
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dois fenômenos presentes nos livros didáticos e que são, na maior parte das 

vezes, utilizadas por professores na educação básica. A esse respeito: 

 

 

Não se chama a atenção para o fato de que tal representação pode 

conduzir o aluno a pensar (equivocadamente) que parte do oxigênio 

sai do gás carbônico, quando se sabe que todo o oxigênio produzido 

vem da água e em processos bem distintos, pois para produzir 6O2 

são necessárias 12H2O. Além disso, nesta versão reforça-se a 

oposição entre esses dois processos que, estequiometricamente, são 

inversos, mas biologicamente são complementares (KAWASAKI e 

BIZZO, 2000, p. 27). 

 

 

 Mais uma concepção alternativa é apontada na citação acima - a origem 

do oxigênio liberado - demonstrando uma visão errônea e reducionista ao 

referir-se ao processo apenas como a emissão de oxigênio a partir do gás 

carbônico. Zago et al. (2007) encontraram esse conceito alternativo como o 

mais frequente e o classificam como um obstáculo geral de acordo com a 

epistemologia bachelardiana:   

 

 

Esse obstáculo está relacionado à fragmentação, à descontinuidade, 

à incompletude, quando falamos da condição real do sujeito. Porém, 

quando se pensa na condição virtual podemos perceber que sua 

vocação é totalizante, ou seja, é como se ele tivesse sempre a 

sensação de tudo saber. Esse obstáculo está associado a situações 

em que os sujeitos não têm dúvidas, nem questões, nenhum desafio, 

nada a aprender. Há apenas o conhecimento vago, com a sensação 

de que se sabe tudo( SOUZA e ALMEIDA, 2002, p.99). 

 

 

 Pode-se relacionar a existência desse obstáculo geral citado acima à 

abordagem desse conteúdo com foco principal na equação estequiométrica. 

Outra concepção alternativa classificada pelos dois últimos trabalhos 

mencionados diz repeito ao obstáculo mencionado por Bachelard como 

pragmático por ter o foco no caráter utilitário dos processos. Nesse caso, a 
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fotossíntese é relatada como um processo que tem por objetivo fornecer 

oxigênio aos animais, principalmente no contexto antropocêntrico.   

 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio de Ciências da 

Natureza (1998), encontram-se entre as competências e habilidades pontos 

que podem relacionar-se diretamente com a necessidade de atenção para a 

compreensão da fotossíntese e, portanto, com as dificuldades de 

aprendizagem provenientes da existência de concepções alternativas sobre 

esse tema.  

 Os PCNEM (1998) mencionam diretamente a fotossíntese nas 

orientações gerais para a integração das ciências, colocando a sua importância 

na recepção da radiação luminosa e conservação de energia. Já nas diretrizes 

para os conhecimentos biológicos é citada nas noções sobre Citologia, 

ressaltando a necessidade de aparecer em vários momentos de um curso de 

Biologia, com níveis diversos de enfoque e aprofundamento. Entre as 

competências e habilidades nesse documento, destacam-se as que se 

seguem, pois reforçam a relevância  de se propor estratégias para lidar com as 

concepções alternativas sobre fotossíntese vegetal: desenvolver a 

capacidade de comunicação, “exprimir-se oralmente com correção e clareza, 

usando a terminologia correta”; no que se refere à compreensão e 

investigação, “desenvolver a capacidade de questionar processos naturais e 

tecnológicos, identificando regularidades, apresentando interpretações e 

prevendo evoluções”.  

 O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem, 2012) faz alusão direta à 

fotossíntese nos objetos de conhecimento associados às Matrizes de 

Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias em Biologia no tópico 

sobre moléculas, células e tecidos. Explicitamente o foco é concedido ao 

metabolismo energético, compreendendo, portanto, aspectos microscópicos e 

abstratos do tema. Contudo, nos demais tópicos - Identidade dos seres vivos, 

Ecologia e ciências ambientais, Origem e evolução da vida e Qualidade de vida 

das populações humanas – o professor poderá perceber facilmente a 

importância da fotossíntese para fundamentar e respaldar a compreensão dos 

conteúdos propostos. O Enem é uma avaliação que pretende selecionar os 

estudantes com base em competências e habilidades necessárias à cidadania. 

Para Andriola (2011), as habilidades podem ser entendidas como aptidões 
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intrínsecas aos humanos e as competências se referem às capacidades 

aprendidas e que estão fundadas em habilidades. Assim, se o aluno 

desenvolveu uma habilidade ao conseguir identificar no processo fotossintético 

as etapas de obtenção e utilização de recursos naturais e energéticos 

(habilidade 8). Caso agregue outras habilidades a essa, tornando-se 

qualificado a associar intervenções que resultam em degradação ou 

conservação ambiental a processos produtivos e ações científicas 

tecnológicas, terá adquirido uma competência (competência 3).   

 Tendo em vista a importância ecológica da fotossíntese vegetal, sua 

relevância para a compreensão de outros temas e sua presença nos 

documentos e diretrizes da educação, é fundamental propor estratégias que 

minimizem as dificuldades de ensino e aprendizagem desse conteúdo.   As 

concepções alternativas, como mencionado anteriormente, compõem essas 

dificuldades e merecem ser investigadas. Sendo assim, esse trabalho pretende 

identificar as concepções alternativas de alunos do ensino médio sobre a 

fotossíntese vegetal, contribuindo com o ensino de Biologia.   

 

 

2.3 METODOLOGIA 

 

 Para o levantamento das concepções alternativas sobre fotossíntese em 

plantas, em um primeiro momento foi solicitado que os alunos realizassem um 

desenho. Esse instrumento como levantamento de dados, é utilizado tanto na 

educação básica por Che e Ku (1999), Souza (2000) e Zômpero e Laburú 

(2011), quanto para a educação superior Köse (2008). Esse último autor, 

coloca os desenhos como uma janela dentro dos pensamentos e sentimentos 

dos alunos, refletindo uma imagem de suas mentes. A esse respeito, Giordan e 

Vecchi sugerem que:  

 

 

“A utilização de desenhos constitui uma segunda abordagem que 

permite descobrir as concepções do aprendentes. É frequentemente 

interessante recorrer a essa ferramenta didática, em particular com os 

apredentes jovens, pois esses mostram interesse por esse tipo de 
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produção cuja linguagem é bem adaptada aos seus meios de 

expressão, o que faz com que seja, ás vezes, muito mais acessível 

do que o discurso” (1996, p.110). 

 

 

 Os autores acima citados referem-se aos desenhos como uma segunda 

abordagem, porque mencionam primeiramente a possibilidade de realização de 

questionários como instrumento de investigação.  

Nesta pesquisa, os desenhos foram utilizados de forma preliminar, isto 

é, seria o primeiro instrumento utilizado para permitir a identificação das 

concepções alternativas dos alunos.   

  Mesmo cientes das fragilidades e necessidade de complementação dos 

desenhos, decidimos pela adoção desse instrumento. Uma vez que não existe 

um procedimento rígido na aferição das concepções, o método deve ser 

adaptado ao público alvo da investigação e o uso de uma destas metodologias 

isoladamente não é, geralmente, suficiente para a determinação de um 

diagnóstico fidedigno (TEIXEIRA, 2011).  

Dessa forma, em um segundo momento, após a realização dos 

desenhos, foram realizadas entrevistas para sanar dúvidas e possibilitar que o 

aluno se expressasse verbalmente, oportunizando mais um momento para que 

suas explicações viessem à tona. A questão desencadeadora nas entrevistas 

foi a explicação sobre o desenho realizado, tendo sido concedido um tempo 

para que o aluno observasse sua produção e em sequência se expressasse 

livremente. Essa questão: 

 

 

Deve ser o ponto de partida para o início da fala do participante, 

focalizando o ponto que se quer estudar e, ao mesmo tempo, amplia 

o suficiente para que ele escolha por onde começar. Com isso, já 

teremos um direcionamento das reflexões do entrevistado, ao qual 

será oferecido, inicialmente, um tempo para a sua expressão livre a 

respeito do tema que se quer investigar (SZYMANKI, 2004, p. 27).     
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 Assim, poder-se-ia inferir os aspectos que eram priorizados pelos alunos 

e questionava-se sobre as dúvidas decorrentes da análise dos desenhos e se 

gostariam de acrescentar algo. Por último, solicitava-se que expressassem sua 

compreensão sobre a fotossíntese em plantas.  

Essa sequência foi estabelecida para evitar o direcionamento de 

respostas na entrevista, auxiliar na interpretação dos desenhos e dar vazão a 

outra forma de expressão sobre o tema.   

 A análise e categorização dos desenhos foram inspiradas no artigo de 

Köse (2008) e foram adaptados após uma primeira análise dos desenhos 

produzidos por grupo inicial que envolveu o total de 12 alunos dos turnos 

vespertino e noturno. Esses alunos foram selecionados de acordo com suas 

notas bimestrais na tentativa de representar os diferentes desenvolvimentos 

em sala de aula, uma vez que, na média, são considerados não só o resultado 

em avaliações formais, mas também participação e assiduidade. Foi realizado 

o convite à participação àqueles que tiveram desenvolvimento acima da média 

escolar, os que se concentravam na média e aqueles que não tiveram um 

desempenho considerado satisfatório, estando, portanto, abaixo da média. 

Quando, para a entrevista, os alunos previamente selecionados não se 

encontravam na escola, seguia-se ao próximo da lista estabelecida. Nesse 

momento, foram 12 alunos entrevistados. 

 No terceiro momento, após a análise preliminar dos desenhos, foram 

estabelecidas quatro categorias de representação ou não da fotossíntese: 

- Sem representação; 

- Representação com concepções alternativas; 

- Representação parcial; 

- Representação com adequação conceitual. 

 

A categoria denominada sem representação incluem aqueles alunos 

cujos desenhos, mesmo sendo uma planta, não se considerou prudente 

realizar inferências sobre seu conhecimento e/ou a existência de concepções 

alternativas.  

Na categoria com concepção alternativa, o desenho apresenta 

concepções diagnosticadas em trabalhos anteriores ou uma explicação não 

aceita cientificamente e que não foi classificada como erro conceitual. No caso 
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dos considerados desenhos parciais, as informações estariam corretas, mas 

não atenderiam completamente a expectativa de resposta.  

  O quadro 2, a seguir, apresenta as categorias estabelecidas para esse 

trabalho e suas respectivas expectativas de resposta:    

 

Quadro 2- Categorização dos desenhos estabelecida neste estudo, em comparação com a de 

Kose (2008).  

KÖSE (2008) ESTE TRABALHO 
ADAPTAÇÃO DA 

EXPECTATIVA 

Sem desenho 
 

Sem representação 

Desenharam apenas 

plantas e relataram que não 

sabiam ou não lembravam 

Desenho não 

representacional 

Desenhos com concepções 

alternativas 
Concepções alternativas 

Apresentaram Informações 

consideradas como 

concepções alternativas 

Desenhos parciais Representação parcial 

Não apresentaram 

concepções alternativas, 

mas as informações dadas 

eram parciais, em relação à 

expectativa de resposta. 

Desenhos com 

representações 

abrangentes 

Representação com 

adequação conceitual 

Atendiam à expectativa de 

resposta e não revelavam 

concepções alternativas. 

Fonte: própria (autora: Danielly Torres) 

     

 A validação dos instrumentos utilizados foi realizada com turmas do 3º 

ano do ensino médio de 2011, mostrando-se eficiente e adequada para a 

proposta da pesquisa. Os dados apresentados reúnem os alunos do turno 

vespertino e noturno de 2011, além dos alunos do noturno de 2012, visto que 

em uma análise preliminar não houve distinção entre os resultados. Os dados 

obtidos para a turma em que a unidade didática foi desenvolvida integralmente 

estão apresentados separadamente para que facilitem a discussão a respeito 

dos avanços ou resistência das concepções alternativas.  

 Para a elaboração de uma expectativa de resposta adequada à 3ª série 

do ensino médio, iniciou-se por esse livro acadêmico de Biologia Vegetal e, 

posteriormente, o volume 2 do livro didático de Biologia adotada na escola, 
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além do mesmo volume de outras duas coleções, todas pertencentes ao 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2012. Nesses livros, 

destacamos os seguintes trechos sobre a fotossíntese: 

 

“Os organismos clorofilados, como os vegetais, são capazes de 

realizar fotossíntese, ou seja, transformar a água e o gás carbônico 

retirados do ambiente em glicose”, Linhares e Gewandsznajder 

(2010, p.159). 

 

“A fotossíntese é o processo por meio do qual determinados 

organismos (plantas, algas e algumas espécies de bactérias) 

transformam a energia luminosa em energia química, armazenada 

nas moléculas de glicose e outros ‘combustíveis’ biológicos”, Silva 

Júnior, Sasson e Caldini Júnior (2010, p. 476). 

 

“Por meio da fotossíntese, as plantas produzem a matéria orgânica 

necessária para construir seus corpos e para obter energia 

metabólica. “A fonte de energia para a fotossíntese é aluz solar e as 

matérias-primas são o gás carbônico proveniente do ar e a água 

proveniente do solo. Os produtos formados são os glicídios, usados 

como nutrientes pela planta, e gás oxigênio, usado em parte, na 

respiração e, em parte, liberado para o ambiente”, Amabis e Martho 

(2010, p. 168). 

 

 As informações acima apresentadas, além de uma análise no capítulo 

onde estão inseridas demonstraram que diferentes aspectos são destacados. 

Para a educação superior, Raven, Evert e Eichhorn (2001) definem 

fotossíntese como um processo em que a energia luminosa é convertida em 

energia química e o carbono fixado em compostos orgânicos e representam 

uma equação completa e balanceada descrita como:  

3CO2 + 6H2O               C3H6O3 + 3O2 + 3H20. 

 Não foi escolhido como referência um único livro, por não considerar que 

todas as características necessárias estivessem sendo contempladas. Núñez 

(2009) ao analisar e refletir sobre a formação de conceitos científicos e 

escolares na perspectiva teórica de Vygotsky, declara: 

 

Luz

Luz 
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Na discussão sobre a formação de conceitos científicos, faz se 

necessário explicitar que trata-se de uma generalização que 

representa um conjunto de objetos ou fenômenos de uma mesma 

classe desenvolvidos pelas ciências e que se articulam com uma 

dada teoria científica. Em geral, o conceito científico, segundo a 

lógica formal e dialética, define-se pelo conjunto de propriedades 

necessárias e suficientes que entram em sua definição(NÚÑEZ, 

2009, p.40).   

 

 A adequação de conceitos científicos à educação básica deve ser levada 

em consideração, estabelecendo-se conforme o objetivo do nível de ensino, 

não utilizando os primeiros de forma deliberada e não criteriosa. Contudo, é 

importante destacar que:  

 

 O estudo dos conceitos científicos enquanto tais, tem importantes 

implicações para a educação e a instrução. Embora os conceitos não 

sejam absorvidos já completamente formados, a instrução e a 

aprendizagem desempenham um papel predominante na sua 

aquisição. Descobrir a relação complexa entre a instrução e o 

desenvolvimento dos conceitos científicos é uma importante tarefa 

prática” (VYGOTSKY, 1989, p. 62). 

 

 

 A escola e o professor devem estar atentos a fornecerem  um processo 

orientado, organizado e sistemático em que a assimilação do conceito começa 

com a conscientização de suas características essenciais expressas na 

definição (NÚÑEZ, 2009). Nesse caso, pode-se falar em processo de 

sensibilização, na medida em que essa aquisição não ocorre de forma única e 

integral.    

 Com base nas reflexões acima, a expectativa de resposta nessa 

pesquisa para o conceito de fotossíntese no último ano da educação básica é 

que o aluno apresente nos instrumentos utilizados (desenhos e entrevistas) as 

seguintes propriedades essenciais desse processo: a origem da energia 

necessária, os reagentes e produtos envolvidos e responda adequadamente 

sobre qual a finalidade e importância para a planta. Esses foram considerados 

os atributos mínimos para dar continuidade ao conhecimento no ensino médio. 
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2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foi solicitado aos alunos que desenhassem uma planta e 

representassem o que sabiam sobre a fotossíntese. Já se esperava que os 

desenhos fossem acompanhados por fórmulas químicas e, em alguns casos, 

os alunos preferissem escrever. Essa representação pode ser influenciada 

pelos desenhos encontrados nos livros didáticos. Ferreira e Selles (2003) ao 

avaliarem  a produção acadêmica nacional sobre livros didáticos sugerem que 

os erros conceituais desse material podem reforçar as concepções alternativas 

dos alunos. Para Junqueira et al.(2012), os livros didáticos são um suporte 

físico e simbólico que vincula o mundo da educação e o da ciência e expressa 

os processos de desenvolvimento do campo educacional e do campo científico 

que são sociais e historicamente produzidos. Esses autores, ao analisarem a 

fotossíntese em livros escolares de ciências naturais espanhóis, encontraram 

como recursos didáticos para a representação do tema, principalmente 

imagens, seguidas dos gráficos e fórmulas. Por esse importante recurso 

didático expressar-se não somente com imagens, esperava-se encontrar 

resultados equivalentes na produção dos desenhos dos alunos, ou seja, 

utilização de fórmulas e outras representações. 

 Os desenhos foram realizados por um total de 60 alunos de uma escola 

estadual do 3º ano do ensino médio de 2011 e 2012 do turno vespertino e 

noturno. Os dados analisados revelam que não há diferenças entre as 

concepções apresentadas, quanto à idade, turno (vespertino e noturno) e 

desenvolvimento escolar. Isso mostrou que os sujeitos da pesquisa eram um 

público apropriado para tal, considerando a sua heterogeneidade nesses 

aspectos.  

Um único desenho não foi inserido em nenhuma das categorias 

previstas e foi classificado como erro conceitual, porque não apresentava 

característica típica de concepção alternativa como definido nos referenciais 

teóricos. A aluna responsável pelo desenho em questão fez a seguinte 

descrição sobre o processo: “fotossíntese é quando a planta muda de um lugar 

para outro, quando se adapta ao ambiente”. Ela não tinha uma boa assiduidade 

e os últimos temas que haviam sido estudados se referiam a Teoria da 

Evolução. Possivelmente, em virtude desse fato e do não conhecimento da 
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fotossíntese, houve a tentativa de adequação ao que recentemente se discutia 

em sala de aula.  

Não foram identificados desenhos parciais e dentro da expectativa de 

resposta. Mesmo entre os considerados mais abrangentes, destacava-se pelo 

menos uma concepção alternativa, sendo classificado assim, nessa categoria. 

A frequência de indivíduos em cada uma das categorias está representada no 

quadro 3: 

 
      Quadro 3- Categorização dos desenhos dos alunos. 

CATEGORIA FREQUÊNCIA DE 

INDIVÍDUOS 

Sem representação 37% 

Representação com concepções alternativas 63% 

Representação parcial 0 

Representação com adequação conceitual 0 

 

 Os desenhos considerados sem representação da fotossíntese em 

plantas, totalizaram cerca de 37% da amostra (22 alunos). Esses, em sua 

maioria, desenhavam apenas um vegetal, algumas vezes associados à 

informação de não recordar sobre o processo (figura 1). Representavam de 

uma forma geral: árvores (A e B), apenas partes das plantas (C) e ambiente 

com outros elementos (D).  

 

  

A 

 

B 
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C 

 

D  

Figura 1- Desenhos sem representação da fotossíntese em plantas. 

 

Conforme pode ser observado a seguir (figura 2), 37 alunos 

demonstravam apenas uma concepção alternativa, sendo que 12 

representações continham mais de uma dessas concepções.  

 

 

                      Figura 2- Número de concepções alternativas identificadas por aluno. 

 

Após os desenhos os estudantes participaram de uma entrevista. As 

concepções alternativas diagnosticadas estão apresentadas no quadro 4, a 

seguir, ressaltando-se que o total ultrapassa o número de alunos por 

instrumento, porque como discutido acima, alguns demonstraram mais de uma 

concepção e todas elas foram contabilizadas.  

 

Uma concepção alternativa 
(n=25) 

Duas concepções alternativas 
(n=8) 

Três concepções alternativas 
(n=3) 

Cinco concepções alternativas 
(n=1) 
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Quadro 4- Concepções alternativas diagnosticadas nos desenhos e entrevistas. 

Fonte: própria (autora: Danielly Torres) 

 

A entrevista foi desenvolvida com todos que estavam nas datas 

estipuladas para sua realização, mesmo aqueles que os desenhos foram 

considerados sem representação. Dessa categoria, foram realizadas 09 

entrevistas, nas quais três estudantes relataram não saberem/lembrarem nada 

sobre a fotossíntese em plantas, e os outros apresentaram concepções 

alternativas. 

 Um exemplo bastante representativo dos casos acima mencionados 

pode ser observado ao analisar o desenho da aluna F (figura 3), sobre o qual, 

cautelosamente, não se fez inferências a respeito de concepções alternativas. 

Contudo, durante o primeiro momento da entrevista, quando concedido um 

tempo para que a entrevistada examinasse sua produção, a mesma apressou-

se em dizer: “aqui é a planta crescendo, aqui já é a árvore”. Em sequência, 

solicitada a falar sobre a fotossíntese das plantas, respondeu: “a mudança dela 

no crescimento”. Mencionou como reagentes “a luz, a água e os adubos” e 

respondeu como objetivo do processo o crescimento da planta.  

 

 
CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS SOBRE 

FOTOSSÍNTESE EM PLANTAS 

DESENHOS 
n=37 

ENTREVISTAS 
n=34 

Troca gasosa 16 15 

Crescimento, desenvolvimento e reprodução. 8 13 

Alimento é obtido pelas raízes (sais minerais, água, 

nutrientes) 

8 11 

Cor da planta/pigmento 7 7 

Purificação do ar 5 10 

Folha é a responsável 4 6 

Transformação da luz em alimento 4 2 

Respiração da planta 2 2 

Transpiração/Evaporação da água 2 1 

Fototropismo 1 - 

Troca de nutrientes com bactérias simbióticas das raízes 1 - 

Ocorre no caule 2 1 

Responsável pela camada de ozônio - 1 
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                                   Figura 3 – Desenho sem representação da aluna F que  

                                    foi entrevistada e demonstrou concepções alternativas. 

 

 O aumento da maior parte das categorias nas entrevistas é justificado 

por estarem inseridos alunos que não demonstraram concepções alternativas 

no instrumento inicial. Esse resultado sugere a importância da entrevista ao 

permitir outra oportunidade dos estudantes se expressarem, mobilizando, 

possivelmente, áreas cognitivas diferente daquelas necessárias a realização de 

desenhos. Para os itens com decréscimo, a ausência na entrevista foi o motivo 

para o resultado. Mesmo previsto mais de um dia letivo para essas duas 

etapas, ainda assim não foi possível contemplar a todos, devido à falta de 

assiduidade de alguns alunos.  A figura 4 permite uma melhor visualização das 

diferenças encontradas entre os desenhos e as entrevistas. 

 

 

            Figura 4-  Concepçoes alternativas identificadas nos desenhos e nas entrevistas 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Responsável pela camada de ozônio 

Ocorre no caule 

Troca de nutrientes com bactérias simbióticas … 

Fototropismo 

Transpiração/Evaporação da água 

Respiração da planta 

Transformação da luz em alimento 

Folha é a responsável 

Purificação do ar 

Cor da planta/pigmento 

Alimento é obtido pelas raízes(sais minerais, … 

Crescimento, desenvolvimento e reprodução 

Troca gasosa 

Desenhos (n=37) Entrevistas (n=34) 
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 A categoria de concepção alternativa que se destacou foi aquela em que 

é dada ênfase às trocas gasosas (figuras 5 e 6). Na maior parte dos casos, a 

única representação do desenho se referia à absorção de gás carbônico e 

liberação de oxigênio. Zago et al (2007) sugerem fragmentação e 

descontinuidade do conteúdo, além da redução do processo às trocas gasosas. 

Sigurjónsdóttir e Thorvaldsdóttir (2010), concluíram que o processo de 

fotossíntese não é claramente bem compreendido e que a maioria acredita que 

o propósito é a absorção de CO2 e liberação de oxigênio. Kawasaki e Bizzo 

(2000) constataram que ao serem questionados a respeito do processo da 

fotossíntese, os alunos situam-se, basicamente, nessa explicação. Isso ocorre 

porque há uma ideia bastante arraigada na sociedade que atribui à vegetação 

o importante papel na renovação ou na purificação do ar atmosférico. 

  

  

 

Figura 5 – Concepções  alternativas: troca gasosa.  

 

Transcrição do desenho de L: 

“Fotossíntese. A planta absorve gás 

carbônico e libera oxigênio”.  

 

 

 

 

 

Figura 6 – Concepção alternativa: troca gasosa. 

 

Transcrição do desenho de J: 

“É quando transforma o gás carbônico em 

oxigênio”. 
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O processo de fotossíntese como equivalente e/ou promotor do 

crescimento, desenvolvimento e reprodução das plantas foi observado em 

vários desenhos (figuras 7, 8 e 9) e ampliado nas entrevistas. Alguns alunos 

buscavam uma generalização da fisiologia vegetal, na tentativa de que algo no 

seu discurso estivesse de acordo com a expectativa. Bachelard (1996), ao 

discutir sobre a formação do espírito científico coloca o conhecimento geral 

como uma determinação precisa e vaga quando questionada. Fornece uma 

sensação que já se sabe o suficiente, sendo obstáculo para aquisição de novos 

conhecimentos, principalmente os científicos. Medeiros, Costa e Lemos (2009) 

obtiveram resultados semelhantes e indicaram que a maioria dos alunos 

possuia essa concepção alternativa por ignorarem a respiração como 

degradação de glicídio em presença de oxigênio com liberação de energia. 

 

 

 

Figura 7 – Concepção  alternativa: crescimento, 

desenvolvimento e reprodução das plantas. 

 

 

Transcrição do desenho de Er: 

“O Sol libera calor para reflorescer as árvores, 

que ajuda os seus frutos”; 

“A chuva ajuda a alimentar as flores, para regar 

os frutos”; 

“Alimentos produzidos”; 

“Tronco que fortalece as árvores”; 

“Raízes que ajudam a firmar a árvore” 

Transcrição da entrevista de Er: 

“Fotossíntese... Aqui era produzir flores e frutos 

e que a á água continuasse verde com a ajuda 

da chuva e liberação do calor do Sol e que 

houvesse um firmamento das raízes das árvores 

que ajudasse ela a reproduzir seus frutos”; 
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Figura 8- Concepção  alternativa: crescimento, 

desenvolvimento e reprodução das plantas 

Transcrição do desenho de C: 

“A fotossíntese precisa de luz para se 

desenvolver e reproduzir”. 

  

 

Figura 9 – Concepção  alternativa: crescimento, 

desenvolvimento e reprodução das plantas. 

 

Transcrição do desenho de Ek: 

“Plantas - sementes - crescimento das 

sementes”. 

 

 

 A fotossíntese vegetal como sendo a obtenção de alimentos através das 

raízes foi identificada em outras pesquisas. E sugerem sua origem na 

interpretação do cotiadiano sobre a alimentação das plantas, semelhante ao 

que foi observado na História da Ciência desse tema. De acordo com Sposito 

(2001), Aristóteles demonstrava a mesma ideia ao buscar analogias 

anatômicas entre animais e plantas, quando sua teoria enunciava a 

alimentação das plantas ocorria através da absorção feita pelas raízes de 

substâncias presentes no solo, local onde acontecia a digestão. A alimentação 

através das raízes pode ser observada nos desenhos da aluna C (figura 10) e 

do aluno G (figura 11). 
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Figura 10 – Concepções  alternativas: alimento obtido 

pelas raízes; crescimento, desenvolvimento e 

reprodução das plantas. 

Transcrição do desenho de C: 

“A fotossíntese é o que a raiz alimenta 

toda a planta como, por exemplo, o ‘fruto’, 

e que não deixa a planta morrer”. 

 

Transcrição da entrevista de C: 

 “É a principal fonte de energia para a 

planta”; 

“A planta, a fotossíntese, também 

representa como o Sol que  ela precisa 

para sobreviver”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Concepções  alternativas: raíz como 

fornecedora de alimentos(sais minerais); caule como 

local onde ocorre a fotossíntese; purificação do ar; 

crescimento, desenvolvimento e reprodução da planta. 

 

 

Transcrição do desenho de G: 

“Raiz – recolhe os sais minerais da terra, 

formando a fotossíntese para distribuição dos 

sais minerais”.  

“Caule – produz a fotossíntese para as folhas”; 

“Tronco – recebe a fotossíntese para se 

desenvolver”; 

“Folhas – produzem oxigênio para o habitat 

natural”; 

“Frutos – concentram os nutrientes como 

vitaminas”; 

Transcrição da entrevista de G: 

 “A fotossíntese é uma espécie de distribuição 

de  sais minerais, carbono... carbono não... (...) 

o carbono eu acho que ele participa na terra, 

porque aqui (caule) no caso ele vai receber a 

distribuição de sais minerais, carbono e outras 

coisas que eu não estou lembrado... Aí que 

dizer, faz a distribuição, aí no caso, cada um 

tem sua característica: as folhas distribuem o 

oxigênio para o habitat natural e o fruto faz a 

concentração dos sais minerais... nutrientes e 

aqui – o tronco – recebe a fotossíntese para o 

seu desenvolvimento que é altura, 

dependendo da... do que ele receba”... 

 “A raiz transmite para o caule e o caule produz 

para distribuição”; 

“É porque na verdade é um conjunto, ela 

recebe, produz e faz a distribuição” (...). 
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 A purificação do ar como sinônimo de fotossíntese (figuras 12, 13 e 14) é 

considerada obstáculo pragmático por seu caráter utilitário (KAWASAKI e 

BIZZO, 2000; NEVANPÄÄ e LAW, 2006; ZAGO et al., 2007, KÖSE, 2008, 

MEDEIROS,  COSTA e LEMOS, 2009). Nessa categoria, percebe-se o 

fenômeno com base na necessidade do homem e de outros animais 

respirarem. Para Bachelard (1996), a necessidade de elevar os assuntos está 

ligada a um ideal de perfeição, onde as unificações gloriosas das hipóteses 

fazem um ato de humildade intelectual. Ademais, ainda de acordo com esse 

autor, esconde a presença de um orgulho que se afirma geral e ultrapassa a 

experiência, evitando confrontar-se com contradições. Em outras palavras, 

oculta uma visão antropocêntrica da natureza que para Nevanpää e Law 

(2006), obstrui a capacidade de prever fenômenos ecológicos que exigem 

pensamento sistêmico. Esse espírito foi observado durante as entrevistas: os 

alunos transmitiam a impressão de totalidade do conhecimento, uma sensação 

de nada mais ter a aprender.  

 

 

 

Figura 12 – Concepção alternativa:purificação do ar. 

 

Transcrição do desenho aluno I: 

“É quando as árvores ajudam na 

purificação do ar”. 
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Figura 13 – Concepções  alternativas:purificação do ar; 

  cor/pigmento da planta e erro conceitual. 

 

Transcrição do desenho de J: 

“É representada pelo pigmento 

esverdeado das folhas das plantas. E é 

as folhas o principal para a respiração 

da planta. E são elas que filtram o ar, 

eliminando o gás carbônico”.  

 

Figura 14 – Concepção  alternativa:purificação do ar.  

 

Transcrição do desenho de Ja: 

“As plantas, as árvores, produzem o 

oxigênio, limpam o ambiente para gente 

respirar melhor”. 

 

 

 

 

  

 

 A fotossíntese como uma transformação da luz em alimento pode ser 

observada claramente nos desenhos da aluna T (figura 16) que também 

apresenta a concepção de que ocorre apenas nas folhas, além de outras que 

foram mencionadas na entrevista. A simultaneidade dessas concepções 

alternativas também pode ser influenciada pelas imagens que representam a 

fotossíntese em livros didáticos (TEIXEIRA, 2011), o que pode ser observado 

na narrativa da aluna E, figura 8. O aluno Ms (figura 15) não foi entrevistado, 

porém seu desenho é bem claro quanto à indicação de a luz ser o alimento da 

planta. 
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Figura 15 – Concepções alternativas de T: 

transformação da luz em alimento e a folha é a 

responsável. 

Transcrição do desenho de T: 

“Fotossíntese – é a luz que a planta recebe 

através do Sol e ajuda a planta a se manter 

viva”; 

“E é através da folha que a planta absorve a 

fotossíntese”.  

Transcrição da entrevista de T: 

“É um pigmentação verde  que acontece nas 

folhas. (...) Ela é importante porque, ela vem 

através daqui da luz do Sol e através da 

fotossíntese é que a gente respira o 

oxigênio. Se não existisse o oxigênio... 

porque o gás realmente precisa da 

fotossíntese... para que agente respire e 

sobreviva”. 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Concepção alternativa: transformação da 

luz em alimento. 

 

 

 

 

 

Transcrição desenho de Ms: 

“Quando a planta transforma a luz solar 

em alimento para se manter viva”. 

 

  

 A fotossíntese como sendo a respiração da planta foi identificada apenas 

em um desenho do aluno Al (figura 17), porém evidenciada durante a entrevista 

por dois alunos - Al e Am. Esse último faz o seguinte relato sobre esse aspecto: 
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“é o processo de respiração da planta”. Zago et al (2007) discutem a utilização 

de fotossíntese  e respiração como sinônimos consequente do fato de ambas 

realizarem trocas gasosas. Em sua pesquisa foi um dos obstáculos mais 

encontrados, porém, neste trabalho, não se destacou.  

 O aluno Al, tendo participado nos dois instrumentos de pesquisa 

apresentou mais de uma concepção alternativa – folha como responsável, 

reprodução da planta, absorção do alimento nas raízes e purificação do ar - 

conforme pode ser observado em seu desenho e nas transcrições que seguem: 

 

 

 

 

Figura 17 – Concepção alternativa de Al: 

respiração da planta; crescimento, 

desenvolvimento e reprodução da planta; 

folha é a responsável; purificação do ar e 

obtenção do alimento nas raízes. 

Transcrição do desenho de Al:  

“Folha responsável pela fotossíntese”; 

“Frutos – contém sementes para a formação 

de novas plantas”; 

“Formação da fruta”; 

“Transporta os nutrientes”; 

“A fotossíntese é responsável pela cor e 

respiração da árvore, ela absorve o gás 

carbônico e solta o oxigênio para os seres 

humanos respirarem”;  

 

Transcrição da entrevista de Al: 

“Eu lembrei do... que a clorofila é denominada 

da cor... Aí eu pensei que  fotossíntese deve 

ser alguma coisa relacionada com luz e calor, 

aí veio na mente isso aí” (...). 

“Pega gás carbônico e a luz e transforma em 

oxigênio para a gente respirar. Aí a planta 

precisa disso aí também para a formação da 

flor e logo em seguida vai dar o fruto... que a 

semente do fruto vai produzir mais planta”.  

 

  

 

 A concepção alternativa que a fotossíntese seria a transpiração e 

evaporação das plantas foi apresentada por dois alunos, apenas a aluna E foi 
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entrevistada (figura 18). Nesse caso, as duas ilustrações destacam o Sol como 

fundamental no processo e destacam a folha ou pode-se sugerir com mais 

ousadia, represente um estômato, contudo esse termo não foi mencionado na 

entrevista. Assim, aparenta uma associação ou definição entre a transpiração 

das plantas e ciclo da água como fotossíntese. A classifcação do desenho 

advém dessa ideia e mostrou-se condizente com o conteúdo da entrevista 

como pode ser observado na representação e transcrição a seguir:  

 

 

 

Figura 18 – Concepção alternativa: transpiração 

das plantas. 

 

Transcrição da entrevista de E: 

“Sinceramente... Eu lembrei de um desenho 

de um livro que eu tinha visto... Mas, eu 

também lembrava que tinha alguma coisa a 

ver com o Sol, as folhas e a evaporação, né?! 

Que transmitia... liberava água, aí fazia 

fotossíntese... (...) Um processo para 

desenvolver melhor as plantas”.  

 

 

 A categoria de concepção alternativa Fototropismo foi exposta apenas 

por um aluno que embora não tenha sido entrevistado, deixou evidente, no 

desenho as ideias que possuia sobre a fotossíntese em plantas. Essa primeira 

categoria pode ser relacionada ao obstáculo verbal da palavra fotossíntese e, 

provavelmente, a percepção frequente de relacioná-la ao crescimento e 

desenvolvimento das plantas (MEDEIROS, COSTA e LEMOS, 2009). A 

descrição associada à ilustração demonstra um esforço claro do estudante A 

(figura 19) em simbolizar a importância da luz quando descreve o fototropismo, 

a noção da participação de gases e sugere que o local onde o processo 

ocorreria seria o caule. No entanto, decidiu-se tratar com ponderação o trecho 

que diz: “este exemplo é um dos efeitos causado pela fotossíntese, ou seja, a 

classificação das plantas”. Suscinta-se, aparentemente, o intuito de que a 
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fotossíntese seria o tropismo à luz, assim quando voltada a esse estímulo 

postiva e contrária a ele negativa, essa seria a classificação insinuada por A. 

Ele afastou-se da escola e não concluiu o ano letivo, impossibilitando maiores 

esclarecimentos. 

 

 

Fig. 19- Concepção alternativa: fototropismo 

 

Transcrição do desenho de A: 

“A ação da fotossíntese acontece quando a 

planta tem relação ao ar. O caule cresce em 

direção à luz, já a raiz  acontece ao contrário 

a luz. Este exemplo é um dos efeitos 

causados pela fotossíntese, ou seja, a 

classificação das plantas...”. 

 

 

 Outra concepção externada pela aluna S (figura 20) que respondeu 

apenas ao primeiro instrumento de diagnóstico das concepções foi a que se 

refere à fotossíntese como uma troca onde os reagentes seriam a luz solar, a 

água , o adubo do solo e se destaca o papel de bactérias simbióticas como 

fornecedoras de nutrientes. Nesse caso, é evidente a concepção alternativa do 

papel preponderante das raízes na obtenção da alimentação da planta, 

considerada entre as mais frequentes em diversas pesquisas. Sobre isso, 

Kawasaki e Bizzo (2000), sugerem que parece coeso e coerente, para o aluno, 

que os vegetais alimentam-se a partir de suas raízes, pois utilizam as 

observações mais próximas ao seu cotidiano para explicar como a planta 

obtém energia para manter-se. Isso aponta, ainda, para o arraigado modelo 

heterotrófico de alimentação, como origem para essa explicação não científica 

do processo. Correlacionada a essa concepção, a mesma aluna estendeu a 

explicação às bactérias nitrificantes nos nódulos das raízes, motivada 

possivelmente pela recorrente presença dessa relação ecológica nos livros 

didáticos do ensino médio, tanto no estudo do Ciclo do Nitrogênio ou quando 

se exemplifica a relação de mutualismo. Assuntos que são abordados 
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tradicionalmente no 2º ano do Ensino médio. Esse resultado nos remete a uma 

das características das concepções alternativas que é a persistência, e 

também à noção de perfil conceitual de Mortimer(1996) para o qual os 

conhecimentos adquiridos na escola não substituem em sua totalidade os 

anteriores, convivendo com eles e utilizando-os, a depender do contexto. Ao 

observar as informações de S, percebe-se a coexistência entre elementos 

necessários à fotossíntese (luz e água), existência de concepção alternativa 

apresentadas em outros trabalhos no que se refere a raízes (KAWASAKI e 

BIZZO, 2000; SPOSITO, 2001; SOUZA e ALMEIDA, 2002; KÖSE, 2008) e a 

adição de conceitos relacionados a importância das bactérias simbióticas 

encontradas nessa estrutura.  

 

 

Figura 20 – Concepção alternativa de S: troca de 

nutrientes com bactérias simbióticas das raízes.  

 

 

Transcrição do desenho de S: 

“ A fotossíntese é feita pelas plantas, a 

partir de: luz solar, água, adubo, 

nutrientes trazidos pelas bactérias, etc. 

Então, significa que fotossíntese é a troca 

de nutrientes”.                        

 

 

 

 

 

  

  

 Ao comparar os desenhos e o conteúdo das entrevistadas, percebe-se o 

quanto os dois são complementares e não unicamente suficientes para realizar 

um diagnóstico mais próximo ao que o aluno realmente concebe sobre a 

fotossíntese em plantas. E que a primeira declaração do entrevistado não fosse 

uma pergunta sobre o que sugere sua produção e, sim, explicá-la e expressar-

se livremente, garantiu cognitivamente o acesso a sua memória fosse mais 

fidedigno, não levando à necessidade de adequar-se à linguagem e expectativa 

do entrevistador. Como sugere Giordan e Vecchi (1996), uma simples 
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constatação nos desenhos não é suficiente e que deve ser considerado como 

hipóteses que serão necessárias verificar.  

 Considerou-se importante quantificar quais os termos mais frequentes, 

nas descrições dos alunos, porque isso nos permitiria inferir, mesmo que de 

forma preliminar, quais os aspectos reforçados no processo de ensino-

aprendizagem e que permaneceram mais resilientes na explicação 

apresentado pelos alunos. O reagente mais citado foi o gás carbônico e o 

produto a que mais se referiram foi o oxigênio. Esse resultado demonstra a 

utilização desses gases para as “trocas gasosas”, a concepção alternativa mais 

encontrada. Os carboidratos estavam presentes em apenas três desenhos e 

duas entrevistas, o que reintera a falta de conhecimentos sobre sua produção 

no processo fotossintético.  

 

Quadro 5- Frequência de citação de termos relativos a reagentes e produtos da fotossíntese  

INSTRUMENTOS 

REAGENTES PRODUTOS 

GÁS 

CARBÔNICO 
ÁGUA LUZ CARBOIDRATO OXIGÊNIO 

DESENHOS 

n=37 
18 7 15 3 22 

ENTREVISTAS 

n=31 
17 10 18 2 19 

ERROS 

CONCEITUAIS 
2 - - - 1 

Obs: As diferenças entre os instrumentos ocorreram porque alguns alunos não participaram da entrevista, 

ou adicionaram informações nesse momento. Além daqueles que não foi possível afirmar que o desenho 

fazia referência a esses termos. 

 

 As representações consideradas erros conceituais totalizaram 4 

desenhos. No caso das imagens que seguem, correspondem ao erro relativo 

ao gás liberado (figura 21) e absorvido (figura 22) na fotossíntese 

representação da molécula de gás carbônico (figura 23) e conceito de 

fotossíntese (figura 24). Nesse último caso, a aluna relacionou fotossíntese à 

adaptação das plantas.  
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Figura 21 – Erro conceitual de Ed: gás carbônico liberado na fotossíntese 

 

Figura 22 – Erro conceitual de R: gás carbônico liberado na 

fotossíntese. Concepção alternativa de R: folha como 

responsável. 

 

 

 

Transcrição do desenho de R: 

“A fotossíntese. As plantas elas fazem 

a fotossíntese através do Sol, das 

chuvas, do oxigênio. A água penetra 

na raiz, sobe pelo caule e para as 

folhas onde fazem a fotossíntese”.  

 

Figura 23 – Erro conceitual de B: gás carbônico (C quando o 

correto seria CO2). Concepções  alternativas: troca gasosa e 

cor/pigmento da planta. 

 

 

Transcrição do desenho de B: 

“Para a folha adquirir a coloração 

verde ela depende da luz (Foto – luz / 

Síntese – formação)”; 

“Libera oxigênio (O2) e absorve gás 

carbônico (C)”. 

Transcrição da entrevista de B: 

“Que a luz... É o que eu coloquei aqui 

em cima (se referindo ao desenho). 

Para adquirir a coloração verde 

depende da luz”. 

 

Figura 24 – Erro conceitual de Te: fotossíntese como 

sinônimo de adaptação. 

 

Transcrição do desenho de Te: 

“É quando a planta de um lugar para 

outro. Quando se adapta ao 

ambiente”. 

Transcrição do desenho 

de Ed: 

“Fotossíntese é a liberação 

de gás carbônico”. 
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2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: DESENHOS E ENTREVISTAS SOBRE A 

FOTOSSÍNTESE EM PLANTAS 

 

 As concepções alternativas são ideias que não estão de acordo com o  

conhecimento científico, mas que representam para o indivíduo uma explicação 

plausível para o mundo que o cerca. A fotossíntese é considerada um conteúdo 

que apresenta dificuldades de ensino e aprendizagem por, entre outras razões, 

ser permeada por concepções alternativas que decorrem do caráter 

microscópico, abstrato e do limite imposto pela simples observação. Sendo 

assim, estudos que revelem e analisem concepções alternativas podem 

apontar um norte para o esforço necessário para que essas dificuldades sejam 

minimizadas. Embora ter elencadas as principais concepções alternativas a 

respeito da fotossíntese em plantas seja um facilitador, escolher e aplicar 

instrumentos para esse diagnóstico pode representar, para os docentes, a 

oportunidade não apenas de pesquisar referências que subsidiem o 

planejamento de aulas, mas também de conhecer com maior profundidade as 

concepções alternativas dos alunos e contribuir, por meio de sua própria 

prática docente,  para a pesquisa em Ensino de Ciências e Biologia. 

 A pesquisa com concepções alternativas mostrou-se adaptada a 

realidade escolar estadual que muitas vezes sofre com falta de professores, 

falta de infraestrutura e com um perfil de alunos fora da faixa etária e que 

estiveram afastados da escola por alguns anos. As concepções encontradas 

representam uma tentativa de o sujeito explicar o seu cotidiano e são 

reconhecidamente influenciadas por ambientes e veículos de informação 

independente da educação formal.  

 A escolha por desenhos e entrevistas foi considerada adequada ao 

ensino médio, uma vez que os alunos se sentiam menos cobrados e depois 

eram solicitados a explicar sua produção e, não um material fornecido pronto 

pelo professor. A primeira análise dos desenhos gerou certa hesitação, porque 

se considerou representativo o número de imagens que ponderamos não 

permitir inferências a respeito da fotossíntese em plantas. A priori, sem grandes 

obstáculos, as concepções alternativas sobre o tema em trabalhos anteriores 

foram sendo identificadas. Na realização das entrevistas, muitos desenhos que 
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não tinham representação foram explicados e enriquecidos por seus autores, 

diminuindo o número de alunos que nada sabiam ou lembravam sobre o tema.  

 As categorias de concepções alternativas mais numerosas coincidem 

com publicações da área e revelam fragmentação, generalizações de 

explicação e visão antropocêntrica dos fenômenos naturais. A ratificação 

dessas concepções em realidades, faixas etárias e níveis educacionais 

distintos são encorajadores para melhorias educacionais em um âmbito ligado 

à pesquisa. Obviamente,  não se pretende desconsiderar o demasiado peso de 

aspectos outros no ensino e aprendizagem. Embora os resultados aqui 

encontrados legitimem o diagnóstico das explicações dos alunos, também 

foram destacadas ideias diferenciadas no corpo bibliográfico referenciado neste 

artigo, e que trata desta questão. O erro conceitual que coloca como sinônimos 

a fotossíntese e a adaptação teriam, possivelmente, ocasionado problemas de 

interpretação se não fosse conhecido o perfil de cada aluno. Essa categoria de 

análise não teve resultados que se destacaram. Contudo, nenhum aluno 

alcançou a expectativa de resposta que previa a ausência de concepções 

alternativas e adequação conceitual. 

 As concepções alternativas identificadas nesse trabalho foram utilizadas 

para subsidiar o desenvolvimento de uma unidade didática que provocasse o 

questionamento dessas ideias. Assim, possibilitou aos alunos a superação e/ou 

adicionou conceitos e informações adequados ao que é estabelecido 

cientificamente, mobilizando de melhor maneira esses conhecimentos, 

inclusive para o exercício da sua cidadania. 

 As dificuldades encontradas para conclusão do trabalho desenvolvido 

referem-se à assiduidade dos alunos, fato que ocasionou a prorrogação do 

prazo estabelecido para a realização das entrevistas. Embora não tenha sido 

um fator que inviabilizasse a pesquisa, houve necessidade de adequações. 

Para esses casos, sugere-se realizar atividades pontuais, podendo ser feitos 

recortes da unidade didática descrita a posteriori. A escolha desse recurso 

didático dependeria das concepções alternativas e do perfil da turma, sem 

comprometimento da qualidade da atividade, porque embora haja uma 

integração e interdependência na sequência elaborada, nada impede que 

adaptações sejam realizadas. 
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3 ARTIGO: 

FOTOSSÍNTESE VEGETAL NO ENSINO MÉDIO: 

uma unidade didática integrando aspectos sociais, ambientais e 

econômicos do desenvolvimento sustentável. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 As dificuldades de ensino e aprendizagem de Biologia são alvo de 

pesquisas e apresentam-se como fundamentais para o êxito dessa disciplina. 

Muitas são as causas e consequências dessa realidade que podem ser 

atribuídas de forma abrangente à atenção que o país concede a Educação, 

fatores relacionados à formação de professores, currículo e aspectos cognitivos 

relacionados ao ensinar e aprender (FOUREZ, 2003). No que concerne à 

pesquisa em Ensino de Ciências, identificar os obstáculos enfrentados por 

alunos, licenciados em formação e na prática docente, minimizam algumas 

dessas variáveis e disponibilizam apoio aos profissionais da Educação 

(CAMPOS e DINIZ, 2001). Nesse sentido, elencar e investigar os fatores que 

conferem maior complexidade a determinados conteúdos é uma tendência que 

desponta nas últimas décadas, conforme mencionam Slongo e Delizoicov 

(2006):  

 

 

Esse processo de transformação foi intensificado nos anos 90, período em que 

a pesquisa em Ensino de Biologia passou a ocupar-se também com os 

conhecimentos prévios dos alunos, com a formação de conceitos e as 

representações dos professores. Teve como pressuposto que os sujeitos do 

conhecimento, isto é, alunos, professores e inclusive pesquisadores, nas suas 

interações com os objetos do conhecimento, não são neutros. Portanto, têm 

uma participação ativa e distinta daquela que supunha a perspectiva empirista 

no processo de produção do conhecimento(p. 339).  
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 As concepções alternativas são explicações que não estão de acordo 

com o conceito e/ou explicação científica e podem surgir da tentativa do sujeito 

explicar sua realidade, de livros didáticos e reforçadas por outras fontes de 

informação, portanto, indiretamente ou estreitamente relacionadas as 

dificuldades de aprendizagem discutidas na Didáticas da Ciências. Para 

Oliveira e Bastos (2006), observar a visão acerca do mundo do discente e do 

docente em formação é essencial no processo de construção do conhecimento, 

destacando-se a importância de identificação das concepções alternativas e 

propostas de estratégias que as desafiem.  

 Alguns conteúdos do Ensino de Biologia são apontados com maior grau 

de complexidade no processo de ensino e aprendizagem. Entre aqueles assim 

classificados, encontra-se a fotossíntese vegetal, por possuir características  

como ser um tema integrador de disciplinas, ter um alto nível de abstração e 

concepções alternativas, apresentando-se, assim, como um desafio a essa 

área de Ensino. Essas peculiaridades fazem a temática ser investigada por 

diferentes prismas, principalmente no que se refere aos obstáculos 

ocasionados por concepções alternativas (SOUZA e ALMEIDA, 2002; MOÇO e 

SERRANO, 2003; MEDEIROS, COSTA e LEMOS, 2009; CASTRO e 

BEJARANO, 2013). Porém, ao diagnosticar essas concepções, um número 

reduzido de trabalhos propõe alternativas metodológicas para tentar contorná-

las.  Ou ainda, considerando a dificuldade de superá-las, buscar construir um 

modelo alternativo para compreender as concepções dos estudantes dentro de 

um esquema geral que os permita relacioná-las e ao mesmo tempo diferenciá-

las dos conceitos científicos apreendidos na escola (MORTIMER, 1996).  

 Assim, partindo do contexto que envolve a problemática do Ensino da 

fotossíntese vegetal e suas concepções alternativas, foi desenvolvida uma 

unidade didática como alternativa para o confronto das concepções alternativas 

sobre o tema e difusão dos conceitos científicos.  

As unidades didáticas também são denominadas na literatura como 

sequências didáticas. Para Giordan, Guimarães e Massi (2011), a inexistência 

de um rótulo comum dificulta a busca e acesso a trabalhos dessa natureza, 

denunciando ao mesmo tempo uma grande heterogeneidade nesse campo de 

pesquisa. Os autores sugerem que sua contribuição está no estabelecimento 
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de um elo entre a pesquisa acadêmica e o Ensino de Ciências investigativo e 

melhor contextualizado.  

 Para o planejamento da unidade didática foi levado em consideração as 

concepções alternativas a respeito da fotossíntese vegetal, anteriormente 

identificadas e analisadas através de desenhos e entrevistas. No que se refere 

à abordagem do tema, este deveria contemplar além dos aspectos vinculados 

tradicionalmente, um tratamento que subsidiasse uma ótica baseada no 

desenvolvimento sustentável, favorecendo a formação de valores relativos à 

sustentabilidade do planeta. Conforme as definições e princípios do Relatório 

Brundtland, apresentado em 1987 pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), o desenvolvimento sustentável é “aquele que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas  necessidades”.  Essa nova abordagem reflete não 

somente sobre a utilização desses termos, e sim, como a fotossíntese vegetal 

é um processo que garante a vida. Além de se relacionar com questões 

ambientais, sociais e econômicas fundamentais, sendo assim, um estímulo à 

criticidade sobre o tema e o senso de responsabilidade em relação a hábitos e 

escolhas de consumo. Esses valores são necessários à sustentabilidade do 

planeta que conceitualmente não possui uma fronteira tão evidente com o 

desenvolvimento sustentável. Segundo Rattner (1999), a falta de precisão 

evidencia a ausência de um quadro de referência teórico capaz de relacionar 

sistematicamente as diferentes contribuições dos discursos e campos de 

conhecimentos específicos. Esse autor, em um discurso humanista do tema 

define:  

 

 

O conceito de sustentabilidade transcende o exercício analítico de 

explicar a realidade e exige o teste de coerência lógica em aplicações 

práticas, onde o discurso é transformado em realidade objetiva. Os 

atores sociais e suas ações adquirem legitimidade política e 

autoridade para comandar comportamentos sociais e políticas de 

desenvolvimento por meio de prática concreta ( RATTNER, 1999, p. 

233). 
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 O paradigma do desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade como 

transformação por meio de uma prática tangível refletem, inevitavelmente, na 

Educação e em sua preocupação com conteúdo, currículo e cidadania. Sobre 

isso, os PCNEM (1998) nas competências e habilidades de Biologia, no que se 

refere a contextualização sociocultural pontua como essencial: identificar as 

relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico, 

considerando a preservação da vida, as condições de vida e as concepções de 

desenvolvimento sustentável. Nas Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (OCEM, 2006) de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, sugere-se no tema estruturador 1 – Interação entre os seres vivos 

– uma unidade temática que atenta para “Problemas ambientais brasileiros e o 

desenvolvimento sustentável”. Já a matriz Curricular no ENEM (2012) em seus 

objetos de conhecimento da disciplina, no tópico “qualidade de vida das 

populações humanas”, chama a atenção para os “aspectos biológicos do 

desenvolvimento sustentável”. O termo sustentabilidade aparece apenas nesse 

último documento, possivelmente porque os outros são anteriores a sua 

divulgação mais efetiva. Em Biologia, é enfatizada sua relação com a 

Biotecnologia no ponto sobre “moléculas, células e tecidos”, reaparecendo nos 

objetos da área de “Ciências Humanas e suas Tecnologias”, no item “os 

domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente”, reporta-se a 

“origem e evolução do conceito de sustentabilidade”. Embora, não sejam 

citados diretamente, não significa que os objetivos e princípios do 

desenvolvimento sustentável, não estejam diluídos nos textos relacionados a 

outros conteúdos e temas previstos no ENEM.  

 Lima, ao refletir sobre o discurso da sustentabilidade e suas implicações 

para a educação sugere: 

 

 

É desejável estimular a discussão e a compreensão crítica da crise 

socioambiental, problematizando a diversidade de concepções de 

sustentabilidade apresentadas em seus argumentos, valores, 

objetivos, posições ético-politicas e em suas implicações sociais. 

Esse exercício de diferenciação e esclarecimento auxilia o educador 

a escolher, conscientemente, os caminhos que quer seguir em seu 

projeto e prática educativa ( 2003,p. 115). 
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 Nesse sentido, as recomendações da UNESCO (2005) para a Década 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2005 – 2014 no Plano 

Internacional de Implementação, direciona a educação para o desenvolvimento 

sustentável com as seguintes características:   

• ser interdisciplinar e holística: aprendizado voltado para o desenvolvimento 

sustentável como parte integrante do currículo como um todo, não como uma 

matéria separada; 

• ter valores direcionados: é imprescindível que as normas assumidas – os 

valores e princípios compartilhados a– que sirvam de base para o 

desenvolvimento sustentável – sejam explícitas de modo que possam ser 

analisadas, debatidas, testadas e aplicadas; 

• favorecer o pensamento crítico e as soluções de problemas: que gere 

confiança para enfrentar os dilemas e desafios em relação ao desenvolvimento 

sustentável; 

• recorrer a múltiplos métodos: palavra, arte, teatro, debate, experiência, 

pedagogias diferentes que dêem forma aos processos. É preciso passar do 

ensino destinado unicamente a transmitir conhecimento para um enfoque em 

que professores e alunos trabalhem juntos para adquirir conhecimentos e 

transformar o espírito das instituições educacionais do entorno; 

• participar do processo de tomada de decisões: alunos participam das 

decisões relativas ao modo como devem aprender; 

• ser aplicável: as experiências de aprendizagem oferecidas estão integradas 

no cotidiano tanto pessoal quanto profissional; 

• ser localmente relevante: tratar as questões locais assim como as globais, 

usando a linguagem que os alunos usam mais comumente. 

 

 As características mencionadas são análogas uma vez que utilizam o 

conceito de desenvolvimento sustentável como norteador da Educação, não 

limitado à determinada disciplina, mas com valores e atitudes a serem 

estimulados e desenvolvidos. Sendo assim, há implicações para o currículo 

escolar e para a formação de professores e a necessidade de se pensar de 
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modo distinto (FREIRE, 2007). No que diz respeito à distinção entre esse 

conceito e o da sustentabilidade na Educação, Gadotti pressupõe: 

 

 

A sustentabilidade é maior do que o desenvolvimento sustentável. 

Enquanto o modelo de desenvolvimento dominante hoje no planeta 

aponta para a insustentabilidade planetária, o conceito de 

desenvolvimento sustentável aponta para a sustentabilidade 

planetária. Aqui se encontra a força mobilizadora desse conceito. O 

desafio é mudar de rota e caminhar em direção à sustentabilidade por 

uma outra globalização (2008, p. 76). 

 

 

 Observando o panorama acima apresentado, salienta-se que a proposta 

aqui desenvolvida terá como background esses aspectos. Deste modo, 

pretendeu-se planejar e realizar uma unidade didática para a disciplina de 

Biologia com o conteúdo – a fotossíntese vegetal – em uma abordagem 

sustentável.  Assim nomeada, por ter a temática analisada e interligada ao 

desenvolvimento sustentável em seus três pilares (ambientalmente prudente, 

socialmente includente e economicamente responsável) e apresentada aos 

alunos através desse prisma. Conforme sugerem as características 

supracitadas orientadas pela UNESCO: ser interdisciplinar e holística, ter 

valores direcionados, favorecer o pensamento crítico e as soluções de 

problemas, recorrer a múltiplos métodos, participar do processo de tomada de 

decisões e ser aplicável e ser localmente relevante. 
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3.2 METODOLOGIA 

 

 

 A elaboração e desenvolvimento de unidades didáticas na educação 

científica contribuem com possibilidades e alternativas para o ensino e 

aprendizagem de um determinado conteúdo, além de diminuírem o 

distanciamento existente entre as pesquisas realizadas na área de ensino de 

ciências e as práticas dos professores nas salas de aula. Permitem ainda a 

divulgação dos resultados encontrados, com a disponibilização do material 

produzido e utilizado, minimizando a lacuna pesquisa-prática (NASCIMENTO, 

GUIMARÃES e EL-HANI. 2009).  

 Para o desenvolvimento desta unidade didática sobre fotossíntese 

vegetal foi escolhida uma abordagem denominada de sustentável, pois 

apresenta em sua concepção o paradigma do desenvolvimento sustentável, 

princípios da sustentabilidade e suas relações com a educação. Para tanto, 

foram utilizados os documentos com recomendações nacionais e internacionais 

da educação para o desenvolvimento sustentável, os PCNEM, OCEM, 

trabalhos que tratem de experiências sobre a fotossíntese vegetal e/ou temas 

relacionadas e que subsidiaram os recursos didáticos selecionados para 

comporem a unidade.    

 A unidade didática foi realizada em 4 etapas, totalizando 15h/aulas, 

compreendendo 6 dias letivos consecutivos com exceção da visita ao espaço 

não formal, etapas que estão representadas a seguir: 

.      Figura 25 – Percurso de desenvolvimento da unidade didática. 

 

                      

 

                    

                     

    1ª ETAPA: 

 -Escolha do conteúdo; 

-Identificação e análise das concepções 
alternativas; 

- Ideia da abordagem. 

 

 

 

                   

2ª ETAPA: 

- Escolha dos recursos didáticos; 

- Planejamento das etapas; 

 

 

  

            

              

 

 

 3ª ETAPA: 

- Realização e avaliação  

contínua da unidade didática. 

 

 

 

 

 

                         

                         

 

 

 

 

4ª ETAPA: 

Avaliação final da unidade didática. 

 

 

 

 

 

Fotossíntese vegetal: 
uma abordagem 

sustentável 
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 A primeira etapa descrita na ilustração acima, principalmente no que diz 

respeito ao levantamento das concepções alternativas que subsidiaram a 

elaboração da unidade didática, estas estão descritas detalhadamente em 

outro artigo que compõe esta dissertação. Contudo, objetivando apresentar as 

concepções que motivaram a escolha dos recursos didáticos aqui utilizados, 

segue quadro com as frequências de ocorrência das concepções dos alunos. 

 
 
         Quadro 6 – Média de vezes que as concepções alternativas foram identificadas nos  
         desenhos e nas entrevistas. 

 

 

 A unidade didática foi realizada com turma do turno vespertino e noturno 

com algumas adaptações necessárias à turma e a abreviação do horário no 

turno da noite no ano letivo de 2012. A escola atende alunos do bairro onde se 

localiza e de suas adjacências. No turno vespertino são encontrados alunos na 

faixa etária, a média era de 17 anos. O turno noturno atende principalmente 

estudantes que trabalham durante o dia,  mostrando-se bastante heterogêneo 

no que se refere à idade. Nesse turno a média de idade era de 27 anos, 

 
CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS SOBRE 

FOTOSSÍNTESE EM PLANTAS 

DESENHOS 
E 

ENTREVISTAS 
 36 (ALUNOS) 

Troca gasosa 16 

Crescimento, desenvolvimento e reprodução. 11 

Alimento é obtido pelas raízes (sais minerais, água, nutrientes) 10 

Cor da planta/pigmento 7 

Purificação do ar 8 

Folha é a responsável 5 

Transformação da luz em alimento 3 

Respiração da planta 2 

Transpiração/Evaporação da água 2 

Fototropismo 1 

Troca de nutrientes com bactérias simbióticas das raízes 1 

Ocorre no caule 2 

Responsável pela camada de ozônio 1 
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concentrado-se 44% da amostra (10 alunos) até os 21 anos, 30% até os 31 

anos (07 alunos) e a partir dos 32 anos 26% (06 alunos). A unidade didática foi 

inserida dentro do  módulo de Ecologia, potencializando a abordagem com 

base no desenvolvimento sustentável e a relação da fotossíntese vegetal com 

outros temas.  

  Aos alunos foi entregue uma pasta para arquivarem as atividades 

desenvolvidas, pois assim teriam, sempre que necessário, as informações 

sobre as etapas realizadas, auxiliando nas dúvidas durante os diferentes 

momentos. Ao final da unidade didática, esse material foi devolvido à 

professora para ser analisado.  

 A abordagem sustentável para a fotossíntese vegetal como unidade 

didática foi planejada com distintas alternativas metodológicas, não 

privilegiando um único referencial teórico. Confiou-se, dessa forma, que seriam 

estimuladas diferentes funções cognitivas da aprendizagem, além da 

participação dos alunos. Sobre isso, Viveiro e Diniz discorrem: 

 

 

  A diversificação de atividades e de recursos didáticos contribui 

para motivar os estudantes, possibilitando atender a distintas 

necessidades e interesses dos alunos. A motivação é fundamental 

para que o estudante tenha uma aprendizagem significativa e, além 

disso, não há um único caminho que conduza com segurança à 

aprendizagem, pois são inúmeras as variáveis que se interpõem 

nesse processo (2009, p.1). 

 

 

 Ainda a esse respeito, os autores anteriormente citados, relatam que a 

opção por uma ou outra estratégia depende do conteúdo que se pretende 

trabalhar e dos objetivos selecionados, do público-alvo, tempo e recursos 

disponíveis, entre outros aspectos. Sendo assim, o professor pesquisador 

contribui efetiva e significantemente ao conhecer a realidade dos estudantes e 

da escola. Além desses fatores, foram relevantes para a escolha das atividades 

desenvolvidas as concepções alternativas a respeito da fotossíntese vegetal 

anteriormente identificadas. 
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 A avaliação da unidade didática foi realizada qualitativamente. Embora 

seja resiliente o debate entre as pesquisas dessa modalidade e as de base 

quantitativa, considerando os objetivos desse trabalho e os sujeitos envolvidos, 

essa se mostrou a opção adequada. A esse respeito Chizzoti (2003) destaca 

que os pesquisadores que fazem essa escolha não pretendem furtar-se ao 

rigor e à objetividade, mas reconhecem que a experiência humana não pode 

ser confinada a métodos de descrição e análise inertes. Dessa forma, as 

observações e considerações da unidade foram realizadas continuamente, o 

que também é orientado nos PCNEM e OCEM. Avaliando-se o interesse e 

participação dos alunos nas atividades desenvolvidas.  

 Ao término das etapas previstas, foi realizado um pós teste no formato 

de questionário com 06 questões abertas. As respostas desse instrumento 

foram examinadas com base na análise de conteúdo e estabelecimento de 

categorias segundo Bardin (2011). Para esse autor, a categorização é uma 

investigação que permite identificar elementos que, posteriormente, são 

agrupados de acordo com as suas similaridades e que se estrutura, a priori, em 

isolar e os elementos e a posteriori impor certa  organização às mensagens. O 

quadro 6 apresenta a relação entre a unidade didática e os objetivos da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 
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FOTOSSÍNTESE VEGETAL: UMA ABORDAGEM SUSTENTÁVEL 
Integrando aspectos sociais, ambientais e econômicos com base no desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade. 

Momentos da unidade 
didática 

Recursos  didáticos 
Educação para o desenvolvimento 

sustentável 

 
1- Apresentação das 
concepções alternativas 

(2h/aulas) 

-Concepções alternativas 
de outros alunos; 
-História da Ciência sobre 
a fotossíntese vegetal; 
-Apresentação das 
concepções alternativas da 
turma; 
-utilização de uma paródia 
e música sobre o tema. 

Interdisciplinar e holística; 
 
Ter valores direcionados, de modo que 
possam ser analisados, debatidos, 
testados e aplicados; 
 
Favorecer o pensamento crítico e as 
soluções de problemas: que gere 
confiança para enfrentar os dilemas e 
desafios em relação ao desenvolvimento 
sustentável; 
 
Recorrer a múltiplos métodos: arte, teatro, 
debate, experiência, pedagogias diferentes 
que deem forma aos processos; 
 
Participar do processo de tomada de 
decisões: alunos participam das decisões 
relativas ao modo como devem aprender; 
 
Ser aplicável: as experiências de 
aprendizagem oferecidas estão integradas 
no cotidiano; 
 
Tratar as questões locais assim como as 
globais, usando a linguagem que os 
alunos usam mais comumente. 
 

 
2- Aula expositiva 

(4h/aulas) 

-A problematização com a 
hidroponia; 
-Identificação dos termos 
pesquisados da paródia; 
-Apresentação do 
processo de fotossíntese 
vegetal; 
-Relação da fotossíntese 
com questões ambientais e 
polêmicas; 
-Entrega do texto de 
divulgação científica. 

3- Texto de divulgação 
científica 
(2h/aulas) 

-Apresentação do TDC 
pelos grupos e debate  
orientado. 

4. Experiência e 
modelos de carboidratos 

(2h/aulas) 

-Apresentação sobre a 
produção de carboidratos; 
-Montagem de modelos de 
carboidratos; 
-Experiência Elodea. 
 

5. Aula de campo 
(5h/aulas) 

 

-Orientações para a aula 
de campo; 
-Instrumento para 
identificação da percepção 
dos alunos sobre a UD.  

Quadro 7- Síntese dos principais norteadores da unidade didática baseados no desenvolvimento 
sustentável. 
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3.2.1 APRESENTAÇÃO DAS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 

 

 As concepções alternativas são consideradas resistentes, mesmo após  

o sujeito ter acesso ao conceito científico. Medeiros, Costa e Lemos (2007) ao 

realizarem uma proposta de aprendizagem significativa para fotossíntese e no 

ensino médio, observaram que houve uma conexão não arbitrária e substantiva 

da nova informação com os subsunçores, e isso muitas vezes acontece com as 

ideias inadequadas e é por isso que são tão resistentes a mudanças. Esses 

autores sugerem que tal fato nos permite compreender por que alguns alunos 

permaneceram usando as concepções alternativas que já possuíam no início 

do processo.  

 Dessa forma, partimos da noção de perfil conceitual de Mortimer (1996) 

que pressupõe o convívio de explicações diversas para um determinado 

fenômeno ou processo e que são acessadas de acordo com as circunstâncias 

em que são indagadas.  

  

 

1° Momento: apresentação das concepções alternativas sobre a fotossíntese 

vegetal 

 

 A primeira etapa foi a apresentação das concepções alternativas e suas 

características aos alunos, objetivando demonstrar seu caráter universal e que 

muitas vezes representativo de uma explicação do mundo aceitável, 

considerando-se que a observação direta do cotidiano não contempla todos os 

fenômenos naturais. Essa perspectiva permitiu que reflexões sobre a origem e 

desenvolvimento da Ciência relacionada à fotossíntese vegetal estivessem 

previstas para a discussão e debate, justificando a sua inserção na unidade 

didática. A História da Ciência como ferramenta didática vem se mostrando 

eficaz na promoção de mudança conceitual nas visões dos alunos sobre a  

demarcação entre o conhecimento científico e outras formas de conhecimento 

(EL-HANI, TAVARES e ROCHA, 2004). Além disso, as concepções alternativas 

identificadas coincidem com as ideias que prevaleceram durante a história 

científica desse tema (KAWASAKI e BIZZO, 2000; CARNEIRO e GASTAL, 

2005). 
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O primeiro contato e análise dos resultados de outros grupos, seguidos 

pela apresentação de uma síntese da História da Ciência sobre o tema, 

possibilitou que se identificasse e desenvolvesse uma visão crítica quanto à 

fotossíntese vegetal, percebendo-se, inclusive, a limitação da experiência 

primeira (BACHELARD, 1996) como explicação da realidade. Essa etapa foi 

encerrada com a apresentação de uma paródia sobre a fotossíntese, a qual 

objetivou a introdução dos alunos aos aspectos citológicos e metabólicos do 

processo. Consequentemente, permitia uma familiarização inicial com os 

termos científicos envolvidos, uma vez que a linguagem científica pode ser um 

obstáculo verbal para os conceitos científicos e é considerada pelos alunos 

como uma das dificuldades da aprendizagem em Biologia (SOUZA, 2000).  

 A importância do Ensino Ciências de acordo com Caruso(2003) 

encontra-se também nos valores que esse ensinamento implicitamente passa 

para quem aprende, tais como: curiosidade, humildade, honestidade, verdade, 

razão e ética. Nesse sentido, pretendia-se também, valorizar a produção dos 

desenhos e entrevistas dos alunos sobre a fotossíntese vegetal ao perceberem 

que há similaridades com trabalhos realizados por níveis de escolaridade 

diferentes, inclusive graduação de outros países. Devido aos diversos âmbitos 

de dificuldades da educação pública básica brasileira, alguns alunos 

desenvolvem um negativismo em relação ao próprio potencial e capacidade de 

raciocínio, subestimando-se quanto a sua produção e desenvolvimento escolar.  

 

 

2° Momento: aula expositiva dialógica ( 2 aulas para cada momento)  

 O segundo momento foi iniciado com a problematização sobre a 

hidroponia. Na ocasião, apresentou-se aos alunos uma alface em um recipiente 

de vidro com água. Em seguida, eles eram questionados sobre se, naquela 

situação, o vegetal teria o necessário para realizar a fotossíntese. Inicialmente, 

eles registraram suas respostas em folhas disponíveis em suas pastas e, em 

seguida, as respostas foram socializadas e discutidas.  

Posteriormente, foram fornecidas embalagens da alface com cultivo 

hidropônico, relembrados os casos de concepções alternativas (o alimento da 

planta é fornecido pelo solo através das raízes) vislumbrados no momento 
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anterior. Sendo assim, era promovida uma reflexão sobre como a forma de 

produção hidropônica entra em contraste com a concepção alternativa. Seguiu-

se para a apresentação dos termos não conhecidos citados na paródia e 

divulgação dos conceitos pesquisados pelos alunos.  

 A etapa subsequente foi a apresentação dos aspectos citológicos do 

tema e os conceitos vinculados tradicionalmente no currículo às áreas de 

Química e Física (TEKKAYA, 2002). Essa necessidade foi observada no 

diagnóstico sobre as concepções alternativas, além de se mencionada por 

outras pesquisas como um dos obstáculos relacionados ao conhecimento 

sobre o tema. O fato da compreensão do processo ser integrada por diferentes 

áreas da Ciência e ser um dos motivos para as concepções e erros 

conceituais, determina a inevitabilidade desse tratamento para o assunto, como 

observado na unidade didática concebida por Waldron (2011). Devido à 

amplitude do conteúdo, foi estabelecido 4h/aulas, dois dias letivos para a 

realização dessa fase, nos remetendo continuamente a esse instante em todas 

as outras atividades. No dia letivo seguinte, intervalo de uma semana (a 

disciplina de Biologia possui 2h/aulas/semana), recapitulava-se o que já tinha 

sido discutido e retomava-se a sequência.   

 Durante todo esse percurso foi norteado por perguntas sobre temas 

atuais para que a turma ponderasse como seria sua articulação com a 

fotossíntese vegetal, como por exemplo:   

 

“relacionado com qual fenômeno e/ou processo vocês conhecem ou 

ouviram falar sobre o dióxido de carbono?” 

 

“O papel do dióxido de carbono é considerado positivo ou negativo para 

o planeta?” 

 

“Quais são os impactos do dióxido de carbono (positivos e/ou negativos) 

no domínio social, ambiental e econômico?”  

 

“Qual a relação da fotossíntese vegetal com esses questionamentos?”  
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Essas perguntas não foram respondidas, pois nessa ocasião pretendia-

se identificar o que sabiam sobre a temática e que relações traçariam 

previamente com ela.  

 Esta etapa foi concluída com a entrega dos textos de divulgação 

científica que deveriam ser lidos e analisados em grupos para que fossem 

discutidos e debatidos na próxima etapa. 

 

 

3° Momento: leitura e discussão de textos de divulgação científica  

 

  Os textos de divulgação científica (TDC) apresentam-se como objeto de 

pesquisa e ferramenta didática utilizada na escola (MARTINS, NASCIMENTO e 

ABREU, 2004; SILVA e FREITAS, 2006). Marandino et al. (2003), ao 

analisarem não só esse gênero literário como também a divulgação da ciência 

de uma forma ampla, observaram que essa campo vem se afirmando, não sem 

resistências, sendo inclusive temerário indicar a existência efetiva de um novo 

campo de conhecimento, o que reforça a importância do aprofundamento 

teórico sobre essa prática. E ainda, que as questões principais que envolvem 

essa problemática, diz respeito ao “porque” e ao “como” divulgar. Embora, não 

seja objetivo do trabalho um aprofundamento nesse contento, muito menos no 

que concerne à linguística, essas são premissas que devem ser observadas 

quando da utilização desse recurso.  

 Ao utilizar os TDC Silva e Kamura (2001), consideraram que sua função 

reside em três pontos principais:  

i) Uma forma de estender o conteúdo trabalhado para além do âmbito 

usualmente considerado, propiciando uma maior identificação dos alunos com 

o tema e contribuindo para modificar algumas de suas concepções e visões. 

Permitiu discussões em torno de como são construídas e estabelecidas as 

“verdades” ou os conceitos da ciência. Paralelamente, mostrou-se um 

instrumento de grande potencial para o necessário desenvolvimento da leitura 

e reflexão sobre a leitura. 

ii) Desempenhou papel essencial em outra esfera, talvez afetiva e motivacional, 

despertando e, depois, contribuindo para a manutenção do interesse dos 

alunos, sempre vivo, ao longo do período em que o tema foi trabalhado. 
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Contribuiu para proporcionar-lhes uma maior satisfação em relação ao que 

aprenderam. 

iii) Um instrumento importante no estabelecimento do diálogo em sala de aula, 

entre professor, alunos e conhecimento, diálogo esse considerado como 

essencial ao processo de ensino-aprendizagem. 

 Além dessas contribuições, a utilização desse tipo de texto pretendia 

subsidiar um debate que levasse em consideração o tripé sobre o qual repousa 

o desenvolvimento sustentável - a responsabilidade e prudência: social, 

ambiental e econômica. O que estava aliado oportunamente ao debate que 

ocorreria no país de alcance mundial sobre esse paradigma na Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20.  

 Foram utilizados 06 textos diferentes que alicerçavam a discussão sobre 

o objetivo da Rio +20, cadeia alimentar, créditos de carbono, empreendimentos 

sustentáveis, limite ao desenvolvimento de países, resíduos sólidos e hábitos 

de consumo.  A aula transcorreu com a apresentação dos textos de divulgação 

científica pelos grupos, seguida das discussões que observavam sempre a 

relação com a fotossíntese vegetal e implicações sociais, ambientais e 

econômicas.  Os TDC foram: 

 

Como administrar o sumidouro de carbono? 

Capitalização do excedente de gás carbônico absorvido pela Amazônia gera polêmica 

(Ciência Hoje, 2009) 

A face invisível do lixo 

 (Ciência Hoje , 2009) 

A energia em nossas vidas 

(Ciência Hoje,  2009) 

Memórias de um carbono 

(Ciência Hoje,  2007) 

Países à venda. Tratar aqui. E ali. 

(Ciência Hoje,  2009) 

Variação surpreendente 

(Ciência Hoje,  2007) 
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4º. Momento: Uso de modelos de carboidratos e atividade experimental 

 

 A fotossíntese vegetal é considerada um tema abstrato e que integra 

diversas áreas da Ciência. Essa última peculiaridade, associada à 

especialização das disciplinas escolares e a falta de transposição do tema, 

criam entraves no processo de ensino e aprendizagem, principalmente no que 

se refere à formação dos carboidratos desse processo. Para Kawasaki e Bizzo 

(2000), o aluno tem dificuldade em perceber que o carbono presente na 

Biologia é o mesmo da Química. Nesse sentido, foi realizada uma 

apresentação aos alunos sobre a produção de carboidratos e sua relação com 

a alimentação humana, seguindo-se do uso de um modelo de carboidrato que 

foi montado em pequenos grupos. 

 Atividades experimentais são utilizadas e analisadas na pesquisa do 

Ensino de Ciências. As suas potencialidades estão na orientação investigativa 

no desenvolvimento de diferentes competências pelos alunos, embora a sua 

utilização ainda seja pouco frequentemente nas aulas de Ciências 

(FERNANDES e SILVA, 2004). Para Gil-Pérez e Valdés-Castro (1996), uma 

atividade de laboratório na escola que busca aproximar-se de uma investigação 

não deve ser exclusivamente experimental, mas integrar vários aspectos 

igualmente essenciais à atividade científica.  

 A escola onde a unidade didática foi realizada não possui laboratório, o 

que se assemelha a uma parcela considerável dos estabelecimentos de ensino 

do Estado que carecem de laboratórios em condições satisfatórias de 

funcionamento e contam com pouco investimento para que isso ocorra 

(OLIVEIRA, ARAÚJO e PRADO, 2011). O fato de um dos mecanismos 

utilizados para abordagem da fotossíntese ser a realização de experiências 

(VILELA, VASCONCELLOS e GOMES, 2007; ZAGO et al., 2007), juntamente 

com a motivação previamente demonstradas é que levou à organização da 

atividade experimental. A experiência (apêndice) foi conduzida em grupos e as 

etapas e observações foram registradas. 
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5º. Momento: A Aula de Campo 

 

 A aula de campo ou atividade de campo apresenta-se como um recurso 

que motiva, integra e contextualiza os conhecimentos adquiridos na sala de 

aula. Portanto, um relevante recurso para a educação científica a respeito do 

qual Seniciato e Cavassan atestam: 

 

 

Essa contribuição para a aprendizagem pode ser decorrência da 

abordagem menos fragmentada do conhecimento, possível pela 

observação dos fenômenos naturais na complexidade e integralidade 

com que se apresentam na natureza; pode ser decorrente ainda da 

abordagem menos abstrata, no sentido de que a experiência e as 

sensações vividas contribuem para que os alunos recorram aos 

aspectos concretos da realidade, guardando coerência com as 

características de interpretação do mundo que são típicas da faixa 

etária considerada na pesquisa (2004, p. 145). 

 

 

 O setor de educação da UNESCO (2008) elaborou um documento que 

orienta cenários para uma educação de qualidade, equidade e 

desenvolvimento sustentável, recomendando a conciliação da educação formal 

com os contextos educacionais não formais, nos quais é preciso elaborar 

respostas apropriadas a um amplo espectro de necessidades de 

aprendizagem. Para que ocorra harmonia entre essas categorias da educação 

é necessário que o planejamento e o objetivo dos professores estejam em 

consonância com o local visitado. 

 Tendo por princípio as preocupações acima, o local selecionado foi a 

Ecovila Pau-Brasil, projeto sustentável e sem recursos externos, situado em 

uma área de 1,5 hectares, idealizado como um Centro de Educação e 

Pesquisa voltadas à área ambiental. Em um primeiro contato com os 

administradores foi enviado um resumo sobre os objetivos da unidade didática 

com base no desenvolvimento sustentável para a fotossíntese vegetal e 

agendado o dia da aula. Nesse caso, a visita foi monitorada pela instituição, 

com um itinerário pré-determinado, o que a priori facilita o trabalho do 
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educador, uma vez que se supre a necessidade de que conheça 

detalhadamente todo o ambiente visitado (VIVEIRO E DINIZ, 2009). Contudo, 

não significa que o professor não deva preparar-se e se possível conhecer a 

proposta antecipadamente, permitindo contribuições coerentes entre a aula de 

campo e a unidade didática desenvolvida.  

 Ao chegar à Ecovila os administradores relataram os objetivos do projeto 

e justificaram as escolhas por trabalharem em uma perspectiva sustentável. 

Em seguida, foram apresentadas as técnicas de reciclagem e reaproveitamento 

de materiais e realizada uma caminhada para demonstração do cultivo 

desenvolvido no local. O término dessa atividade  ocorreu no restaurante onde 

os alunos foram convidados a conhecer a cozinha para a explicação da 

importância da alimentação e cultivo saudáveis, e ainda sobre o desperdício 

dos alimentos. 

      



81 
 

3.3 DISCUTINDO A UNIDADE DIDÁTICA 

 

 A maioria das etapas da unidade didática foi realizada em caráter piloto no 

ano de 2011. Mesmo sem a realização do questionário, a análise contínua sobre a 

participação, interação e motivação dos alunos foi realizada. Não estava previsto a 

realização de prova escrita para a unidade didática. Porém, a turma do turno 

vespertino de 2012, sentiu-se menos motivada com relação a avaliação contínua e 

solicitou que fosse realizada uma prova escrita. Pareceu-nos que esse resultado 

veio do interesse que os alunos tinham em se prepararem  para o vestibular e 

ENEM, surgindo o anseio em serem avaliados de forma similar.  

A prova desperta sentimentos negativos, desenvolvidos ao longo dos anos de 

escolarização, mas a reflexão que se faz das consequências de provas 

demasiadamente simples, sugere suscitar nos alunos nenhum comportamento de 

empenho pessoal para realizá-las, surgindo condições de indolência e nenhum 

empenho para aprender, muitas vezes associadas a sentimentos relativos ao 

desinteresse do professor pelos alunos e pelo seu trabalho (GATTI, 2003). Embora, 

não seja a mesma situação, atreve-se a extrapolar que os estudantes habituados às 

avaliações tradicionalistas, possam acreditar que a ausência de um documento 

avaliativo escrito seja falta de comprometimento do professor com o processo de 

ensino e aprendizagem e/ou não reflitam coerentemente os seus desempenhos.  

 A participação e interação foram consideradas boas em todas as etapas 

previstas. Obviamente alguns alunos, principalmente do turno noturno, não tiveram 

uma frequência que os permitissem acompanhá-las na totalidade, o que refletia 

sobre sua desenvoltura nas atividades. Efeito semelhante foi encontrado por Oliveira 

(2008) ao realizar uma sequência didática no ensino médio noturno e encontrar 

resultados que apontam o grande número de faltas, não permite que se obtenham 

os objetivos esperados para essa metodologia. Ainda sim, realizou-se a unidade 

didática com algumas adaptações em relação ao vespertino, por esses motivos e 

questões outras, como o horário reduzido do noturno.  

 Na primeira etapa, durante a apresentação das concepções alternativas foi 

interessante notar como, mesmo antes da explicação do conteúdo, ao analisarem os 

desenhos e ideias de outros estudantes, inclusive da graduação, as exclamações e 

comentários a respeito dos erros identificados eram espirituosos e conduzidos no 

sentido de depreciar quem o produziu. Nesses momentos, eram realizadas 
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interferências que os alertava sobre os próprios desenhos, além dos valores 

pessoais ao saber colocar-se como crítico em uma situação. Sobre isso, a Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI em relatório fornecido a UNESCO 

(DELORS et al.,1996) aconselha: exigências de compreensão mútua, de assistir-se 

pacificamente e, por que não, de forma harmônica são, precisamente, os valores de 

que o mundo mais carece.  

Ainda nessa fase, alguns relatos sobre a História da Ciência da fotossíntese 

vegetal foram proferidos e os alunos fizeram analogias com as concepções 

demonstradas.  Isso possibilitou o estímulo à formação  de  um  espírito  crítico 

fazendo  com  que  o  conhecimento  científico fosse  desmitificado  sem,  entretanto,  

ser  destituído  de  valor (MARTINS, 1998). Ao término, a música e a paródia foram 

divulgadas e fornecidas as letras para um primeiro contato. A primeira de um estilo 

musical mais formal e a segunda um ritmo que leva a maior descontração, para a 

qual se sentiram até surpresos por abordar um tema da Biologia. Voluntariamente 

começaram a cantar e até se propuseram a fazer uma nova versão da música 

(figura 26). A respeito da utilização desse recurso, que pode ser entendido como um 

agente estimulador da aprendizagem, quando elas são ligadas a um mundo mais 

próximo dos alunos, a educação se torna mais prazerosa e, consequentemente, 

mais produtiva (Ribas e Guimarães, 2004).  

   

 

 
            Figura 26- Turma tocando e cantando a paródia sobre a fotossíntese.    
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 Na segunda etapa, a aula expositiva começou com o questionamento sobre a 

hidroponia, momento em que as concepções novamente emergiram e foram 

relacionadas à aula anterior. O conteúdo foi ministrado sempre no sentido de 

confrontar as concepções alternativas e em alguns momentos era necessário deter-

se em alguns conceitos tradicionalmente mais explorados por outras disciplinas. 

Nesse caso, a absorção  dos comprimentos de onda da luz e suas implicações com 

a clorofila e a cor dos vegetais, demonstrou ser um ponto interessante para os 

estudantes.  

Ao final dessa etapa, onde foi explicado o processo da fotossíntese vegetal, 

as músicas foram retomadas e realizadas socializações sobre os termos da paródia 

que não conheciam. Os termos listados foram: tilacóides, ATP, NADP, NADPH2 e 

estroma. Foi observado que a musicalidade diminui a estranheza na utilização da 

linguagem científica e como expressada por alguns alunos após a aula teórica: 

“agora eu estou entendo o que o a letra quer dizer”. Isso, inclusive, deu sentido à 

poesia da música, como mencionado pelos alunos: “eu já achava bonita, mas não 

sabia que estava falando da fotossíntese das plantas”. No segundo dia letivo dessa 

etapa, foi dada sequência ao conteúdo sobre fotossíntese e apresentados os 

conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Além do objeto da 

unidade didática e atividades que seriam realizadas, foi demonstrado entusiasmo 

para a atividade experimental e de campo. Ao realizar a abordagem sobre os 

aspectos sociais, ambientais e econômicos da fotossíntese vegetal, os alunos foram 

questionados se já tinham refletido sobre isso ou quais temas discutidos nos meios 

de comunicação poderiam estar relacionados com ele. Nenhum deles afirmou ter 

realizado essas conexões, mas alguns mencionaram que estaria ligado ao 

aquecimento global. Interrogados sobre o porquê, se referiram ao dióxido de 

carbono envolvido no processo. Mais uma vez interpelados a explicarem-se, 

percebeu-se insegurança e receio, silenciando-se sobre esse quesito.  

No caso do aquecimento global, Vieira e Bazzo (2007) reportam-se ao fato de 

que como grande número de informações que chegam aos alunos por diferentes 

meios, isso acaba passando a imagem de um fenômeno catastrofista e indiscutível 

sobre o qual se supõe que haja um consenso científico. Suas  conclusões, ao 

implementarem uma estratégia para debate desse e de assuntos controversos,  

apontam para a contribuição em abrir espaço para que os futuros cidadãos tomem 

parte em discussões científicas que envolvem posições antagônicas, negociação, 
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argumentação e tomada de decisão. Esses também são os valores que orientaram 

essa pesquisa no desenvolvimento da próxima etapa analisada.  

 A apresentação dos textos de divulgação científica e sua posterior discussão 

teve a adesão dos alunos que se apropriaram de muitas questões que envolviam a 

fotossíntese vegetal, analisando-as sempre através das dimensões sociais, 

ambientais e econômicas, além da responsabilidade individual e política envolvida. 

Nessa direção, um ponto que saltou à atenção da turma foram os discutidos no texto 

Países à venda. Tratar aqui. E ali.(GUIMARÃES, 2009), onde o colunista discute “o 

neocolonialismo de nações ricas em busca de terras nas regiões pobres do globo”.  

Uma aluna, inclusive, revelou essa percepção no questionário.  

 A quarta etapa da unidade didática, foi uma das que mais promoveu a 

participação e interação dos alunos. A montagem dos carboidratos (figuras 27 e 28) 

foi interessante, pois aliou conhecimentos de outras disciplinas e diminuiu a 

dificuldade em se trabalhar aspectos abstratos do conteúdo, como citado por Jófili, 

Sá e Carneiro-Leão (2010); Çokadar (2012) e Castro e Bejarano (2013).  

 

 
          Figura 27- Alunas montando o modelo de carboidrato. 
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            Figura 28- Grupos montando os modelos de carboidratos. 

 

 

 A atividade experimental (figuras 29, 30 e 31) foi muito motivadora para os 

alunos. Manusear vidrarias de laboratório pela primeira vez e seguir as etapas 

necessárias ao desenvolvimento do conhecimento científico fez com que tivessem a 

atenção e curiosidade que se esperava.  

 

 
            Figura 29- Grupos realizando a atividade experimental. 
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             Figura 30-  Alunos observando o experimento.  

 

 

 
                        Figura 31- Grupos observando os experimentos.  

 

  

 A última etapa, a aula de campo (figura 32 e 33), não foi realizada no 

cronograma estipulado, pois o transporte necessário ao descolamento dos alunos 

não estava disponível. Todavia, isso não foi considerado um empecilho para os 

resultados, visto que se pretendia identificar a ampliação do conhecimento sobre a 

fotossíntese vegetal e a existência das concepções alternativas após a sequência de 

atividades. Essa etapa foi considerada fundamental não apenas em termos de 

questionamentos e promoção de valores, mas para vivencia-los. O local visitado 

superou as expectativas, pois os administradores antecipadamente informados 

sobre a abordagem sustentável para a fotossíntese vegetal adequaram-se aos 
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objetivos da unidade didática. O espaço não formal visitado (a Ecovila) é um 

ambiente que faz com que lembremos os vínculos que nos unem ao entorno natural 

e social, base duradoura para alicerçar o respeito, o senso de justiça, a 

responsabilidade e o diálogo, como previsto pela UNESCO (2005).  

 

 

 
    Fotografia 32- Aula de campo na Ecovila Pau-Brasil. 

 

 
   Fotografia 33- Aula de campo na Ecovila Pau-Brasil. 
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 O pós teste foi realizado com todos que compareceram na atividade de 

campo: 15 alunos do vespertino de uma turma de 19 componentes e 4 alunos do 

noturno com 31 alunos matriculados, entre os quais frequentavam as aulas 23 

desses. A discrepância existente no caso do turno noturno foi devido à maioria dos 

alunos trabalharem durante o dia (dos 23 que frequentam a escola, apenas 3 não 

trabalhavam) e a visita à Ecovila realizar-se nesse período. Uma observação 

interessante é que foram disponibilizadas declarações para justificar as ausências, 

porém a maioria dos estudantes informou que os estabelecimentos onde 

trabalhavam não aceitariam e/ou não seriam vistos com bons olhos pelos patrões, a 

ausência para participação de uma aula de campo. A responsabilidade 

socioeconômica familiar e a falta de incentivos à Educação podem ser apontadas 

como possíveis causas dessa situação.  

 Mesmo com as diferenças apontadas acima, observou-se uma similaridade 

nas concepções alternativas. Esse tipo de concepção tem como características 

ocorrerem independente de idade, escolaridade e nacionalidade. Outra 

característica é sua persistência, mesmo após o uso de metodologia que visem 

minimizar essa dificuldade,  esse resultado foi encontrado nesse trabalho e em 

outros que se referem à fotossíntese (KAWASAKI E BIZZO, 2000; SOUZA e 

ALMEIDA, 2002; MOÇO e SERRANO, 2003; KÖSE, 2008; MEDEIROS, COSTA e 

LEMOS 2009). Ao analisar os dados do questionário ficou evidente que a concepção 

relacionada à importância da fotossíntese vegetal para a purificação do ar se 

sobressai devido aos aspectos mais marcantes. Estes, para alguns alunos, são a 

absorção e emissão gasosa do processo.  

Alvo de várias reflexões e discussões durante as etapas, a persistência de 

observar os fenômenos com caráter utilitário ao ser humano foi considerada 

relevante. Como discorreu Bachelard (1996), o pragmatismo é um obstáculo ao 

conhecimento científico. Para ele, a noção de que o verdadeiro deve ser 

acompanhado do útil é um perigo para chegar a uma cultura objetiva de fato. Um 

quadro com as concepções alternativas que permaneceram está apresentado no 

quadro 7, a seguir: 
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Quadro 8: Concepções alternativas sobre a fotossíntese vegetal persistentes após a 

unidade didática.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: própria (autora: Danielly Torres) 

 

 

 No quadro 7, percebe-se que, com relação aos produtos e reagentes 

envolvidos, somente dois alunos apresentaram concepções alternativas. Ainda 

houve associação direta  e uso como sinônimo da respiração, do crescimento e da 

reprodução, quando perguntados sobre a importância do processo para os vegetais. 

Quanto à importância para os demais seres vivos, 63% mencionaram em sua 

resposta a purificação do ar, mesmo que estivessem outras informações associadas. 

Além do conhecimento pragmático já discutido, ainda com a ótica bachelardiana 

pode-se pensar esse resultado pela noção de conhecimento geral, uma vez que 

essa explicação foi difundida significativamente nos primeiros movimentos 

ecologistas e divulgados na imprensa. Nesse caso, a Amazônia é o melhor exemplo, 

pois até a década de 80, prevalecia o mito de “pulmão do mundo” sendo também 

nesse período que pesquisas científicas derrubaram definitivamente ideia(COSTA, 

2006). A respeito dessa divulgação científica, Gomes (2000)  ao avaliar as 

características discursivo-textuais de uma revista, revela ser a falta de preparo ou de 

treinamento uma das causas das diversas lacunas na formação de cientistas e de 

 
CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS SOBRE A FOTOSSÍNTESE VEGETAL 

PERGUNTAS 
CONCEPÇÕES 

ALTERNATIVAS 
ALUNOS 

(n=19) 

Conceito Purificação do ar 7 

Reprodução 3 

Produtos e reagentes Sais minerais do 

solo 
1 

Frutos e flores 1 

Importância para os 

vegetais 

Respiração 1 

Reprodução 1 

Crescimento 1 

Importância para os outros 

seres vivos 
Purificação do ar 12 
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jornalistas, impedindo que as informações cheguem com clareza aos leitores. Mais 

recentemente, a divulgação sobre mudança e aquecimento global, podem ter 

fomentado essa concepção, porque em algumas mídias o dióxido de carbono é 

colocado erroneamente como vilão ambiental (XAVIER e KERR, 2004).  

 Houve uma aluna que apresentou simultaneamente uma percepção utilitária e 

concepção alternativa, como se percebe na resposta: “A fotossíntese é um processo 

bastante importante para as plantas, pois a partir dele se dá o alimento não só para 

a própria planta, como também para humanos e animais. Também purifica o ar, 

tirando o gás carbônico e liberando oxigênio”.  

 O obstáculo pragmático sobre o conceito da fotossíntese vegetal foi 

observado mesmo entre os estudantes que não apresentaram concepções 

alternativas, conforme pode ser exemplificado na seguinte resposta: “A fotossíntese 

é importante para cadeia alimentar, e é um processo pelo qual as plantas produzem 

seu próprio alimento”. Nesse caso, percebe-se que a aluna inicia seu discurso com 

uma utilidade, o que não foi visto na análise de uma forma plenamente negativa, 

porque demonstra que teve seus conhecimentos ampliados sobre o processo, 

identificando sua importância ecológica, embora não tenha empregado todas as 

propriedades essenciais ao conceito.  

 Duas alunas demonstraram na conceituação a preocupação em não exprimir 

concepções alternativas, o que interessantemente pode ser constato ao analisar os 

trechos seguintes: “A fotossíntese não é a respiração das plantas; e esse processo é 

importante para as plantas e também para os seres vivos, nela a planta absorve 

várias substâncias e também liberam substâncias que foram produzidas” e “Ocorre 

na parte verde das plantas. Elas produzem seu próprio alimento”. A primeira 

estudante quis evidenciar a distinção entre fotossíntese e respiração e, a segunda, 

possivelmente, a superação da ideia de que o único local onde o processo ocorre é 

nas folhas.  

 Na questão que solicitava quais relações eram possíveis estabelecer entre 

fotossíntese vegetal e desenvolvimento sustentável, prevaleceu a que foi 

categorizada como plantio e preservação de áreas verdes, o que pode ser 

observado no seguinte trecho: “Talvez se as pessoas plantassem mais, para que 

esse processo estivesse acontecendo bastante, o planeta seria mais sustentável” e 

“Quanto mais plantas no planeta, mais sustentável ele fica”. Acredita-se que a aula 

na Ecovila tenha contribuído bastante para essa percepção, pois os alunos 
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vivenciaram uma relação harmônica com a natureza e que mantém conforto e 

qualidade de vida. A categoria citada com o segundo maior número foi, novamente, 

a purificação do ar que pode ser exemplificada no seguinte relato: “A fotossíntese 

tanto é importante em nossas vidas como no planeta, não podemos viver sem o 

oxigênio”. Isso reforça todos os argumentos citados anteriormente  acerca da força 

dessa concepção.  

 A categoria créditos de carbono existe claramente clara uma influência dos 

textos de divulgação científica trabalhados, o que é observado na resposta de uma 

das alunas: “Uma boa relação é a parte de créditos de carbono, pois sem carbono 

não existe fotossíntese e o valor em grande escala dele não é bom para o planeta e 

sua sustentabilidade. É um absurdo os países do Norte destruírem sua terras e 

procurarem outros para fazer o mesmo”. Essa declaração foi considerada uma das 

que contemplou os três aspectos do desenvolvimento sustentável: social, ambiental 

e econômico, demonstrando ainda criticidade com relação ao tema. Quando se 

referiram à alimentação foi citada a importância dos vegetais na cadeia alimentar e, 

no que trata da poluição, a contribuição do processo em seu combate. O quadro 8 

sintetiza a categorização:  

 

 

  Quadro 9: Relação entre a fotossíntese vegetal e o desenvolvimento sustentável determinada pelos 

alunos.  

 
FOTOSSÍNTESE VEGETAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

CATEGORIAS ALUNOS 
(n=19) 

Plantio e preservação de áreas verdes 6 

Purificação do ar 4 

Crédito de carbono 3 

Reciclagem e reutilização 2 

Alimentação 2 

Poluição 2 

Fonte: própria (autora: Danielly Torres) 
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 Quando questionados se consideraram a Ecovila um projeto sustentável e 

solicitados a justificarem a resposta, 04 alunos não responderam. Todos os outros 

responderam que sim e a partir de suas respostas foram estabelecidas três 

categorias, representadas abaixo (quadro 10): 

 
 
Quadro 10: Justificativa dos alunos para a Ecovila Pau-Brasil ser considerada um projeto sustentável 

 

. 

        Algumas justificativas dos alunos exemplificam bem a primeira categoria, 

como: “Sem dúvida. A Ecovila é tão sustentável que não se desperdiça nada após 

ser usado, tudo é reutilizado, e é tudo mesmo” e “Sim, porque o projeto é elaborado 

de várias maneiras sustentáveis, fazendo com que seja reciclado material, não 

poluindo o ambiente, adotando produtos naturais”.  A maior demanda dessa 

percepção pode ser decorrente da demonstração de reutilização, reciclagem e 

compostagem da Ecovila. As respostas que foram classificadas na segunda 

categoria podem ser representadas pela seguinte resposta: “Sim, porque trata-se de 

um projeto que cuida da natureza, das plantas e de termos uma vida mais saudável, 

uma alimentação boa e natural”. Nesse caso, advém tanto da demonstração do 

cultivo como do restaurante que faz parte do projeto. Na última categoria, o aluno 

disse “Sim, considero porque de lá eles podem tirar sua renda, é tudo bem prático e 

natural”. Percebe-se nas respostas que são privilegiadas as dimensões sociais e 

ambientais, comentando-se pouco sobre a relação econômica.  

 A última pergunta foi sobre qual recurso didático os alunos consideraram que 

contribuiu mais para seu aprendizado. Alguns mencionaram mais de um recurso, por 

isso o total citado supera o número de alunos. Os resultados estão representados no 

quadro 11: 

CATEGORIAS ALUNOS 
(n=19) 

Reutilização e reciclagem de materiais 8 

Cultivo e alimentação 6 

Renda 1 
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 Quadro 11: Recursos didáticos mencionados pelos alunos como os que mais contribuíram 

 para o aprendizado da fotossíntese vegetal. 

RECURSOS DIDÁTICOS ALUNOS 
(n=19) 

Aula de campo à Ecovila 12 

Atividade experimental e modelos  5 

Texto de divulgação científica 1 

Paródia sobre a fotossíntese 1 

Todos os recursos 1 

Não respondeu 1 

                     

 

 

 A aula de campo e atividade experimental foi uma solicitação constante dos 

alunos e, naturalmente, era esperado que fossem os recursos mais citados. E outros 

trabalhos já apontaram para a perspectiva motivacional dessas alternativas de 

ensino e aprendizagem (SENICIATIO e CAVASSAN, 2004;  DOURADO, 2006; 

SENICIATO e CAVASSAN, 2008).  
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 

 

 A utilização de unidades didáticas para minimizar dificuldades de ensino e 

aprendizagem é uma metodologia descrita para vários temas no Ensino de Ciências 

e Biologia. Algumas limitações já foram relatadas, principalmente no que se refere à 

assiduidade do turno noturno, impedindo e/ou dificultando a sequência estabelecida 

no planejamento da unidade. Esse resultado foi encontrado nessa pesquisa, além da 

diminuição representativa no pós-teste em virtude do não comparecimento à aula de 

campo por ser realizada durante a manhã. É penoso e porque não dizer frustrante, 

planejar e organizar as atividades e por motivos de ordem pessoal dos alunos ou 

estrutural da escola não serem realizadas como deveriam. Contudo, acredita-se que 

essas realidades não devem desmotivar ou inviabilizar trabalhos dessa natureza, 

especialmente se decorrente de mestrados profissionais, visto que um de seus 

objetivos é diminuir a distância em entre pesquisa acadêmica e prática do Ensino de 

Ciências, ascendendo eventualmente para as políticas educacionais.  

 A utilização da análise de desenhos e entrevistas, realizados antes da 

unidade didática, foi fundamental para identificar o que a turma sabia sobre 

fotossíntese vegetal e as concepções alternativas que possuíam, contribuindo para o 

planejamento da unidade desenvolvida. Considerou-se bastante produtivo realizar 

esse trabalho prévio, mesmo estando enumeradas em artigos as concepções mais 

frequentes, pois facilitou a visualização dos avanços obtidos.    

 Foi identificada ampliação do conceito de fotossíntese vegetal e de sua 

importância ecológica, embora concepções alternativas ainda tenham persistido 

após as etapas previstas, reforçando pesquisas anteriores que obtiveram o mesmo 

resultado. 

 A abordagem sustentável do conteúdo com foco nos aspectos sociais, 

ambientais e econômicos associados foi motivadora, pois incluiu o tema no cenário 

bastante discutido no período, a Rio +20. Além disso, permitiu atualizar o debate em 

sala de aula sobre questões controversas e polêmicas do Ensino de Biologia e que 

necessitam de conhecimentos sobre a fotossíntese vegetal para desmistificá-los e 

tornar o ensino e aprendizagem mais críticos, o que pode promover a inserção da 

proposta de acordo com as diretrizes na educação para o desenvolvimento 

sustentável da UNESCO e do governo brasileiro. 
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 Os recursos didáticos utilizados alcançaram o que se pretendia e reforçaram 

o lado motivacional de atividades experimentais e aulas de campo para os alunos. 

Esse último recurso em especial proporcionou o desenvolvimento de valores 

considerados fundamentais: a afetividade, a diminuição do antropocentrismo e o 

repensar sobre as formas de consumo. 

 Alguns resultados e discussões expressas só foram possíveis de serem 

inferidas devido o acompanhamento anterior dos alunos. Isso demonstra que é 

urgente o estímulo ao professor pesquisador para sua atualização e capacitação, de 

modo a leva-los a otimizar sua prática.  
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CONCLUSÃO GERAL 
 
 
 
 A escolha por trabalhar a identificação das concepções alternativas sobre a 

fotossíntese vegetal por meio da utilização de desenhos e entrevistas mostrou-se 

adequada em relação ao contexto escolar. Permitiu conhecer a explicação dos 

alunos e diagnosticá-las como semelhantes ao Ensino Fundamental, uma vez que 

não tiveram aulas sobre esse conteúdo no Ensino Médio. A estratégia de tornar 

conhecida a concepção de outros estudantes, inclusive de nível de ensino superior, 

foi importante para gerar conflitos cognitivos sobre concepções alternativas sem 

constranger os alunos (GALAGOVSKY, 2004a). As concepções identificadas foram 

mencionadas em outras pesquisas, mas algumas não estavam descritas no 

referencial teórico utilizado.     

 O desenvolvimento da unidade didática foi relevante para a prática docente, 

porque permitiu estabelecer uma sequência coesa e com objetivos claros para cada 

momento. Porém, deve ser levado em consideração que a falta de assiduidade é um 

obstáculo ao aproveitamento esperado. Recomenda-se que sejam realizadas 

adequações de acordo com o perfil da turma e que os conceitos considerados mais 

relevantes sejam trabalhados a cada recurso didático utilizado.  

 A abordagem da fotossíntese vegetal com base nos conceitos e princípios do 

desenvolvimento sustentável foi considerada eficiente ao promover relações desse 

tema com aspectos sociais, ambientais e econômicos. Ajudando a estimular a 

criticidade dos alunos e ainda promover valores estabelecidos na Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (UNESCO, 2005). Deve-se deixar claro que para essa 

abordagem é necessário que o docente realize um planejamento das etapas para 

que não reforce ideais antropocêntricas, ou apenas, conhecimentos pragmáticos 

(BACHELARD, 1996). Dessa forma, comprometeria uma atitude de questionamento 

e de crítica aos valores e práticas estabelecidos socialmente, nas relações entre os 

homens e destes com seu ambiente que, em nossa sociedade são orientados pelo 

individualismo, utilitarismo e antropocentrismo (LIMA, 1999).  

 Não existem respostas simples para as questões que envolvem a  educação 

e o desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2008), contudo é preciso que a 

sociedade de responsabilize pelas escolhas que envolvem essas duas esferas. 
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Apresentação

Caros Professores(as),

A nossa prática profissional nos coloca diversos desafios em uma sociedade em constante

mudança. Manter-se atualizado com as tendências da Didática das Ciências e motivar os alunos

para uma aprendizagem crítica, cidadã e contextualizada, não é uma tarefa simples.

Para tanto, é necessário tempo e pesquisa, fatores que na realidade cotidiana muitas vezes não

se encontram disponíveis. Pensando nisso, disponibilizamos aqui o resultado de um trabalho

que desde a sua idealização foi pensando em ser um material produzido por professores para

professores. Dessa maneira, elaboramos uma Unidade didática com sugestões, ideias e recursos

didáticos tangíveis à prática docente.

Tratando-se assim de um desafio. Desse modo, o conteúdo selecionado acompanhou essa

vertente. Assim, foi escolhida a fotossíntese vegetal por ser considerada na literatura do Ensino

de Ciências e por muitos professores e alunos de difícil ensino e aprendizagem.

A novidade reside na abordagem dada ao tema que foi baseada no desenvolvimento

sustentável, tanto no que se refere ao seu conceito quanto às orientações da educação para o

desenvolvimento sustentável.

Esperamos que seja agradável e inspirador à sua prática, professor!

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrações verdes na Unidade Didática: Daniel Torres 
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DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

BASES DA ABORDAGEM 
BASEADA NO

 
 
 
 
 



112 
 

 
 

INTRODUÇÃO

O objetivo fundamental da educação básica é a formação cidadã. O

professor para integrar as questões didáticas aos objetivos da educação

nacional deve acompanhar às discussões que emergem desses

domínios. Indiscutivelmente, os temas ambientais são uma

preocupação incorporada à Educação.

Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável é um debate que se

ajusta à integração referida anteriormente. Utilizado hoje nos mais

diversos setores e esferas sociais, não poderia, por conseguinte,

ausentar-se da Educação.

OBJETIVOS

• Apresentar a abordagem baseada no desenvolvimento sustentável,

utilizando a unidade didática sobre fotossíntese vegetal como modelo;

• Inspirar a utilização dessa abordagem como subsídio para

desenvolvimento de outros conteúdos do ensino de Biologia.
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Quando surgiu o termo 
desenvolvimento 

sustentável?

POR QUE A FOTOSSÍNTESE                    
VEGETAL?

 Porque é um conteúdo considerado de difícil

processo de ensino e aprendizagem;

 Apresenta diferentes concepções alternativas;

 Necessita de um alto grau de abstração para

sua compreensão;

 Integra conhecimentos de diversas áreas da

Ciência (Biologia, Química e Física);

 Por ser um processo biológico fundamental

para a sustentabilidade do planeta;

 É importante para a compreensão de outros

processos metabólicos;

 Ser necessário para uma visão ecológica

sistêmica;

 Está relacionado à importante questões

ambientais, como: mudanças globais, créditos

de carbono, produção de alimentos e

desenvolvimento sustentável.

Eclodiu na década de 80 nos
encontros da Comissão Mundial
sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento das Nações
Unidas (ONU) o termo
representa a preocupação em
atender às necessidades do
presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações
futuras atenderem às suas
necessidades. Por essa
definição, constata-se a escala
dos obstáculos relacionados a
essa visão do desenvolvimento
e, consequentemente, seu
reflexo e repercussão na
educação para a cidadania.
Inicialmente, sustentava-se
sobre três pilares: equidade
social, responsabilidade
ambiental e prudência
econômica. Nos dias atuais,
remete à várias dimensões:
social, ambiental, econômica,
política, cultural e ética.
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COMO IDENTIFICAR 
CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS?

Ao iniciar ou mesmo planejar as aulas sobre

um determinado tema é importante identificar

os conhecimentos prévio da turma. Essa ação

pode ser de forma simples, apenas perguntando

o que sabem a respeito do assunto. No caso das concepções

alternativas, esse também é um método. Contudo, caso seja interesse

do professor minimizar ou tentar contornar essas concepções, o ideal é

que solicite um registro dessas ideias dos alunos.

Aqui, disponibilizaremos duas propostas de intervenções que podem ser

realizadas: desenhos e entrevistas. O professor pode optar por apenas

uma dessas possibilidades. Contudo, há uma complementaridade

natural que possibilita uma diversidade maior de formas de expressões

dos alunos.

O ideal é que o desenho seja realizado antes da entrevista, uma vez que

essa deve ser iniciada com a explicação do aluno para sua produção.

Dessa forma, diminui a ansiedade inicial em atender as expectativas das

perguntas do professor.
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COMO IDENTIFICAR 
CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS?

Ao iniciar ou mesmo planejar as aulas sobre

um determinado tema é importante identificar

os conhecimentos prévio da turma. Essa ação

pode ser de forma simples, apenas perguntando

o que sabem a respeito do assunto. No caso das concepções

alternativas, esse também é um método. Contudo, caso seja interesse

do professor minimizar ou tentar contornar essas concepções, o ideal é

que solicite um registro dessas ideias dos alunos.

Aqui, disponibilizaremos duas propostas de intervenções que podem ser

realizadas: desenhos e entrevistas. O professor pode optar por apenas

uma dessas possibilidades. Contudo, há uma complementaridade

natural que possibilita uma diversidade maior de formas de expressões

dos alunos.

O ideal é que o desenho seja realizado antes da entrevista, uma vez que

essa deve ser iniciada com a explicação do aluno para sua produção.

Dessa forma, diminui a ansiedade inicial em atender as expectativas das

perguntas do professor.
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PASSOS PARA REALIZAÇÃO DOS 
DESENHOS:

1. Distribua folhas em branco aos alunos;

2. Solicite que desenhem uma planta e representem o que sabem

sobre a fotossíntese vegetal;

3. Classifique os desenhos;

4. Identifique as concepções alternativas.

1. Entregar o desenho realizado ao aluno e permitir que observe 

durante um tempo;

2. Solicitar que explique sua produção*;

3. Pedir que explique o que é a fotossíntese vegetal;

4. Tirar dúvidas sobre o desenho que ainda não foram esclarecidas 

pelo aluno.

* Fique atento!!! É importante deixar que o aluno inicialmente se expresse livremente,

diminuindo a ansiedade em atender a expectativa do professor ou seja induzido a uma

determinada resposta.

PASSOS PARA REALIZAÇÃO DAS 
ENTREVISTAS:

PARECE UM POUCO COMPLICADO?!?!
DISPONIBILIZAMOS QUADROS 

PARA FACILITAR SEU           
TRABALHO!!!
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QUADRO COM AS PRINCIPAIS CONCEPÇÕES 
ALTERNATIVAS SOBRE FOTOSSÍNTESE VEGETAL

CONCEPÇÕES 
ALTERNATIVAS

DESENHOS ENTREVISTAS

Troca gasosa

Crescimento, desenvolvimento 

e reprodução.

Alimento é obtido pelas raízes 
(sais minerais, água, 
nutrientes)

Cor da planta/pigmento

Purificação do ar

Folha é a responsável

Transformação da luz em 
alimento

Respiração da planta

Transpiração/Evaporação da 
água

**

**

**

* O mesmo aluno pode apresentar mais de uma concepção alternativa, todas devem ser

contabilizadas. ** Os espaços em brancos são destinados à concepções alternativas que não
foram mencionadas nessa lista.
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Ainda com dúvidas?!
Veja alguns exemplos de concepções 

alternativas:
Troca gasosa

Transcrição do desenho:

“Fotossíntese. A planta absorve gás 

carbônico e libera oxigênio”. 

Crescimento, desenvolvimento e 
reprodução das plantas.

Transcrição do desenho:

“Plantas - sementes - crescimento 

das sementes”.

Transformação da luz em 
alimento e a folha é a 
responsável.

Transcrição do desenho:
“Fotossíntese – é a luz que a planta recebe
através do Sol e ajuda a planta a se manter
viva”; “E é através da folha que a planta
absorve a fotossíntese”.
Transcrição da entrevista:
“É um pigmentação verde que acontece
nas folhas. (...) Ela é importante porque, ela
vem através daqui da luz do Sol e através da
fotossíntese é que a gente respira o
oxigênio. Se não existisse o oxigênio...
porque o gás realmente precisa da
fotossíntese... para que a gente respire e
sobreviva”.
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FOTOSSÍNTESE VEGETAL 
COM ABORDAGEM 

BASEADA NO 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

A UNIDADE DIDÁTICA
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A UNIDADE DIDÁTICA
FOTOSSÍNTESE VEGETAL COM ABORDAGEM 

BASEADA NO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

A unidade didática deve ser

uma sequência que mobilize

diferentes aspectos e relações

da fotossíntese vegetal e do

desenvolvimento sustentável.

Além de contribuir para a

formação cidadã, através de

uma abordagem que inclua

criticidade e motive atitudes

responsáveis respaldadas pela

educação científica.
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DÉCADA DA EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Organização das Nações Unidas (ONU) elaborou uma série de
documentos com orientações da educação para o desenvolvimentos
sustentável, todos esses de livre acesso no site da organização:
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TEMAS PARA DISCUSSÃO DA 
FOTOSSÍNTESE VEGETAL

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A 

FOTOSSÍNTESE VEGETAL

SOCIAL AMBIENTAL ECONÔMICA

Alimentação 

humana

Base da cadeia 

alimentar

Produção de 

alimentos

História da 

Ciência sobre a 

fotossíntese 

vegetal

Desmatamento, 

preservação e 

conservação

Combustíveis 

fosseis e energia 

limpa

Visão 

antropocêntrica 

da natureza

Ciclos 

biogeoquímicos

Créditos de 

carbono

Padrões e 

escolha de 

consumo

Padrões e 

escolha de 

consumo

Padrões e 

escolha de 

consumo
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1. APRESENTAÇÃO DAS 
CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS

Professor, comece falando o que são concepções alternativas 

e suas características. 

Para exemplificar, você pode perguntar 

aos alunos em qual direção nasce o Sol, 

onde é visualizado ao meio dia e no poente? 

Deixe um dos braços parado representando a terra e com o outro

aponte as direções do Sol. Dessa maneira, chegará um momento em

que os alunos serão levados a dizer que o Sol deu a volta na terra.

Contudo, quase que automaticamente perceberão o equívoco e irão

afirmar que o que ocorre na verdade é o oposto. Sendo assim,

provoca-se uma ótima oportunidade para discutir os limites que a

observação cotidiana impõe a alguns processos e a possibilidade de

estimularem concepções alternativas.
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2. A HISTÓRIA DA CIÊNCIA

A História da Ciência como ferramenta didática vem se mostrando

eficaz na promoção de mudança conceitual nas visões dos alunos

sobre a demarcação entre o conhecimento científico e outras

formas de conhecimento (EL-HANI, TAVARES e ROCHA, 2004). Além

do fato de que as concepções alternativas identificadas coincidem

com as ideias que prevaleceram durante a história científica desse

tema (KAWASAKI e BIZZO, 2000; CARNEIRO e GASTAL, 2005).

Um animal de 
cabeça para 

baixo?!

Aristóteles acreditava que a
chave para a compreensão de
plantas estava para ser
encontrada no estudo de
animais, afirmando que “a
planta é comparável a um
animal da cabeça para baixo”
(Barker, 1995). Para ele, as
funções da nutrição vegetal
deveriam se realizar
passivamente na planta,
sendo que o solo ofereceria às
plantas os princípios nutritivos
já preparados (KAWASAKI e
BIZZO, 2000). O pensamento
aristotélico fez escola e
perdurou durante séculos, até
o surgimento dos fisiologistas
experimentalistas, na segunda
metade do século 17
(KAWASAKI e BIZZO, 2000).

Para mais informações sobre a História da fotossíntese consultar:
KAWASAKI e BIZZO (2000), SPOSITO (2001), MARTINS (2009),
MARTINS (2011).
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3. E AS MINHAS CONCEPÇÕES 
ALTERNATIVAS?

Esse é um momento que tende a ser

divertido, mas não deve-se esquecer

de aproveitar para refletir...

Professor, ao apresentar os desenhos realizados pela turma, mesmo esses

não estando identificados, os alunos possivelmente já identificaram as

concepções alternativas. Uma vez que a apresentação de desenhos de outras

pessoas e a condução pela História da Ciência da fotossíntese vegetal são

elementos que estimulam a criticidade. Perceberá que há dois efeitos

satisfatórios: não sentirem-se mal sucedidos por terem concepções

alternativas e se identificarem com personalidades importantes na História

da Ciência.

REFLITA SOBRE:

A Ciência como fazer humano;

A verdade nos diferentes contextos históricos;

O respeito aos colegas de sala;

As concepções sobre a Ciência e os cientistas.
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4. A MÚSICA

Luz do Sol  
(Caetano Veloso)

Luz do sol
Que a folha traga e traduz

Em verde novo
Em folha, em graça

Em vida, em força, em luz...

Céu azul
Que venha até
Onde os pés

Tocam a terra
E a terra inspira

E exala seus azuis...

(...)

Finda por ferir com a mão
Essa delicadeza

A coisa mais querida
A glória, da vida...

(...)

5. A PARÓDIA

Paródia da fotossíntese 

(Bruno Zeitone)

Na madrugada, não rola nada

Precisa luz pra começar

Nos tilacóides a fase clara

Gera ATP, NADP+ 2H+

A luz que chega e quebra a água

E o O2 vai liberar

Libera elétrons e energia

Pra fase escura utilizar

Mas essa fase clara é só preparação

Por que é lá no estroma que rola a 
redução

Do CO2 do ar vem glicose fixar

Pra isso acontecer então agora eu 
vou cantar

Entrar CO2, usar ATP NADP+

Pra glicose fazer
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A interpretação da música deve ser estimulada com base nas

atividades anteriores. A paródia deve ser o elo para as atividades

seguintes, onde será descrito o processo metabólico. Desse modo,

solicite aos alunos que identifiquem as palavras desconhecidas e

pesquisem em casa seu significado.

Luz do Sol permite uma visão mais poética do processo de

fotossíntese, mensura a importância para o planeta. Mas, será que

na música pode ser identificada alguma concepção alternativa?!

Paródia da fotossíntese tem o objeto de familiarizar a linguagem

científica que muitas vezes é alvo de reclamações dos alunos.

Depois da orientações... Permita que os alunos se 

divirtam, cantando, utilizando instrumentos musicais, 

coreografando, fazendo novas versões... 

Atividades que envolvem
musicalidade são agentes
estimuladores da aprendizagem,
quando elas são ligadas a um
mundo mais próximo dos
alunos, a educação se torna
mais prazerosa e,
consequentemente, mais
produtiva (Ribas e Guimarães,
2004).
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6. A HIDROPONIA 

A hidroponia consiste em cultivar as plantas em plataformas elevadas sem

contato com o solo. Assim, uma alternativa simples para levar a reflexão

dos alunos sobre a concepção alternativa que é o solo que fornece o

alimento do vegetal.

Para isso, leve para sala de aula

um vegetal de cultivo hidropônico

colocando-o em um recipiente

transparente com água e pergunte:

há tudo que é necessário para que ocorra a fotossíntese?

Observe as primeiras respostas dos alunos, é justamente nesses

momentos que as concepções alternativas se expressam! Discuta essas

ideias!!!

Os produtos hidropônicos, geralmente, possuem embalagens com

detalhes técnicos e marketing ecológico, distribua entre os alunos,

estimulando uma discussão crítica sobre a sustentabilidade.

Fonte:http://cursohidroponia.blogspot.com.br/2012/01
/o-que-e-hidroponia-e-como-funciona.html
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7. OS TEXTOS DE DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA

Os textos de divulgação científica(TDC) são de fácil acesso e permitem

(SILVA e KAMURA, 2001):

 Estender o conteúdo trabalhado para além do âmbito usualmente

considerado;

 Discutir em torno de como são construídas e estabelecidas as

“verdades” ou os conceitos da ciência.

 Desenvolver a leitura e reflexão sobre a leitura.

 Despertar e contribuir para a manutenção do interesse dos alunos ao

longo do período em que o tema foi trabalhado;

 Estabelecer o diálogo em sala de aula, entre professor, alunos e

conhecimento, diálogo esse considerado como essencial ao processo de

ensino-aprendizagem.

TDC  QUE PERMITEM O DEBATE DA FOTOSSÍNTESE VEGETAL E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

Como administrar o sumidouro de carbono? Capitalização do excedente de 
gás carbônico absorvido pela Amazônia gera polêmica (Ciência Hoje, 2009)

A face invisível do lixo (Ciência Hoje , 2009)

A energia em nossas vidas (Ciência Hoje,  2009)

Memórias de um carbono (Ciência Hoje,  2007)

Países à venda. Tratar aqui. E ali. (Ciência Hoje,  2009)

Variação surpreendente(Ciência Hoje,  2007)
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9. OS MODELOS DIDÁTICOS

Modelos didáticos diminuem a dificuldade em trabalhar aspectos

abstratos do conteúdo, como citado por Jófili, Sá e Carneiro-Leão (2010);

Çokadar (2012); Castro e Bejarano (2013). Nesse caso, sugere-se trabalhar

com montagem de carboidratos, uma vez que esses são os compostos

resultantes da fotossíntese, permitindo observar a origem dos carbonos,

oxigênio e hidrogênio que fazem parta da composição.

Os modelos utilizados possuíam um roteiro com uma legenda que

identificava as peças e um passo a passo para a montagem dos

carboidratos. Para tanto, recomenda-se explicar a importância dos

carboidratos na alimentação humana, cadeia alimentar, transferência de

energia nos níveis tróficos, fotossíntese vegetal e energia solar.

É um momento interessante para

combater a concepção alternativa

de que o oxigênio liberado na

fotossíntese vegetal é proveniente

do CO2 e não da H2O, como de

fato ocorre.

Se existir dificuldades na aquisição dos modelos de carboidratos prontos, é possível
construí-los com materiais acessíveis. Nesse caso, utilize bolas de isopor, tintas
acrílicas e palitos de dente. Para produção, há vídeos disponíveis na internet com o
passo a passo, procure por modelo didático de moléculas. Convide o professor de
química para essa atividade!
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10. AULA EXPERIMENTAL

As atividades experimentais na escola devem buscar aproximar-se de

uma investigação, mas não devem ser exclusivamente experimental, e

sim, integrar vários aspectos igualmente essenciais à atividade científica

(GIL-PÉREZ e VALDÉS-CASTRO, 1996).

Materiais:

Um becker (recipiente laboratorial de vidro / tamanho médio), um funil

de vidro, um tubo de ensaio, um litro de água, uma luminária e um

Elodea sp (obtida em locais que vendem produtos para aquários).

Fonte: http://educador.brasilescola.com/estrategias-
ensino/fotossintese.htm
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Etapas do Procedimento: 

- Despejar todo o volume de água no interior do becker; 

- Submergir a planta aquática; 

- Introduzir o funil, colocando sua abertura superior, em posição 

invertida, ou seja, de cabeça para baixo, de forma a envolver a planta; 

- Tampar a outra extremidade do funil com o tubo de ensaio. 

Observação: 

-O sistema experimental montado no interior do becker não deve conter 

ar, devendo ficar totalmente imerso. 

- Lateralmente ao becker (em seu exterior), deve ser posicionada uma 

luminária, mantendo a lâmpada acessa.
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ESPA

11. O ESPAÇO NÃO FORMAL
A aula de campo ou atividade de campo apresenta-se como um recurso

que motiva, integra e contextualiza os conhecimentos adquiridos na sala

de aula. A escolha do local para aula de campo no espaço não formal

deve ser pautada pela oportunidade de abordagem a fotossíntese

vegetal, os domínios que envolvem a sustentabilidade e o

desenvolvimento sustentável.

Dessa forma, a Ecovila Pau-Brasil, projeto sustentável e sem recursos

externos, situado em uma área de 1,5 hectares, idealizado como um

Centro de Educação e Pesquisa voltadas à área ambiental, atende a

todas essas expectativas. Sendo assim, uma oportunidade para que os

alunos vivenciem e refletiam sobre todos os aspectos relativos ao

desenvolvimento sustentável.

Professor, escolha um espaço que desenvolva 
atividades voltadas para o desenvolvimento 

sustentável!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 
 

ESPA

“Tanto as relações sociais
e econômicas entre as pessoas e 
instituições quanto as relações

entre sociedade e recursos naturais 
é que facilitarão ou dificultarão o

progresso em direção ao 
desenvolvimento sustentável” 

(Organização das Nações Unidas).

Caro Professor,

Agradecemos à atenção dada a esse material e
esperamos que sirva de inspiração à sua
prática.
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ESPA
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