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Apresentação

O trabalho científico é resultado de um tecer coletivo. Diversos 
elementos se conjugam, em um processo que inclui, entre outras 
coisas, a formação do pesquisador e a circulação de suas ideias. 
Nos mestrados profissionais em ensino, o professor que está 
em exercício docente é também um pesquisador. Esse tipo de 
formação vale-se de uma aliança entre a prática desse professor, 
o seu contexto e a pesquisa científica acadêmica. As ideias que 
resultam dessa aliança refletem-se nos produtos e processos 
educacionais construídos nesses mestrados. Uma vez conhe-
cidos e divulgados, esses trabalhos ampliam seu potencial de 
iluminar a prática docente e pavimentam a constituição do 
campo de conhecimento interdisciplinar que é o ensino de 
Ciências e Matemática no Brasil.

O programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (PPGECNM/UFRN) procura adotar a perspectiva citada 
ao publicar este livro. Pesquisadores(as), professores(as), licen-
ciandos(as) em Ciências e demais leitores conhecerão, nestas 
páginas, pesquisas/trabalhos que perpassam três abordagens, 
a saber: a divulgação científica no contexto educacional;  
o desenvolvimento e a aplicação de sequências didáticas; e as 
contribuições da História da Matemática na educação básica.

Nos dois primeiros capítulos, a divulgação científica no 
contexto educacional é a abordagem seguida por Fernanda 
Marur Mazzé, Adriana Perpétua Figueiredo Paulista, Alef 
Bruno dos Santos e Anyelle da Silva Pereira para desenvolver 
“Química em cena: uma atividade de extensão para divulgar 
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os cursos de Química da UFRN”. Nesse trabalho, os autores 
avaliam qual impacto teve uma ação de extensão para divulgar 
os cursos de Química da UFRN, que agregou atividades, como 
apresentações teóricas e vivências de laboratório, para jovens 
estudantes, em geral, indecisos quanto à escolha de sua 
formação universitária e profissão.

Em “Proposta para um diálogo interdisciplinar – I Mostra 
Primavera Cultural: cinema e ensino de Ciências”, Maria 
Romênia da Silva, Midori Hijioka Camelo e André Ferrer Pinto 
Martins defendem a linguagem audiovisual do cinema como 
elemento integrador entre Arte e Ciência na formação cultural 
e profissional do professor de nível médio e superior. Os autores 
entendem que aliar as duas áreas pode minimizar a dicotomia 
entre as formações humanística e científica. Baseando-se em 
pesquisas com licenciandos, construíram produtos educa-
cionais e realizaram a I Mostra Primavera cultural: cinema  
e ensino de Ciências, cujas atividades são avaliadas no texto  
em que são autores.

Ao tratar de “Desenvolvimento e aplicações de sequências 
didáticas”, Maria Kamylla e Silva Xavier de Almeida e Ciclamio 
Leite Barreto escrevem sobre o “Ensino investigativo de física 
térmica com abordagem CTSA” no capítulo 3. Os autores discutem 
a elaboração, implementação e avaliação de um conjunto  
de sequências de ensino de conteúdos iniciais de física térmica 
para o ensino médio, pensando o contexto das escolas públicas 
do Nordeste brasileiro. Aspectos históricos do ensino de Física  
no Brasil, o enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente 
(CTSA) e o Ensino por Investigação (E/I) norteiam a discussão.

No capítulo 4, Ângelo Gustavo Mendes Costa e Francisco 
de Assis Bandeira dividem a autoria de “Unidade de ensino 
potencialmente significativa (UEPS): uma possibilidade de 
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aprendizagem significativa no ensino de função”. Esse texto 
apresenta uma proposta de metodologia para ensino de funções 
de primeiro grau, ancorando-se na teoria da aprendizagem 
significativa de Ausubel. São expressas as noções básicas da 
teoria e os pontos básicos da metodologia de ensino, isto é, como 
construir a unidade de ensino potencialmente significativa.

“História da Ciência e Natureza da Ciência em 
Quadrinhos: complementação a lacunas em livros didáticos de 
Física”, de Juliana M. Hidalgo, Mykaell Martins da Silva, José 
Diogo dos Santos Nicácio e Deyzianne Santos Fonseca compõe 
o capítulo 5.  Nele, os autores discutem o papel da História e 
da Filosofia da Ciência (HFC) no ensino como uma forma de 
compreender a ciência como uma atividade humana, passível 
de contextos culturais, ou seja, trata-se de uma compreensão 
ampla da ciência na sociedade. Nesse sentido, e considerando a 
escassez de materiais didáticos para tratar de questões sobre a 
natureza da Ciência, os autores analisam o desenvolvimento de 
exemplares de história em quadrinhos. A intenção foi mostrar 
uma “ciência viva”, enfatizando o empenho dos personagens 
em resolver problemas.

Nos capítulos 6, 7 e 8, encontramos a abordagem sobre 
“Contribuições da História da Matemática na educação 
básica”. Intitulado “Pesquisa histórica em manuais didáticos 
de Matemática e o uso da Hermenêutica de profundidade”, 
o Capítulo 6 é de autoria de Fernando Guedes Cury. O autor 
discute aspectos da educação matemática, em especial nos 
livros didáticos, refletindo sobre as estratégias e a importância 
de sua avaliação, como principal ferramenta do professor da 
educação básica. Baseando-se na hermenêutica da profundi-
dade, Cury apresenta metodologias para a análise histórica 



APRESENTAÇÃO

10

de livros didáticos de Matemática e sua vinculação com a 
formação de professores.

No capítulo 7, encontramos os “Registros das aulas do 
professor Malba Tahan no caderno de Maria Nalva Xavier de 
Albuquerque”, escrito por Liliane dos Santos Gutierre. Gutierre 
analisa registros da passagem do matemático Júlio César de 
Mello e Souza (1895-1974), codinome Malba Tahan, em caderno 
de Maria Nalva Xavier de Albuquerque, professora que atuou na 
rede estadual de ensino do Estado do Rio Grande do Norte no 
período de 1939 a 1987. As anotações foram feitas pela profes-
sora quando o matemático esteve em Natal para ministrar um 
curso no final da década de 1950. Há um destaque para o caráter 
lúdico que o ensino e a aprendizagem da Matemática podem 
ter com o uso de jogos, tônica de muitas anotações registradas 
no caderno da professora. A autora entende que as aulas de 
Malba Tahan constituíram uma espécie de “divisor de águas” 
no ensino da Matemática no Rio Grande do Norte.

Arrematando este livro, o capítulo 8 discute “O uso da 
história da vida e obra de Adrien-Marie Legendre (1752-1833) 
e Francis Galton (1822-1911) para o trabalho com conceitos 
matemáticos no ensino”. Escrito por Juliana Schivani e Giselle 
Costa de Sousa, esse capítulo, ao abordar a história e o ensino 
da Matemática, destaca as teorias do “método dos mínimos 
quadrados” e da “regressão linear”, tributadas, respecti-
vamente, a Legendre e a Galton. Seu objetivo é discutir as 
contribuições de fatos históricos e a função pedagógica da 
história, entre elas a de edificar a matemática como uma criação 
humana com conexões com outros campos de conhecimento 
e suas necessidades práticas, sociais, econômicas e físicas.  
Elas apresentam possibilidades de aliança entre História e 
ensino de Matemática por meio de um caderno de atividades 
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voltado ao ensino médio, especificamente um experimento de 
Galton para comparar medidas de pais e filhos.

De uma certa maneira, essas discussões ref letem, 
como uma amostra, a pesquisa que é realizada nas linhas 
“Educação em astronomia e ciências da terra”, “Ensino e 
aprendizagem de Ciências Naturais e Matemática” e “História, 
filosofia e sociologia da Ciência no ensino de Ciências Naturais  
e Matemática” no PPGECNM.

Esperamos publicações vindouras para se somar à 
proposta de inserir nossa produção científica em cenários 
regional e nacional. Logramos que este livro seja um convite 
a conhecer as singularidades do nosso trabalho e das nossas 
ideias. Boa leitura!

Os organizadores
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Divulgação científica no 
contexto educacional



Capítulo 1

Química em cena:  
uma atividade de extensão para 

divulgar os cursos de Química da UFRN

Fernanda Marur Mazzé  
Adriana Perpétua Figueiredo Paulista

Alef Bruno dos Santos  
Anyelle da Silva Pereira

Introdução

Não é frequente os estudantes do ensino médio, ao ingressarem 
no ensino superior, optarem por um curso de graduação 
em Química, mesmo sabendo da importância dessa área 
da ciência no atual contexto da sociedade. Alguns fatores 
corroboram para esse fato, entre os quais podemos citar:  
a forma tradicional como essa ciência vem sendo transposta ao 
longo dos anos (uma linearidade na abordagem dos conceitos  
e uma visão de verdade absoluta da ciência) acaba por provocar 
um distanciamento dessa ciência do cotidiano dos alunos;  
a falta de informação sobre mercado de trabalho; a baixa valori-
zação do químico, em especial do futuro professor de Química.
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A crescente importância da ciência no mundo atual tem 

reforçado a ideia da necessidade de uma cultura científica, 

de forma que o indivíduo participe como cidadão em uma 

sociedade cada vez mais tecnologizada e informatizada. 

Entretanto, para que as noções científicas representem 

subsídios para a formação de sujeitos participantes e críticos, 

é preciso questionar a noção da ciência como conjunto de 

verdades absolutas. Para isto, faz-se necessário trabalhar 

com os alunos no sentido de desmistificar o papel da 

ciência, mostrando que esta é um processo permanente de 

construção, situado historicamente e influenciado por condi-

cionantes sócio- culturais específicos (ROCHA, 2010, p. 28). 

O desinteresse dos estudantes pela área de Química  
já é observado no ensino básico. Por um lado, há falta de 
professores da disciplina nas escolas, o que acaba gerando um 
prejuízo de conhecimento e de interação da disciplina com 
os alunos; por outro lado, quando a disciplina está presente 
na escola, as dificuldades de interpretação na linguagem e os 
modelos matemáticos usados são os grandes obstáculos para  
a sua compreensão, além da forma tradicional como a disciplina 
é ministrada na maioria dos casos e o seu caráter abstrato.

A ausência de informação e as ideias, muitas vezes errô-
neas, da ciência (química) vindas do ensino básico resultam na 
baixa procura dos estudantes pelo curso nas universidades. 
Somando-se a isso, temos a desvalorização dos profissionais de 
educação, o pequeno mercado de trabalho para as pesquisas  
e ações industriais (MALDANER, 1999). Há ainda outro ponto 
que é importante ressaltar: o alto índice de evasão nos cursos de 
química, já que, por vezes, muitos alunos não se identificam com 
o curso, sendo que outros optam por ele sem o conhecimento 



QUÍMICA EM CENA:  
UMA ATIVIDADE DE EXTENSÃO PARA 

DIVULGAR OS CURSOS DE QUÍMICA DA UFRN

Fernanda Marur Mazzé 
Adriana Perpétua Figueiredo Paulista  
Alef Bruno dos Santos  
Anyelle da Silva Pereira 15

básico da Química, consequentemente apresentando muitas 
dificuldades nas disciplinas. Segundo Machado et al. (2005, p. 41),

Não há uma causa única responsável pela evasão nos Cursos 

de Química. Se assim fosse, a solução para tal evasão seria 

facilmente encontrada. Independente dos aspectos regionais 

que não podem ser minimizados, percebe-se que muitas das 

causas da evasão são comuns a quase todos os Cursos de 

Química das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 

De acordo com Cunha (2001), quando se refere à saída do 
aluno do curso de Química da Universidade de Brasília (UNB), 
os três primeiros motivos pelos quais há evasão no curso são 
respectivamente: insatisfação com o curso, comprometendo 
o desempenho nas disciplinas; conflitos quanto à escolha do 
curso; e envolvimento com questões familiares e pessoais,  
as quais competem com o acompanhamento do curso.

Segundo Braga, Cardeal e Pinto (1997, p. 441), quanto aos 
fatores determinantes de evasão,

Habitualmente, ela é justificada pelo desinteresse do aluno 

pelo curso, originada por fatores externos à Universidade 

(mercado de trabalho pouco atraente, tanto em número 

de oportunidades quanto em perspectivas salariais). Essa 

interpretação merece sérios reparos, ainda que não se desco-

nheçam as crescentes dificuldades que os jovens egressos  

de cursos superiores, na grande maioria das carreiras, têm 

para encontrar seu espaço no mercado de trabalho.

Normalmente, os discentes acreditam que o químico se 
limita a dar aulas ou a trabalhar na indústria, mas não sabem  
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do leque de possibilidades que a profissão proporciona. O químico 
pode não apenas dar aula no ensino básico e superior, traba-
lhar em indústrias como petróleo, têxtil, cosmética, cerâmica,  
entre outros; mas também pode ser pesquisador em univer-
sidades, escolas ou instituições particulares; pode ainda 
trabalhar na área criminal e como perito, fazendo análises 
de provas de crimes. Outra possibilidade é seguir carreira 
militar como químico. Além disso, há a área de saúde, reali-
zando análises clínicas. Vê-se, assim, o quanto o mercado  
é amplo, mas pouco conhecido pelos estudantes (CONSELHO 
REGIONAL DE QUÍMICA, 2005).

Nesse panorama, a divulgação científica possui papel 
relevante para a sociedade, uma vez que proporciona o direito 
ao conhecimento e oportuniza a aproximação com a ciência. 
A sociedade e a ciência caminham lado a lado, assim, as possi-
bilidades de ligação entre as partes devem ser fomentadas. 
Segundo Silva (2006), isso não é nada recente, já que a história 
da divulgação científica se confunde, por vezes, com a da 
própria ciência moderna.

No século XVIII, por exemplo, havia palestras, bem 
como exposições dos conhecimentos científicos e das oportu-
nidades que este poderia trazer. Nesse sentido, é coerente que,  
na atualidade, não seja diferente: as pessoas devem ter 
conhecimentos científicos mínimos para que possam tomar 
decisões conscientes em suas vidas. Para isso, são necessárias 
ações que viabilizem a divulgação científica e as opções que 
a ciência oferece. Desse modo, o conhecimento específico  
é transformado em bem comum.

De acordo com Bueno (2009, p. 162 apud por FONTANELLA; 
MEGLHIORATTI, 2013, p. 9), a divulgação científica caracte-
riza-se pela “[...] utilização de recursos, técnicas, processos  
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e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações 
científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público 
leigo”. A divulgação científica e os espaços formais e não formais 
de ensino são de extrema importância no auxílio do ensino  
e na aprendizagem das ciências (BIESDORF, 2011).

Com o intuito de conhecermos o interesse dos estudantes 
de ensino médio pelos cursos de Química (licenciatura em 
Química, bacharelado em Química e bacharelado em Química 
do Petróleo) oferecidos pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), foi realizado um levantamento analítico consi-
derando duas questões centrais: as demandas dos cursos de 
Química e a quantidade de vagas ofertadas. Esse levantamento 
foi realizado a partir do ano de 2008 (ano em que o curso de 
Bacharelado em Química do Petróleo se inicia) até o ano de 2015. 
Os dados foram obtidos no site da Comissão Permanente de 
Vestibular (Comperve) e do Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

Os dados obtidos em relação às demandas e às vagas 
oferecidas em cada um dos três cursos do Instituto de Química 
da UFRN (IQ/UFRN) foram colocados em gráficos, em que  
a sigla QB representa o curso de Química – bacharelado, 
QLM corresponde à Química – licenciatura (turno matutino), 
QLN representa Química – licenciatura (turno noturno) e QP 
representa o curso de Química do Petróleo. Cada gráfico tem 
como variável o período anual respectivo. A Figura 1 apresenta 
a quantidade de vagas ofertadas pelos cursos do IQ/UFRN  
no período de 2008 a 2015.
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Figura 1 – Quantidade de vagas ofertadas pelos cursos do IQ/UFRN  
no período de 2008 a 2015.

Fonte: Autoria própria.

A análise dessa figura mostra que todos os cursos de 
Química do IQ/UFRN tiveram um aumento no número de vagas 
oferecidas, excetuando o curso de Bacharelado em Química. 
Esse fato é justificado pelas políticas públicas ocorridas à época, 
com destaque para o REUNI (Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais), o qual buscou promover o maior acesso 
da população ao ensino superior. 

Os cursos de Química – licenciatura (turnos matutino  
e noturno) tiveram um aumento de 5 vagas/turno, passando 
de 45 vagas/turno, em 2008, para 50 vagas/turno desde 2009. 
Acerca do curso de Química do Petróleo, suas atividades foram 
iniciadas em 2008, disponibilizando 30 vagas e, a partir de 
2009, ofertando anualmente 50 vagas. O curso de Química 
Bacharelado, por sua vez, é o que tem oferecido o menor 
número de vagas anuais, fato que pode ser influenciado devido 
o Estado do Rio Grande do Norte não apresentar um grande polo 
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industrial. Assim, o curso de Bacharelado em Química apresenta 
um mercado de trabalho limitado para os que desejam atuar 
no estado. Em 2012 e 2013, esse curso ofereceu 30 e 40 vagas, 
respectivamente, sendo que, desde 2014, são oferecidas 45 vagas.

A Figura 2 apresenta a demanda de candidatos por vaga, 
ou seja, a concorrência dos cursos de Química do IQ/UFRN  
de 2008 a 2015.

Figura 2 – Concorrências dos cursos de Química do IQ/UFRN no período  
de 2008 a 2015.
Fonte: Autoria própria.

A análise da Figura 2 mostra que, entre os anos 2008  
e 2009, houve uma diminuição na procura dos cursos de Química 
do IQ/UFRN, permanecendo constante até o ano de 2012. Esses 
resultados podem ser entendidos por meio do aumento do 
número de vagas que houve entre 2008 e 2009. Entretanto, 
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é importante salientar que, até o ano de 2012, a forma de 
ingresso na UFRN ocorria via vestibular, ou seja, embora tenha 
ocorrido um aumento no número de vagas, oportunizava-se de 
maneira geral apenas o ingresso da população local (atendendo 
praticamente apenas as pessoas do Estado do RN).

Em 2013, todos os cursos apresentaram um crescimento 
nas demandas: naquele ano, 50% das vagas foram ofertadas pela 
Comperve (via vestibular) e 50%, ofertadas via Enem/SiSU. No 
ano seguinte, houve um aumento considerável na concorrência, 
justamente no ano em que muda a forma de ingresso na UFRN, 
ou seja, todas as vagas da Universidade passam a ser preenchidas 
pelo Enem/SiSU, possibilitando que pessoas de vários lugares do 
Brasil pudessem se inscrever nos nossos cursos. Dessa forma, 
essa elevação na concorrência parece se relacionar com a modi-
ficação na metodologia de ingresso, e não, necessariamente ao 
aumento do interesse dos alunos pela área.

Comparando-se os anos de 2014 e 2015, verifica-se que  
a concorrência dos cursos diminui consideravelmente, mesmo 
com a forma de ingresso ainda sendo o Enem/SiSU. Acreditamos 
que essa diminuição na procura dos cursos de Química está 
relacionada com os argumentos já citados aqui e apontados na 
literatura. Acreditamos, ainda, que os problemas enfrentados 
pela Petrobras nos últimos anos podem estar contribuindo,  
em alguma medida, para essa diminuição da procura dos nossos 
cursos, em especial do curso de Química do Petróleo.

Os resultados anteriores parecem indicar que a sazo-
nalidade apresentada em relação à procura dos cursos de 
Química do IQ/UFRN está muito mais relacionada à metodo-
logia de ingresso na universidade ou à variação do número 
de vagas do que ao interesse real dos estudantes pelos cursos  
de graduação da área da Química. Nesse contexto, e compreendendo  
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a importância da ciência química para a melhoria da educação 
no sentido de formar cidadãos conscientes do seu papel trans-
formador da sociedade e para o desenvolvimento de novas 
tecnologias para o nosso país, torna-se de grande relevância  
a proposição de ações de divulgação da Química, apresentando 
à sociedade o seu campo de atuação e as suas potencialidades.

Com o objetivo de divulgar as informações referentes 
aos cursos de Química (bacharelado, licenciatura e bacha-
relado em Química do Petróleo) oferecidos pela UFRN, o IQ 
dessa universidade, com o apoio do subprojeto de Química 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(Pibid) e do Programa de Educação Tutorial (PET) do curso, 
convidou escolas públicas, federais e privadas do Estado do Rio 
Grande do Norte, para participarem de uma ação de extensão 
chamada “Química em cena”. 

A ação foi constituída por uma palestra acerca da área de 
atuação de um químico e dos cursos de Química oferecidos pelo 
IQ/UFRN, visitas a três laboratórios de ensino e a uma mostra 
teórico-experimental abordando diversos conceitos científicos. 
No início e término de cada visita, os alunos visitantes eram 
convidados a responderem um questionário sobre suas concep-
ções a respeito da Química. Desse modo, o presente capítulo, 
a partir da avaliação diagnóstica apresentada anteriormente 
a respeito da baixa procura pelos cursos da área de Química, 
propõe relatar uma experiência de divulgação dos cursos de 
Química por meio do referido projeto de extensão.
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Metodologia

A natureza deste trabalho é a divulgação científica 
a partir de uma proposta qualitativa, porém com alguns 
aspectos quantitativos referentes a estimativas numéricas dos 
dados das pesquisas realizadas. Para a análise dos dados, foram 
consideradas duas técnicas existentes: análise de discurso (AD), 
usada nas duas etapas inicias, e a análise de conteúdo (AC) 
para a conclusão da proposta, de acordo com Caregnato (2006) 
e Rocha et al. (2005).

Com os avanços na Ciência e Tecnologia, a divulgação 
científica passa a representar, além da divulgação de fatos,  
a reflexão sobre eles, a fim de representar algum impacto indi-
vidual ou social. Com isso, a divulgação científica possibilita 
instruir, minimamente, ao menos, os indivíduos a tomarem 
possíveis decisões (AIRES et al., 2003). Desse modo, a proposta 
central do trabalho foi divulgar informações e proporcionar  
a reflexão a respeito dos cursos de Química licenciatura, 
bacharelado e Petróleo do Instituto de Química (IQ) da 
Universidade Federal do Rio grande do Norte (UFRN) para 140 
alunos da terceira série do ensino médio de três escolas esta-
duais, duas privadas e uma federal do Estado do Rio Grande 
do Norte (RN), distribuídas nos turnos matutino e vespertino, 
nos dias 27 a 30 de julho de 2015.

O trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira 
etapa da atividade consistiu em uma análise das concepções 
que os alunos apresentavam sobre os cursos de Química em 
geral, com utilização, para isso, de um questionário denomi-
nado “Pré-Química em Cena” (Figura 3). Posteriormente, sob 
a coordenação de alguns professores e do coordenador dos 
cursos de Química, por meio de uma palestra, foram divulgadas 
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informações relevantes sobre os cursos oferecidos pelo IQ/
UFRN e as possibilidades de atuação dos profissionais da área.

Questionário Pré-Química em Cena

1. Você deseja cursar algum curso de Química (Licenciatura, bacharelado 
ou petróleo)?

(  ) Sim. Qual?                                                                                                                                           

(  ) Não.

(  ) Talvez.

2. Você saberia citar algumas atribuições profissionais de um químico? 
Se sim, quais?

3. Você considera importante para a sociedade a profissão de químico? 
Por quê?

Figura 3 – Questionário Pré-Química em Cena.
Fonte: objeto de pesquisa elaborado pelos autores.

A segunda etapa foi desenvolvida pelos bolsistas do Pibid-
Química e do PET-Química e consistiu na realização e discussão 
de atividades experimentais, no formato demonstrativo, em três 
dos laboratórios de ensino, baseando-se na ideia de que a teoria 
e a prática devem sempre caminhar juntas para a construção do 
conhecimento. Segundo Carvalho, Batista e Ribeiro (2007, p. 45),

Teoria e prática devem procurar fundir-se em uma atividade 

unificada e fecunda que possibilite aos discentes uma perma-

nente construção do conhecimento, e não apenas uma breve 

memorização de fórmulas matemáticas e equações químicas 

para fins de avaliação escolar.
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Em cada um dos três laboratórios, foram realizadas cinco 
atividades experimentais de baixo custo e com materiais alter-
nativos, abordando aspectos conceituais e fenomenológicos da 
ciência (Quadros 1, 2 e 3). Os experimentos foram selecionados 
pelos bolsistas com o objetivo de promover o interesse dos 
alunos, a compreensão da natureza da ciência e do trabalho 
científico, como também a aproximação dos alunos à ciência. 
Vale salientar que 2015 foi considerado o Ano Internacional da 
Luz pela Assembleia Geral das Nações Unidas e, com isso, todos 
os laboratórios apresentaram experimentos com luz e cores.



Experimento Descrição Materiais Conteúdos

Fogo frio

Usa-se uma solução de álcool isopropílico 
e água destilada para colocar fogo em 
uma cédula de dinheiro, contudo ela não 
queima. Durante a combustão do álcool, 
a água absorve parte do calor liberado, 
sendo assim o calor restante não é sufi-
ciente para queimá-la.

– Álcool isopropílico
– Água destilada
– Acendedor para a chama
– Cédulas de real

– Reação de combustão
– Temperatura e calor
–  Transição de energia 

térmica

Teste da chama

O teste envolve a introdução da amostra 
numa chama e a observação da cor 
resultante, devido à transição eletrônica 
que permite a identificação de cátions 
metálicos. As amostras, geralmente sais, 
são manuseadas com um fio de platina 
previamente limpo com ácido clorídrico 
para retirar resíduos.

– Chama
–  Fio (geralmente de 

platina)
– Amostras (sais)
– Ácido clorídrico

– O modelo atômico de 
Bohr
– Transição eletrônica
–  Espectro de emissão 

característico de cada 
elemento



(Continuação)

Sopro mágico

Observação da mudança de coloração de 
uma solução de fenolftaleína com hidróxido 
de sódio. A solução apresenta cor rosa, que 
indica seu caráter básico, e ao soprarmos, 
liberamos gás carbônico, o qual reage com 
a solução, formando ácido carbônico. Aos 
poucos, a solução fica transparente, pois 
ocorre uma diminuição do pH.

–  Solução de hidróxido de 
sódio

–  Fenolftaleína (ou azul de 
bromotimol)

– Tubo de ensaio
– Canudo

– Acidez-basicidade
– Indicador
– pH

Bexiga que 
não explode

Exposição de uma bexiga ao fogo sem 
observar sua explosão. Esse fenômeno ocorre 
devido à presença de água dentro da bexiga, 
com isso, mesmo diante do calor, o látex não 
atinge o ponto de fulgor, pois a capacidade 
térmica da água é elevada.

– Uma bexiga
– Água
– Uma chama

– Ponto de fulgor
– Transição de calor

Condutibilidade
de líquidos

Soluções iônicas e não iônicas são colocadas 
em contado com eletrodos para que seja 
possível a observação da condutância 
de corrente elétrica para ascender uma 
lâmpada.

– Lâmpada
– Circuito elétrico
–  Soluções iônicas e 

não-iônicas

– Condutância
– Corrente elétrica
–  Dissociação iônica e 

Ionização

Quadro 1 – Experimentos abordados no laboratório A.
Fonte: Autoria própria.



Experimento Descrição Materiais Conteúdos

Explosão 
de cores

Mistura repentina de cores na superfície 
do leite pela adição de detergente. A tensão 
superficial presente no leite é rompida 
pela adição de detergente, isso possibilita 
às  gotas dos corantes que outrora não se 
misturavam, sofrerem uma explosão de 
cores e misturarem-se.

– Placa de petri
– Leite
–  Corante de alimento 

colorido
– Detergente

– Tensão superficial
– Solubilidade

Água tônica

Visualização de um efeito luminoso na água 
e em marcações feitas por canetas marca 
textos. O efeito é percebido devido à presença 
da luz negra, que emite a luz ultravioleta, 
enquanto a tinta fluorescente reflete esse 
tipo de luz e a transforma em luz visível.

– Luz negra
– Canetas fluorescente
– Água

–  Espectros da luz no 
visível e não-visível

–  Fluorescência e 
fosforescência



(Continuação)

Efeito protetor 
solar na 

presença da luz

Observação do efeito do protetor solar 
diante da incidência de luz. Ao expormos 
tinta florescente à luz negra, é observado o 
efeito luminoso. Mas, ao se aplicar protetor 
solar por cima da tinta, ele serve como um 
filtro que absorve a radiação, impedindo a 
emissão de luz ao ser exposta à radiação UV.

– Luz negra
– Protetor solar
– Tintas fluorescente

–  Fluorescência e 
fosforescência

Sangue do diabo

Consiste em manchar um tecido com uma 
solução básica de amônia, com coloração de 
sangue. Após alguns segundos, observa-se 
que a mancha desaparece. Isso ocorre 
devido à evaporação da amônia, assim, a 
fenolftaleína volta a ser incolor.

– Amoníaco
– Fenolftaleína
– Álcool
– Água

– Soluções básicas e ácidas
–  Indicadores ácido-base 

pH

Camaleão

Observação da mudança de coloração da 
solução com o passar do tempo. Isso se dá 
devido o açúcar liberar elétrons para o íon 
permanganato, o qual apresenta coloração 
violeta, em seguida, este transforma-se 
em manganato, que é verde, e finalmente 
em dióxido de manganês, que possui 
coloração marrom.

–  Permanganato de 
potássio

– Açúcar
– Soda cáustica
– Béquer

– Reação de oxi-redução
– Agente redutor
– Agente oxidante

Quadro 2 – Experimentos abordados no laboratório B.
Fonte: Autoria própria.



Experimento Descrição Materiais Conteúdos

Cromatografia 
em papel

Separação de substâncias químicas por 
meio da evaporação do álcool, o qual arrasta 
o composto e revela a composição real de 
cores presentes na caneta analisada.

– Papel-filtro
– Canetas de álcool
– Béquer pequeno
– Álcool

–  Separação de 
substâncias

– Solubilidade
– Fase móvel
– Fase estacionária

Condutibilidade 
elétrica de 

sólidos

Identif icação dos materiais sólidos 
condutores de eletricidade, os quais eram 
expostos ao circuito elétrico acoplado 
a uma lâmpada, que acendia quando em 
contato com condutor elétrico.

–  Circuito condutor de 
eletricidade

– Papel, ferro, borracha, 
madeira, cobre, zinco e 
cerâmica.

–  Condutibilidade dos 
sólidos

– Corrente elétrica
– Materiais isolantes
– Materiais condutores
– Mar de elétrons

Vela que 
levanta água

Elevação da água dentro do erlenmeyer, 
devido à diferença de pressão dos gases. A 
vela que está acesa vai apagando conforme 
a água vai subindo, enquanto a pressão 
dos gases dentro do recipiente diminui e a 
pressão atmosférica eleva o nível da água.

– Vela
– Erlenmeyer
– Prato fundo
– Corante
– Água
– Fósforo

– Diferença de pressão
– Temperatura
– Equilíbrio Térmico



(Continuação)

Balão reverso

Enchimento do balão dentro da garrafa pela 
diferença de pressão. A garrafa é aquecida 
por meio do contato com água quente. 
Conforme ela esfria e sua pressão interna 
diminui, a pressão atmosférica empurra o ar 
para dentro da garrafa enchendo a bexiga.

– Bexiga
– Garrafa de vidro
– Fogareiro
– Água
– Béquer

– Diferença de pressão
– Temperatura
– Equilíbrio térmico

Pasta de 
elefante

Consiste na produção instantânea de 
uma espuma a partir da reação da água 
oxigenada (peróxido de hidrogênio) com 
iodeto de potássio, este um catalizador que 
acelera a reação.

– Água oxigenada
– Detergente
– Corante
– Iodeto de potássio

– Reação de decomposição
– Catalizador
– Reação exotérmica
– Cinética química

Quadro 3 – Experimentos abordados no laboratório C.
Fonte: Autoria própria.
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Ao final de cada sequência de experimentos realizados 
em cada um dos três laboratórios, foram realizadas dinâmicas 
de avaliação conceitual dos experimentos apresentados, 
conforme Quadro 4.

Dinâmicas Descrição

Passa ou repassa 
químico

Consistia em uma bexiga conectada a um 
motor que gerava gás que a inf lava. Os 
alunos eram submetidos a questões sobre os 
experimentos, sendo necessário respondê-las 
antes da bexiga estourar.

Show da Química

Essa dinâmica foi baseada no jogo show 
do milhão. As perguntas referentes aos 
experimentos eram projetadas pelo data show 
e em grupos os alunos deveriam responder as 
perguntas corretamente.

Quem sou eu 
químico?

A dinâmica era baseada no jogo “quem sou 
eu?”. Um aluno sorteia uma carta que contém 
uma palavra referente a algum conceito 
discutido ao longo dos experimentos. Sem ver 
o que está escrito na carta, o aluno a coloca 
na altura da testa e, com as dicas dos colegas, 
deve descobrir a palavra sorteada.

Quadro 4 – Dinâmicas de avaliação.

Fonte: Autoria própria.

Para finalizar a visita, foi aplicado um outro questionário, 
denominado “Pós-Química em Cena” (Figura 4).
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Questionário Pós-Química em Cena.

1. Após esta atividade, você acha que sua opinião sobre a Química e a profissão 
de químico mudou? Por quê?

2. Do que você mais gostou e de que você menos gostou durante a visita ao 
Instituto de Química da UFRN?

3. Você gostaria de ter visto mais alguma coisa nesta visita que não foi possível 
ver? Se   sim, o que seria?

Figura 4 – Questionário Pós-Química em Cena.
Fonte: Objeto de pesquisa elaborado pelos autores.

Resultados e discussão

A proposta da atividade de extensão denominada 
“Química em cena”, desenvolvida pelo IQ/UFRN, teve como 
principal objetivo a divulgação dos cursos de Química (bachare-
lado, licenciatura e petróleo). Na análise, foram averiguadas as 
respostas dos alunos aos questionários respondidos no evento.

Considerando a evasão e a baixa procura pelos cursos de 
Química, o evento de extensão “Química em cena” fez uso de 
questionários para obter informações dos alunos participantes 
dos eventos quanto à profissão de químico e à relevância da 
Química para a sociedade. De acordo com as respostas dos 
alunos ao questionário “Pré-Química em Cena”, foram obtidos 
os resultados a seguir.

Na pergunta de número 1, que se refere ao desejo dos 
alunos em cursar alguma habilitação de Química, 60,7% 
dos alunos disseram não ter interesse; 26,4% relataram que 
talvez fizessem um dos cursos; e apenas 12,9% fariam um dos 
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cursos de Química oferecidos pelo IQ/UFRN. A Figura 5 mostra  
a preferência dos 12,9% dos alunos interessados em um dos 
cursos de Química.

Figura 5 – Preferência dos alunos entrevistados pelos cursos de Química.
Fonte: Dados do questionário realizado.

 Pode-se observar, por meio da Figura 5, que o interesse 
de jovens pela licenciatura em Química é pequeno. Diversos 
autores salientam que o baixo interesse dos alunos pelas 
licenciaturas pode ser observado, em alguma medida, devido 
à ausência de significação da profissão de professor, às más 
condições de trabalho, às jornadas de trabalho excessivas, aos 
salários pouco atraentes e à ausência de plano de carreiras 
(LUNKES; ROCHA FILHO, 2011; MARQUES;PEREIRA, 2002; VIANA; 
AYDOS; SIQUEIRA, 1997).

Na segunda pergunta, a qual se refere ao conheci-
mento dos alunos quanto às atribuições profissionais de um 
químico, 72,8% relataram não saber nenhuma atribuição  
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do referido profissional, e apenas 27,2% citaram ao menos uma 
das seguintes atuações: professor, pesquisador científico, perito, 
químico farmacêutico e industrial.

Na terceira questão, 71,4% dos alunos entrevistados acre-
ditavam ser importante a profissão de químico para a sociedade 
e justificaram suas respostas baseados na atuação desse profis-
sional nas seguintes áreas: saúde (a mais citada), medicamentos, 
alimentos, indústria, tecnologia, meio ambiente, cosméticos, 
educação e petróleo. A seguir, a transcrição de algumas das 
respostas obtidas (alunos A, B, C e D).

Aluno A: “Sim, pois a química está presente direta ou indireta-
mente em todas as áreas da nossa vida: A emulsão que ocorre 
na hora de lavar louça, o poder desinfetante de um produto, 
reações químicas que ocorrem no nosso corpo, dentre outros”.

Aluno B: “Sim, porque a química está presente em todas as 
coisas a nossa volta, ela é de extrema importância em todas 
as áreas, abrangendo desde a tecnologia, saúde, até alimentos; 
desenvolvendo formas de aumentar a produtividade e eficiência”.

Aluno C: “Sim, acredito que a química é fundamental, 
principalmente em relação à pesquisa, pois é necessário 
um conhecimento do que está em nossa volta. Acredito que  
a química nos proporciona isso”.

Aluno D: “Sim, a química rege vários setores da sociedade, como 
o industrial (na fabricação de produtos e bens de consumo), cien-
tífico e tecnológico; tendo um papel fundamental na vida e no 
cotidiano e até mesmo no avanço da civilização como um todo”.
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Desse modo, pode-se perceber que os alunos que conside-
raram importante a profissão de químico demonstraram uma 
fundamentação coerente, respaldando suas respostas. Vale 
ressaltar que 28,6% dos estudantes não souberam justificar  
a relevância do químico para a sociedade.

Após a participação dos alunos no projeto de extensão 
“Química em cena” e suas respostas ao questionário 
“Pós-Química em Cena”, foi possível averiguar algumas 
mudanças em suas concepções sobre a profissão de químico 
e a ciência química. Na primeira pergunta do questionário, 
observou-se que 60% dos alunos afirmaram ter mudado suas 
opiniões referentes à Química e à profissão de um químico. 
Algumas respostas foram transcritas a seguir (alunos E, F e G).

Aluno E: “Sim, minha opinião mudou. Após a atividade pude 
perceber que a química é tão importante quanto as outras 
matérias e o profissional químico tem bastante importância  
e contribuição em nossa sociedade”.

Aluno F: “Sim, pois com as aulas práticas facilitou o entendi-
mento de determinados assuntos, gerando uma maior vontade 
de aprender e praticar essa profissão”.

Aluno G: “Sim, porque pude entender de uma maneira mais 
abrangente a profissão e quebrar a impressão negativa quanto 
ao curso”.

Aproximadamente 21% dos alunos alegaram não ter 
mudado de opinião, relatando que já tinham consciência 
sobre a relevância da Química e da profissão para a sociedade 
(alunos H e I).
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Aluno H: “Após esta atividade meu pensamento sobre a química 
não mudou, apenas aperfeiçoou e me fez querer saber mais 
sobre essa área necessária e importante da ciência”.

Aluno I: “Não, pois como citei, a química e a profissão de 
químico são muito importantes no nosso dia a dia a dia”.

Já 17,8% alegaram não ter mudado de opinião, justificando 
que o evento não trouxe nenhuma contribuição para modificar 
suas concepções sobre a profissão e a ciência química (aluno J).

Aluno J: “Não, minha opinião continua a mesma coisa, pois já 
tinha ideia do que era e como funciona a química e a profissão 
de químico”.

Na questão 2 do questionário “Pós-Química em Cena”, 
que perguntava sobre qual atividade os alunos mais gostaram 
e qual menos gostaram durante a visitação, os alunos rela-
taram gostar da recepção dos professores e coordenação 
do curso, das informações sobre os cursos de Química e as 
áreas de atuação de um químico, bem como da visita aos 
laboratórios e da associação realizada entre teoria e prática/
experimentação. Com relação à interação bolsista-aluno, enfa-
tizaram que tiveram espaço para questionar possíveis dúvidas 
e curiosidades a respeito dos experimentos e das dinâmicas 
de avaliação adotadas em cada laboratório porque foi possível 
aprender brincando. Acerca do que menos gostaram, os estu-
dantes alegaram que o pouco tempo de visita aos laboratórios 
foi o ponto negativo. No planejamento do projeto “Química em 
cena”, foi destinado apenas um turno de aproximadamente 3 
horas para cada escola, o que, de fato, levou a visitas de curto 
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período de tempo, e até mesmo impossibilitou a participação 
de algumas escolas em todos os três laboratórios.”

Os estudantes ainda pontuaram que os experimentos 
“explosões de cores” e “fogo frio” foram os mais interessantes, 
considerando os experimentos “a vela que levanta água”  
e o “balão reverso” como sendo os que menos chamaram  
a atenção. Embora os alunos não tenham justificado essas 
escolhas, esses apontamentos são relevantes, pois seleções 
cuidadosas de experimentos são capazes de atrair mais  
a atenção dos alunos, motivando-os a participar mais ativa-
mente das atividades propostas.

A terceira pergunta questionava se havia algo que os 
alunos gostariam de ter presenciado durante a visita. Em 
sua maioria, os estudantes relataram interesse em observar 
experimentos com explosões. Seguidamente, os estudantes 
expuseram o desejo de participar no auxílio das atividades 
experimentais e, por fim, mencionaram que aspiravam ver 
experimentos com petróleo. Todas essas indicações são 
importantes e deverão ser levadas em consideração para as 
próximas edições do “Química em cena”.

Conclusão

Por intermédio da ação de extensão intitulada “Química 
em cena”, foi possível divulgar os cursos de Química ofertados 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bem como 
as possibilidades no mercado de trabalho desses profissionais, 
para jovens estudantes que, muitas vezes, estão indecisos com 
relação à escolha do curso superior que pretendem realizar.
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Por meio das respostas dos alunos aos questionários, dos 
comentários e questionamentos levantados por eles durante as 
atividades do evento, pode-se inferir que, em alguma medida, 
obtivemos êxito em relação à divulgação dos cursos de Química. 
Contudo, para que outras edições do projeto sejam realizadas, 
alguns aspectos apontados pelos alunos devem ser repensados 
e reorganizados, a exemplo dos seguintes: maior tempo para 
visitação e explicação das potencialidades de atividades de 
ensino e pesquisa desenvolvidas nos laboratórios com tranqui-
lidade; uso de experimentos com petróleo; e a oportunidade de 
os alunos executarem experimentos, que podem proporcionar 
uma participação de forma mais ativa das práticas planejadas.

De forma geral, para que o índice de evasão diminua nos 
cursos de Química, deve haver uma disposição das universi-
dades em auxiliar os alunos durante o curso, quer seja com 
bolsas, acompanhamento por monitoria, cursos de nivelamento, 
divulgação dos cursos e orientação acadêmica; quer seja com  
a autonomia do estudante para obter êxito na graduação.

Acreditamos que ações como o “Química em cena” são 
muito importantes porque podem auxiliar os estudantes 
quando escolhem seus cursos de graduação, em especial os 
de baixa procura, como os cursos de Química. Esses eventos 
devem trazer informações acerca da estrutura curricular,  
das competências e habilidades necessárias e das possibili-
dades de atuação profissional, bem como propiciar momentos  
de relação entre teoria e prática. É possível que esse conjunto 
de ações desperte o interesse dos alunos por determinado curso 
e diminua a taxa de evasão, uma vez que eles serão capazes 
de fazer escolhas mais conscientes. Além disso, esse tipo de 
ação deve ser capaz de apresentar a relevância da Química e do 
profissional para o desenvolvimento da Ciência e da sociedade.
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Consideramos ainda, que esse tipo de atividade, se reali-
zada sistematicamente, poderá contribuir para o aumento na 
procura pelos cursos de Química, como também diminuir a 
evasão dos ingressantes nas graduações, já que estes possuirão 
informações relevantes sobre a estrutura, escopo e as oportu-
nidades oferecidas pelo curso dentro e fora da instituição.

Por fim, concluímos que a Universidade deve possibilitar 
aos estudantes o conhecimento sobre os cursos que oferece, 
para que assim eles apresentem maior clareza em sua decisão. 
A escolha do curso que se pretende seguir é relevante e deve 
ser auxiliada ao máximo.
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Introdução

O potencial educativo do cinema é ressaltado por diferentes 
autores (ALMEIDA, 2000; FERREIRA et al., 2010; NAPOLITANO, 
2013; RESENDE, PEREIRA, VAIRO, 2011), que revelam, também, a 
lacuna de formação dos professores nesse meio (mídia). Segundo 
Andrade (2000), os professores usam esses recursos sem um 
respaldo operacional adequado e “pouco ou nada incluem nos 
seus currículos sobre a utilização dos recursos audiovisuais em 
sala de aula” (FRANCO, 1992, p. 21 apud ANDRADE, 2000, p. 4).

Neste estudo, defendemos a linguagem audiovisual 
do cinema como elemento integrador da arte e da ciência na 
formação cultural e profissional do professor de nível médio 
e superior. Essa temática vem sendo desenvolvida por muitos 
autores (KRAMER; LEITE, 1998; NOGUEIRA, 2008; SUANNO, 2009), 
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na qual a tônica tem sido a importância do diálogo inteligente 
com o mundo. Especificamente na formação dos professores 
de Ciências e Matemática, pela aproximação do cinema em sua 
formação, vislumbra-se a possibilidade de minimizar a dico-
tomia entre a formação humanística e a científica, já bastante 
discutida por alguns estudiosos (ALMEIDA, 1994; RANGEL; 
ROJAS, 2014; SNOW, 1995; ZANETIC, 2006).

A partir da aplicação de um estudo piloto e de um ques-
tionário, realizou-se a sondagem quanto à familiaridade com  
o cinema na formação inicial, bem como acerca das visões sobre 
o uso desse recurso nas escolas. Os resultados concordam com 
as pesquisas que indicam a pouca familiaridade com aspectos 
técnicos e com a linguagem do cinema. A partir do estudo 
piloto, detectou-se o interesse dos licenciandos em Ciências 
(Física, Química e Biologia) e em Matemática pelo cinema e por 
atividades extracurriculares do tipo mostra de cinema.

Assim, a presente pesquisa de mestrado profissional 
relatada neste capítulo gerou alguns produtos educacionais 
que buscaram contribuir para uma efetiva vivência e reflexão 
em torno do papel cultural e educacional da sétima arte. 
Considerando o cinema como uma possível “ponte” entre as 
duas culturas (científica e humanística) e objetivando promover  
a apropriação da linguagem audiovisual na formação dos 
professores, realizou-se a “I Mostra Primavera Cultural: cinema 
e ensino de Ciências” na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Neste trabalho, apresentaremos uma avaliação 
das atividades realizadas durante a mostra.
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Formação cultural de professores

Nossa defesa em relação à utilização de obras cinema-
tográficas consiste em aproximar a linguagem audiovisual do 
cinema como elemento integrador da arte e da ciência para  
a formação cultural e profissional do professor.

A ideia de formação cultural poderá denotar uma 
multiplicidade de sentidos, já que tanto o termo cultura como  
o termo formação são igualmente polissêmicos. Neste trabalho, 
adotamos, tal como define Nogueira (2008), a ideia de formação 
cultural como o processo em que o indivíduo se conecta com 
o mundo da cultura, mundo esse entendido como um espaço 
de diferentes leituras e interpretações do real, concretizado 
na literatura e nas demais artes (música, teatro, dança, artes 
visuais, cinema, entre outros).

Acreditamos que cultura e educação não se dissociam, 
pois os processos educacionais, sejam institucionais ou não, 
inserem-se em uma cultura. No universo escolar, entretanto,

Ainda são escassos os estudos que destacam os vínculos 

entre cultura e educação e defendem a escola como centro 

de formação cultural onde as disciplinas das humanidades 

voltadas ao sentir e ao pensar (música, literatura, teatro, 

cinema, artes visuais e outras) são vistas como parte impor-

tante da educação escolar; também são escassos estudos 

que apontem a relevância das experiências estéticas para 

processos de subjetivação e para a constituição da profissio-

nalidade docente. Mas tal escassez não se justifica por falta de 

reconhecimento da importância desses vínculos, apontados 

por vários autores que defendem uma política de formação 

(inicial e continuada) que assegure ao professor e à professora 
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o acesso a formas variadas de expressão artística. (ALMEIDA, 

2010, p. 15, grifo nosso).

Em consonância com Almeida (2010), trazemos para 
reflexão as ideias de Snow (1995) sobre a contraposição entre 
as culturas científica e humanística apresentada em seu livro 
As duas culturas e uma segunda leitura. É importante destacar 
que a obra de Snow é constituída de uma primeira edição 
publicada em 1959, originada de uma palestra ministrada em 
Cambridge, e de uma edição ampliada, intitulada Uma segunda 
leitura, escrita em 1963.

Entendemos que essa dicotomia ainda se faz presente 
em nossa cultura, com uma parcela de responsabilidade do 
sistema educacional pela propagação dessa dicotomia à medida 
que os educadores, desde a sua formação inicial, não se veem 
estimulados a estabelecer relações entre essas duas culturas.

Snow (1995, p. 128) afirma que as mudanças na educação 
não irão, por si só, solucionar os nossos problemas, mas, sem 
elas, nem sequer compreenderemos quais são as dificuldades.   
Nessa perspectiva, o autor ressalta que

As mudanças na educação não estão produzindo milagres. 

A divisão da nossa cultura está nos tornando mais obtusos 

do que necessitamos ser. Podemos restabelecer as comunica-

ções até certo ponto. Mas, como já disse antes, não estamos 

formando homens e mulheres que possam compreender  

o nosso mundo tanto quanto Piero della Francesca ou Pascal 

ou Goethe compreendiam o seu. No entanto, com sorte, 

podemos educar uma grande proporção de nossas melhores 

inteligências para que não desconheçam a existência criativa, 

tanto na ciência quanto na arte, não ignorem as possibilidades  
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da ciência aplicada, o sofrimento remediável dos seus contem-

porâneos e as responsabilidades que, uma vez estabelecidas, 

não podem ser negadas. 

Ciência e arte caminham juntas, não existe supremacia de 
uma em detrimento da outra, mas uma recorrência mútua. No 
entanto, o diálogo entre essas diferentes áreas do conhecimento 
está se tornando escasso nos centros de formação docente.

Refletindo ainda sobre as contribuições de Snow (1995), 
Zanetic afirma que,

Embora muitas das premissas contidas no seu ensaio 

precisem ser reavaliadas em função do desenvolvimento 

cultural das últimas quatro décadas, creio que parte 

significativa de suas ideias deveria permanecer na agenda 

de educadores, cientistas e humanistas. Snow defendia que 

uma aproximação entre os dois universos intelectuais era 

essencial para possibilitar um eficaz diálogo inteligente com 

o mundo. (ZANETIC, 2006, p. 46).

Nessa perspectiva de se propiciar esse diálogo inteligente 
com o mundo, é pertinente destacar, também, alguns pontos 
apresentados no ensaio realizado por Rangel e Rojas (2014) sobre 
arte e Ciência na formação de professores, no qual as autoras 
consideram esse estudo relevante para a formação de profes-
sores e para a pesquisa. Nesse viés, as autoras enfatizam que

A ciência da arte e a arte da ciência são visibilizadas através 

de concepções e fundamentos, cuja releitura neste estudo 

confirma suas contribuições à sociedade e à educação, tanto 

em nível superior como em nível básico, privilegiando-se o 
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princípio do vínculo entre ensino e pesquisa, que alicerça a 

proposta do professor pesquisador. (RANGEL; ROJAS, 2014, p. 74).

Notamos que as autoras destacam a importância do 
diálogo entre Ciência e arte, bem como a necessidade da 
formação de docentes e pesquisadores que reconheçam a 
arte como fonte de aproximação do real, ou seja, como uma 
experiência estética. Trezzi (2010 apud RANGEL; ROJAS, 2014) 
assinala que, nessa perspectiva, tornam-se relevantes os argu-
mentos sobre a importância da criatividade, da ludicidade e da 
emoção associadas ao uso dos recursos da arte na pesquisa e na 
formação de pesquisadores e professores.

Rangel e Rojas (2014) também afirmam:

[...] observa-se que, em final da primeira década dos anos 

2000, consolidam-se aportes de estudos de décadas anteriores 

que acrescentam argumentos em favor de uma formação 

mais sensível e criativa dos docentes, no intuito de que 

estabeleçam uma relação criadora e criativa com o saber 

e produzam conhecimento em favor de um mundo mais 

sensível às questões candentes da humanidade. (RANGEL; 

ROJAS, 2014, p. 85).

Nesse contexto, ressaltamos a relevância da formação 
cultural do professor como oportunidade, possibilidade e neces-
sidade de ampliação das condições de análise da realidade e de 
ampliação de seus referenciais culturais. Igualmente destacado 
por Kramer e Leite (1998, p. 21 apud SUANNO, 2009, p. 9657), 
acreditamos que
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A formação cultural de professores é parte do processo de 

construção da cidadania, é direito de todos se considerarmos 

que todos – crianças e adultos– somos indivíduos sociais, 

sujeitos históricos, cidadãos e cidadãs produzidos na cultura 

e produtos de cultura. (KRAMER; LEITE, 1998, p. 21 apud 

SUANNO, 2009, p. 9657).

Dessa forma, alinhamo-nos, também, ao pensamento de 
Suanno (2009) sobre a formação cultural de professores, pois a 
autora considera ser

[...] importante construir momentos de experiência estética 

capazes de estimular a apreciação da arte e da literatura, bem 

como a construção do hábito de se estabelecer contato com 

a cultura local e a cultural universal. Desta forma, torna-se 

importante e possível a busca de caminhos que possibilitem 

a aproximação de diferentes linguagens, visando a que o 

professor se torne um apreciador, se enriqueça no deleite da 

cultura, compreendendo arte como conhecimento e emoção. 

(SUANNO, 2009, p. 9657).

Assim, notamos que os estudos relativos à formação de 
professores têm apontado para a importância da realização 
de atividades que contribuíam com a sua formação cultural, 
bem como da elaboração de material didático que colabore 
com a referida formação. Cabe ressaltar que essas são ações 
que requerem articulações de natureza interdisciplinar.

No âmbito da nossa defesa, que consiste na utilização da 
linguagem audiovisual do cinema como elemento integrador 
da arte e da ciência no processo de formação cultural dos 
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professores, a seguir, descreveremos de forma mais específica 
a relação existente entre o cinema e a educação.

O cinema na Educação

Desde sua primeira exibição em Paris, no ano de 1895, 
o cinema vem ocupando na sociedade um importante papel 
cultural e educativo. Apesar de, no início do século XX, o cinema 
ter como proposta inicial a diversão e o entretenimento, atual-
mente, depois de passados mais de um século de sua invenção,  
a sua riqueza se revela na tecnologia, na indústria, nos negócios, 
e, acima de tudo, na arte. 

O termo “sétima arte” foi dado por Riccioto Canudo 
(apud FERREIRA, 2007) no Manifesto das Sete Artes, em 1911. Essa 
referência é apenas indicativa, pois cada uma das artes é carac-
terizada pelos elementos básicos que formatam sua linguagem 
e que foram classificados da seguinte forma: 1. música (som); 
2. pintura (cor); 3. escultura (volume); 4. arquitetura (espaço); 
5. literatura (palavra); 6. coreografia (movimento) e 7. cinema 
(integra os elementos das artes anteriores). Parte das ideias 
de Canudo, possivelmente, está ultrapassada, mas o adjetivo 
dado ainda se mantém.

As pessoas que se detêm em pesquisar sobre a sétima 
arte deparam-se com uma vasta referência em torno da 
temática. Na área de Educação, entretanto, quando buscamos 
por fontes que estabeleçam uma relação entre ela e o cinema,  
o material torna-se escasso.

Para suprir a necessidade de produção de material biblio-
gráfico sobre cinema e educação, pesquisadores desenvolveram 
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alguns estudos sobre o papel da sétima arte na sala de aula 
(DUARTE, 2002; FERREIRA et al., 2010; FERREIRA, 2012; 
NAPOLITANO, 2013; SILVA, 2007). Segundo Napolitano (2013), 
apesar de o cinema encantar as pessoas de todo o mundo há 
mais de um século, e muitas vezes ao longo da história ter 
sido pensada como linguagem educativa, a sétima arte ainda 
encontra obstáculos para entrar na sala de aula. 

Não só nas conhecidas “escolas tradicionais”, mas 
também dentro daquelas que se dizem renovadoras, obser-
vamos que o cinema não tem sido utilizado com a frequência 
e com o enfoque merecidos. Grande parte das experiências 
que são relatadas acerca do seu uso prendem-se ao conteúdo 
das histórias, sem levar em consideração outros aspectos que 
integram a experiência cinematográfica. Para Napolitano  
(2013, p. 7), por exemplo,

O problema é que os filmes se realizam em nosso coração 

e em nossa mente menos como histórias abstratas e mais 

como verdadeiros mundos imaginários, construídos a partir 

de linguagens e técnicas que não são meros acessórios 

comunicativos, e sim a verdadeira estrutura comunicativa  

e estética de um filme, determinando, muitas vezes,  

o sentido da história filmada. 

O ato de assistir a um filme não se resume em apenas 
compreender a história que é desencadeada na trama, mas vai 
além, no sentido de que algumas obras exigem a compreensão 
de aspectos particulares que são retratados não pela história 
em si, mas em detalhes que emergem na forma como a história 
é narrada. Isto é, “Existem elementos sutis e subliminares que 
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transmitem ideologias e valores tanto quanto a trama e os 
diálogos explícitos” (NAPOLITANO, 2013, p. 57).

Compartilhamos do pensamento de Napolitano (2013), 
quando o autor enfatiza que o cinema é uma importante 
experiência cultural, tal como a música e a literatura e, nesse 
contexto, a escola necessita reconhecer tal importância. Tendo 
em vista isso, as discussões em torno da utilização do cinema 
como instrumento pedagógico vêm sendo realizadas há algum 
tempo. Porém, as propostas mais consolidadas para orientação 
dos docentes só foram elaboradas recentemente (FERREIRA et 
al., 2010). Almeida (1994) sinaliza que a maioria dos professores 
não se encontra adequadamente preparada para utilizar esse 
instrumento pedagógico, revelando uma desatualização na 
formação inicial e continuada desses professores.

Quando pensamos na utilização do cinema com fins peda-
gógicos, é preciso buscar por fontes que estabeleçam uma relação 
entre o cinema e a educação, seja sob a forma de propostas 
sistematizadas, seja sob a forma de reflexões sobre a necessidade  
de formação adequada para isso. Felizmente, estamos observando 
uma crescente discussão em torno dessas questões.

Segundo Belloni (2001), a atualização para a utilização do 
cinema está inserida no campo pedagógico da “mídia-educação”, 
e o uso do filme, por si só, não promove a aprendizagem, 
podendo manter o caráter de entretenimento, no qual o aluno 
permanece em uma postura passiva, de mero espectador 
diante da exibição, acarretando o uso inapropriado dos espaços 
de audiovisual nas escolas.

Não é esperado que, a partir da atualização de sua 
formação em “mídia-educação”, o professor se torne um 
crítico cinematográfico, mas se espera, no entanto, que esse 
profissional seja capaz de incorporar não apenas a história  
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do filme (enredo), mas também outros elementos: construção 
da personagem, diálogos, linguagem, composição cênica. E que 
possa, também, em alguns casos, estabelecer diálogos inter-
disciplinares que interessam particularmente à formação de 
professores de Ciências Naturais e Matemática.

Para Ferreira e colaboradores,

Cabe ao professor compreender as transformações sofridas 

na sociedade ao longo da história, as quais influenciam no 

cinema e consequentemente na sociedade, tendo em mente 

as necessidades do mundo contemporâneo. E utilize os filmes 

como um meio de conscientizar, educar e formar cidadãos 

críticos. (FERREIRA et al., 2010, p. 5).

Nessa perspectiva, o autor sinaliza a necessidade de uma 
educação cinematográfica vista como patrimônio cultural da 
humanidade. No entanto, consideramos que a responsabilidade 
não cabe unicamente ao professor, uma vez que esse processo de 
educação cinematográfica se encontra inserida em um contexto 
mais geral de formação desse profissional.

A utilização do cinema na educação, de acordo com 
Almeida (2001 apud NAPOLITANO, 2013),

[...] é importante porque traz para a escola aquilo que ela 

se nega a ser e que poderia transformá-la em algo vívido  

e fundamental: participante ativa da cultura e não repetidora 

e divulgadora de conhecimentos massificados, muitas vezes 

já deteriorados, defasados [...]. (NAPOLITANO, 2013, p. 12).
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Nesse contexto,

[...] trabalhar com cinema na sala de aula é ajudar a escola a 

reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, 

pois o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia 

e os valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma 

obra de arte. (NAPOLITANO, 2013, p. 11).

Apesar de ser um recurso utilizado há algum tempo, não 
existe um “manual” de como se deve utilizar o cinema em sala de 
aula. Todavia, com base em alguns estudos, os autores sinalizam 
possíveis encaminhamentos didáticos de utilização do cinema 
no contexto educacional. Tendo em vista as propostas sugeridas 
pelos pesquisadores, cabe ao professor adequar a melhor forma 
para utilizar o cinema em sua sala de aula, de acordo com as 
necessidades de sua disciplina e do público-alvo envolvido.

Espera-se, entretanto, que o professor possua uma 
formação cultural adequada para explorar esse recurso 
audiovisual, ou seja, é fundamental que o professor possua 
parâmetros estéticos mais amplos. Logo, é preciso que o docente 
tenha uma formação mais sólida, que lhe dê os subsídios neces-
sários para atender às novas e às velhas demandas que lhe são 
apresentadas em seu cotidiano profissional. Apresentaremos, 
a seguir, algumas reflexões em torno da utilização do cinema 
no processo de formação cultural dos professores da área de 
Ciências Naturais e Matemática.
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O Cinema na formação cultural de professores 
de Ciências Naturais e Matemática

Com base na discussão realizada em torno do papel 
cultural e educacional do cinema, ressaltamos a relevância da 
utilização de sua linguagem audiovisual como elemento inte-
grador da arte e da ciência no processo de formação cultural 
dos professores de Ciências Naturais e Matemática. Nessa pers-
pectiva, sabemos que a exibição de um filme possibilita não só 
o aprendizado de conteúdos de uma disciplina específica, mas 
também promove o conhecimento de forma interdisciplinar.  
O que nos leva a perceber a necessidade de o professor lidar com 
outras dimensões que a sétima arte oferece, bem como com  
a complexidade do conhecimento e das sociedades contempo-
râneas, necessitando transpor as fronteiras existentes entre as 
disciplinas e os campos do saber (XAVIER et al., 2010). 

Braga et al. (2007) desenvolvem propostas de utilização do 
cinema como recurso transdisciplinar para o ensino de Ciências, 
a partir da História da Ciência. Os autores sinalizam que

O problema da transdisciplinaridade tem estado no centro 

das discussões educacionais em diversas escolas já há 

algum tempo. Preocupados com o desinteresse dos alunos 

pelos conteúdos ensinados, particularmente os de ciências,  

e mesmo com a formação limitada que os programas vesti-

bulares vem impondo ao ensino médio, algumas escolas têm 

partido para a construção de um processo de renovação da 

educação científica. Esse processo, entretanto, esbarra na 

formação do professorado da área de ciências que impede 

a implantação de novas experiências educacionais. 

(BRAGA et al., 2007, p.1, grifos nossos).
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Nesse contexto, é vigente a necessidade de um olhar 
mais aprofundado para o processo de formação inicial dos 
professores de Ciências, no sentido de que se fazem perti-
nentes reflexões em torno da utilização do cinema, bem como 
do seu papel cultural e educativo, ainda no seio do processo 
de formação. Essa percepção permite que o professor passe 
a enxergar o potencial didático do cinema e seu caráter de 
tecnologia formadora, visando,nesse processo, aproximar a 
linguagem cinematográfica como elemento integrador na 
formação cultural e profissional do professor. De acordo com 
Braga et al. (2007, p. 4),

O novo professor não pode prescindir de uma boa formação 

específica onde os fundamentos de cada ciência sejam 

estudados de maneira detalhada, mas deve também se abrir  

a outros conteúdos ligados à ciência, desde os mais próximos, 

como a filosofia, até aqueles considerados mais distantes, 

como a história e a arte.

Com base na compreensão sobre a necessidade de inclusão 
de discussões que ampliem os horizontes do conhecimento do 
professor em seu processo de formação, ou seja, seus referen-
ciais culturais, enxergamos que o diálogo entre essas diferentes 
áreas do conhecimento é essencial para uma formação integral 
do professor. Consoante Moran (1995), acreditamos que o cinema 
pode ser utilizado de vários modos: como conteúdo de ensino, 
de integração, de avaliação, de aproximação entre Ciência  
e arte, e de aquisição de cultura, entre outras possibilidades. 

Portanto, em correspondência com os estudos realizados, 
acreditamos que a sétima arte pode contribuir de forma signi-
ficativa para o processo de formação cultural dos professores, 
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visto que já encontramos na literatura experiências exitosas, 
que buscam oportunizar momentos de reflexões acerca das 
relações existentes entre ciência, cinema e educação, com 
foco em contribuir para a formação inicial e continuada dos 
professores da área de Ciências Naturais e Matemática.

Método da pesquisa

No decorrer dessa seção, descreveremos a pesquisa 
exploratória realizada sobre a relação entre cinema, ensino e 
formação cultural do professor da área de Ciências Naturais 
e Matemática. Apresentaremos uma descrição do processo de 
planejamento e organização da “I Mostra Primavera Cultural: 
cinema e ensino de Ciências”, e, por fim, a sua análise, com 
base nos dados coletados a partir da aplicação de questionários. 
A metodologia utilizada na análise dos questionários esteve 
pautada nos passos sugeridos por Bardin (2011).

Pesquisa exploratória sobre a relação entre 
cinema, ensino e formação cultural do professor

Um estudo piloto visando investigar o perfil dos profes-
sores em relação ao uso do cinema no ensino foi aplicado a 16 
alunos do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática (PPGECNM/UFRN). Com base nos dados 
coletados nessa sondagem, seguiu-se a aplicação de um outro 
instrumento com os estudantes dos cursos de licenciatura 
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da área de Ciências e Matemática da UFRN, totalizando 45 
questionários. É importante destacar que, no intervalo entre a 
aplicação do estudo piloto e a do questionário, foi realizada uma 
enquete com os licenciandos de Ciências e Matemática, procu-
rando sondar o seu interesse por atividades que envolvessem 
“cinema, ciência e arte”.

A partir da tabulação e análise do estudo piloto, vislum-
bramos o perfil dos professores em relação ao “cinema no 
ensino de Ciências”: 75% dos professores afirmaram utilizar 
filmes em suas aulas, o que nos conduz a apontar um interesse 
desse público em utilizar esse recurso didático. Quando questio-
nados sobre a presença de atividades que envolvessem o cinema 
durante o processo de formação inicial, 100% dos participantes 
afirmaram não ter contado, no decorrer da graduação, com 
discussões e debates sobre o papel da sétima arte como tecno-
logia formadora, nem acerca do conhecimento sobre análise 
fílmica e dos aspectos técnicos de produção cinematográfica.

Na análise do questionário, temos: a maioria dos parti-
cipantes (98%) alegou que já presenciou a utilização de filmes 
na escola; 41% afirmaram que os filmes foram utilizados como 
conteúdos de ensino; 14% como entretenimento; e 13% como 
ilustração. Assim, tal como no estudo piloto, quando indagados 
sobre a presença de algumas atividades que envolvessem o 
cinema durante o processo de formação inicial, o resultado 
reflete uma realidade já esperada, em que a maioria dos parti-
cipantes afirmou não ter contado com discussões e reflexões 
dessa natureza durante a graduação.

Tais resultados nos conduzem a refletir sobre o processo 
de formação de professores da área de Ciências, visto que
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A poesia e a arte, que parecem constituir necessidades 

urgentes de afirmação da experiência individual, uma visão 

complementar e indispensável da experiência humana, não 

podem ficar de fora das atividades interdisciplinares com os 

jovens nas escolas, mesmo aquelas ligadas ao aprendizado 

de ciências (MOREIRA, 2002, p. 18 apud PIASSI, 2013, p. 15).

Em consonância com as ideias de Moreira, percebemos a 
necessidade de direcionar o olhar para o processo de formação 
inicial e continuada dos professores dessa área, para que 
possam oferecer aos seus alunos atividades que envolvam 
discussões e reflexões sobre ciência e arte. Acerca disso, Piassi 
(2013, p. 18) ressalta que

A aproximação entre ciência e arte na educação é proposta 

há tempos por Zanetic (2006), com o papel destacado para 

literatura, mas a linguagem artística de caráter ficcional 

tem sido introduzida no ensino de ciências em seus mais 

variados gêneros: filmes de ficção (ANDRADE, 2000), poemas 

(MOREIRA, 2002), músicas (RIBAS E GUIMARÃES, 2004), 

teatro(OLIVEIRA e ZANETIC, 2004) e histórias em quadrinho 

(KAMEL e LA ROCQUE, 2006).

Nessa perspectiva, a presente pesquisa buscou elaborar 
uma mostra de cinema, como um dos produtos do mestrado 
profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática (PPGECNM), com a finalidade de 
promover a aproximação dos estudantes de licenciatura da 
área de Ciências (Física, Química, Biologia e Matemática) com 
elementos do cinema.
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I Mostra Primavera Cultural: 
cinema e ensino de Ciências

A “I Mostra Primavera Cultural: cinema e ensino de 
Ciências” teve por objetivo promover a aproximação da arte 
e da ciência durante o processo de formação inicial e conti-
nuada dos professores de Ciências Naturais e Matemática, por 
meio do exercício de reconhecimento da sétima arte como 
uma linguagem educativa. Com exibições de filmes, mesas 
redondas, debates e minicursos, a mostra buscou contribuir 
para uma efetiva vivência e reflexão em torno do papel cultural 
e educacional do cinema.

A elaboração da mostra exigiu articulações de natureza 
interdisciplinar, dialogando com diversos projetos e departa-
mentos da UFRN. O processo de planejamento e organização 
demandou a escolha das datas, o agendamento do espaço 
para realização da mostra, bem como a escolha dos filmes, a 
preparação dos materiais de divulgação e o contato com os 
professores envolvidos com cinema no âmbito interno e externo 
da Universidade, assim como os representantes dos cineclubes.

Durante esse processo de planejamento que antecedeu a 
“Primavera Cultural”, muitos foram os desafios que surgiram, a 
exemplo da preocupação decorrente do fato de a Universidade 
não possuir um espaço adequado para exibição de filmes, sendo 
assim, foi preciso contratar uma equipe especializada em 
projeção de mídias. Logo, a logística necessária para realização 
de eventos dessa natureza requer muitos encontros de plane-
jamento, para que as atividades aconteçam dentro do previsto.

A “I Mostra Primavera Cultural: cinema e ensino de 
Ciências” foi realizada durante os meses de setembro e outubro 
de 2014, distribuída em seis sessões, cuja divisão se deu em 
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quatro momentos para exibição das obras e dois para mini-
cursos. Os filmes selecionados para exibição foram: Uma Viagem 
Extraordinária (2013); Uma Mente Brilhante (2001); Margaret Mee e a 
Flor da Lua (2013); e Gravidade (2013). Os minicursos ministrados 
tiveram por objetivo trabalhar o cinema em três dimensões: 
história, linguagem e técnica.

Os filmes foram exibidos no Auditório da Biblioteca 
Central Zila Mamede da UFRN, no turno noturno (às 18h),  
e cada exibição contou com a presença de professores convi-
dados das mais diferentes áreas para participar dos debates, 
buscando promover o diálogo entre as diferentes “culturas”.

Vale salientar que foram realizadas inscrições prelimi-
nares para participação na “Primavera Cultural”, uma vez que a 
atividade foi aprovada como ação de extensão da Universidade, 
contando com uma verba liberada pela Pró-Reitoria de Extensão 
que viabilizou a produção do material necessário para reali-
zação do evento, bem como para a locação de equipamentos  
e o translado de professores convidados. Além disso, contamos 
ainda com o apoio financeiro do Programa de Consolidação das 
Licenciaturas (Prodocência– UFRN).

As inscrições foram realizadas via Sigaa (Sistema Integrado 
de Gestão de Atividades Acadêmicas), a fim de obter um controle 
da quantidade de participantes, almejando uma melhor organi-
zação do material (pasta, bloco, folder) distribuído na atividade. 
Um fato em especial despertou nossa atenção: o evento que,  
a priori, tinha como público-alvo os alunos de Ciências Naturais 
e Matemática, contou com inscritos das mais diferentes áreas,  
o que visualizamos como saldo positivo, pois, assim, tivemos um 
público diversificado participando das discussões e reflexões. 
Ao final do evento, os participantes que tiveram a frequência 
mínima exigida receberam certificado de participação.
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O processo de divulgação da Mostra iniciou alguns meses 
antes do evento, com a distribuição de panfletos e cartazes 
pela Universidade, bem como a criação de uma fanpage e de 
um website com o intuito de popularizar a realização do evento. 
Durante a realização da “Primavera Cultural”, contamos com o 
apoio de alguns estudantes voluntários que contribuíram para 
o desenvolvimento do evento.

Primavera Cultural – Análise dos questionários

Na medida em que as sessões de exibição de filmes iam 
acontecendo na “Primavera Cultural”, alguns questionários 
eram elaborados e aplicados aos participantes. A seguir, será 
apresentada a análise dos dados coletados. Almejando traçar o 
perfil (acadêmico) dos participantes da Mostra, foi aplicado um 
questionário de caracterização, estruturado da seguinte forma: 
1) perfil acadêmico; 2) hábitos culturais; 3) o cinema (exibição 
de filme) na escola básica (ensino fundamental e médio); 4) o 
cinema na formação inicial (na graduação); 5) cinema e ensino 
de Ciências; 6) a avaliação da Mostra.

O questionário foi organizado contendo questões 
objetivas e subjetivas, com total de 41   questionários respon-
didos. Em um mapeamento geral do perfil acadêmico dos 
participantes da Primavera Cultural, 73,2% deles eram do 
sexo masculino e 26,8%, do sexo feminino. Nessa amostragem, 
apenas 22% estavam inseridos em algum programa ou projeto 
de extensão na UFRN, dentre esses estão: Pibid; divulgação 
da astronomia por intermédio de um planetário itinerante;  
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curso de aperfeiçoamento no combate às drogas; e projeto de 
extensão teorias e práticas de cinema e audiovisual.

Na categoria “hábitos culturais”, com o objetivo de visu-
alizar a proximidade e relação pessoal dos participantes com 
os bens artísticos e culturais, escolhemos algumas questões 
que nos revelaram um pouco da cultura cinematográfica dos 
participantes envolvidos na pesquisa. O acesso a bens culturais 
e a formas mais elaboradas de arte e literatura foi considerado 
pela maioria dos participantes como limitado (51,2%), e uma 
pequena porcentagem (7,3%) afirmou não possuir familiaridade 
com certas ações culturais. 

De acordo com Suanno (2009), a população brasileira é 
bombardeada pela indústria cultural e pouco tem acesso aos 
bens culturais e às formas mais elaboradas de arte e literatura. 
De tal modo, Nogueira (2008) defende a ampliação dos refe-
renciais culturais de cada indivíduo, para além da cultura de 
seu próprio meio social. Ou seja, não se trata de perder ou de 
substituir os próprios valores, mas de buscar articulá-los a um 
patrimônio que a humanidade vem construindo há muito tempo.

No que diz respeito à frequência com que se costuma ver 
filmes, 45% afirmaram assistir apenas uma vez por semana; 
25% mais de uma vez ao mês; e 10% raramente assistem  
a filmes. Quando questionados sobre qual o meio que mais 
utilizam para ter acesso aos filmes, 68,3% afirmam que esse 
acesso é pela internet.

É pertinente destacar que Santos (2014) realizou uma 
pesquisa no município de Guarani das Missões, no Rio Grande 
do Sul, com alunos do terceiro ano de duas escolas públicas de 
educação básica, no ano de 2010, e, na ocasião, a pesquisadora 
também fez esse mesmo questionamento a seus alunos. O resul-
tado obtido apontou que a maioria tinha acesso aos filmes por 
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televisão e locadora. Logo, observa-se que as respostas para 
esse questionamento podem variar de acordo com a região e 
o contexto social que os envolvidos na pesquisa vivenciam, 
pois os alunos guaranienses encontram, na televisão, lazer e 
entretenimento, uma vez que o município não possui salas de 
cinema, e apenas uma pequena parcela dos alunos dispõe de 
computadores em suas casas.

Na categoria sobre “o cinema (exibição de filme) na 
escola básica (fundamental e médio)”, cabe ressaltar algumas 
questões. Na primeira que diz respeito ao contato com a sétima 
arte na escola, temos a maioria (95%) afirmando ter presenciado 
o uso de filmes durante sua formação básica. Os participantes 
foram questionados também sobre em que contexto aconteceu 
a exibição desses filmes na escola, e a maioria apontou que os 
filmes foram utilizados com o objetivo de sensibilizar e ilustrar 
o conteúdo da aula (73%).

Em consonância com Napolitano (2013), acreditamos ser 
necessário que a atividade escolar com utilização do cinema 
vá além da experiência cotidiana, porém sem negá-la. A única 
diferença é que a escola, tendo o professor como mediador, 
deve propor leituras mais ambiciosas, que se estendam além 
do entretenimento, fazendo a ponte entre emoção e razão 
de forma mais direcionada, incentivando o aluno a se tornar 
um espectador mais exigente e crítico. Desse modo, seria 
possível propor relações de conteúdo/linguagem do filme com 
o conteúdo escolar, caracterizando-se como o grande desafio.

Na categoria “o cinema na formação inicial (na gradu-
ação)”, é pertinente destacar alguns pontos. Sabendo que a 
educação superior precisa ser um ambiente que possibilite 
uma formação sólida e ampla, os alunos foram questionados 
sobre em que medida a universidade está contribuindo para 
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que os professores em formação se aproximem das diferentes 
linguagens (ciência e arte) e manifestações da cultura. Tivemos 
a seguinte distribuição das respostas: inclusão de atividades 
culturais no currículo (20%); oferta de disciplinas que 
promovam o diálogo e a aproximação de diferentes linguagens 
(37,5%); promoção de atividades de extensão que incluam expe-
riências estéticas, as quais permitam os professores mediarem 
a aprendizagem de conteúdos curriculares e ampliarem o 
repertório cultural (35%); e contribuição para o processo  
de formação cultural (7,5%).

Em correspondência com as pesquisas realizadas na 
área, 73% dos participantes afirmaram que, na sua formação 
inicial, não participaram de discussões e reflexões sobre o valor 
cultural do cinema. Em relação à participação em discussões 
e reflexões sobre o potencial pedagógico do cinema nas aulas, 
visualizamos que 76% dos participantes afirmaram não ter 
participado de discussões dessa natureza no seu processo de 
formação inicial. Sendo assim, é necessário que a universidade 
assuma como sua a tarefa de proporcionar atividades que 
contribuam para a formação cultural de seus alunos.

Na categoria “cinema e ensino de Ciências”, separamos 
algumas questões pertinentes para discussão. Os participantes 
foram questionados em relação à forma como o cinema pode 
ser utilizado em sala de aula, e, tivemos 46,3% afirmando que o 
cinema poderia ser usado como conteúdo de integração; 43,9% 
como conteúdo de ensino; 9,8% como aquisição de cultura; e 
nenhum participante acredita que possa ser utilizado como 
conteúdo de avaliação.

No que diz respeito à questão sobre a finalidade dos filmes 
(atualmente) na sociedade, tivemos uma distribuição que mostra 
39% dos participantes afirmando que os filmes se tornaram um 
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ótimo material para circulação do conhecimento, experiências 
e valores culturais. Enquanto 36,6% ressaltaram que os filmes 
são ótimos materiais para promover aproximação entre ciência 
e arte. Acreditamos que essa porcentagem de respostas tenha 
sido influenciada pelas discussões realizadas na Mostra. 

É pertinente destacar que, tendo em vista o grande número 
de respostas nas questões subjetivas, selecionamos algumas para 
análise. O Quadro 1 traz a distribuição das respostas em relação 
ao questionamento de como os participantes da “Primavera 
Cultural” enxergam a aproximação existente entre ciência e arte 
a partir das discussões que foram realizadas no evento.

A partir das discussões que foram realizadas na I Mostra 
Primavera Cultural: cinema e ensino de Ciências, como você 

enxerga a aproximação existente entre ciência e arte?

ALUNO RESPOSTA

Aluno A (Física)
Muito interessante é de extrema 
importância para a sociedade em todos 
os aspectos.

Aluno B (Química)

Para começar: O que é arte? Penso que 
seja uma forma de expressar senti-
mentos/ideias, através do corpo, de 
quadros, da música, de instrumentos... 
E de imagens (por exemplo: filmes!), 
cujo objetivo seja sensibilizar um sujeito 
oculto dentro de nós mesmos. Por isso, 
muitas vezes as artes são incompreen-
didas! É a percepção/visão de mundo 
que, para ser compreendida, requer o 
despertar dos sujeitos que estão dentro 
de cada um de nós. Ciência é da mesma 
forma, uma percepção de mundo, porém, 
numa outra linguagem, que pode sim ser 
traduzida em arte, e vice-versa.
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(Continuação)

Aluno C (Biologia)

Muito relevante a junção das duas e 
convivem mutualisticamente em alguns 
casos. Já que a ciência é auxiliada pela 
arte para ser compreendida e discutida 
e a arte é beneficiada por se abrir mais 
uma área de conhecimento em que ela 
pode alcançar.

Aluno D (Matemática)

Muito do que se mostra em filmes de 
ficção científica pode ser pauta de 
análises e discussões em sala de aula ao 
tratar um filme como um instrumento 
de ensino, levando ao estudante refletir 
com um olhar mais crítico, não apenas 
para com a ciência, mas para o todo 
em discussão. De forma natural, a arte 
guarda muito do conhecimento cientí-
fico, daí a necessidade de cultivá-la numa 
percepção mais trabalhada. Percebi a 
concordância entre as discussões reali-
zadas e as relações didáticas possíveis, 
que a meu ver estende-se como um 
mecanismo complementar e diferenciado 
para o ensino/avaliação.

Aluno E (PPGECNM)

A aproximação entre ciência e arte pode 
acontecer de diversas formas, como no 
cinema, teatro, música, pintura. Para 
mim, essas coisas não podem estar sepa-
radas e se misturam, proporcionando o 
enriquecimento das nossas experiências.

Aluno F (Ciência e 
Tecnologia)

Ciência é uma forma de arte, onde o 
objeto de estudo e trabalhos são iguais, 
mas desenvolve-se de forma diferente. 
Com o passar do tempo essa relação 
ficará ainda mais precisa.
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(Continuação)

Aluno G (Gestão e Políticas 
Públicas)

O cinema pode e deve contribuir para 
divulgar a arte. Com habilidade e faci-
lidade permite aumentar a abrangência 
de diversos segmentos sociais adaptando 
diversas formas de linguagem a estes 
segmentos.
No Brasil ciência e arte estão restritas a 
uma camada social bastante restrita. O 
cinema além de ser uma forma agradável 
de acesso, possui uma variedade muito 
grande de recursos e temas a serem 
explorados. Para transmissão do conhe-
cimento científico e de qualquer outro, 
devemos considerar uma analogia com 
o ditado popular: um desenho (imagem) 
vale mais do que mil palavras.

Aluno H (Ciências Sociais)

De uma perspectiva inter e multicultural, 
trazendo novas dinâmicas de conheci-
mento através do cinema, para ilustrar 
não somente a aula, assim como gerar 
discussão de debate entre professores e 
alunos acerca do material fílmico.

Aluno I (Comunicação social 
– publicidade e propaganda)

Visualizo com bastante positividade a 
apropriação das ferramentas, dispo-
nibilizadas ao audiovisual, atreladas à 
produção científica, mesmo que ficcional.

Aluno J (Ensino médio)
Acredito que ambas as áreas têm muito 
a colaborar entre si, de forma a sempre 
construir concepções mais amplas.

Quadro 1 – Como os participantes da Primavera Cultural 
enxergam a aproximação existente entre ciência e arte.
Fonte: Quadro construído pelos autores desta pesquisa.
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Analisando as respostas, percebemos que a maioria segue 
a mesma linha de raciocínio, o que nos leva a inferir que as 
discussões realizadas na “Primavera Cultural” contribuíram 
de alguma forma para a formação da opinião dos nossos parti-
cipantes, no que diz respeito às relações de aproximação entre 
ciência e arte. Destacamos a descrição do Aluno E, que resume 
um pouco da ideia contida no quadro de respostas:

A aproximação entre ciência e arte pode acontecer de diversas 

formas, como no cinema, teatro, música, pintura. Para mim, 

essas coisas não podem estar separadas e se misturam, 

proporcionando o enriquecimento das nossas experiências.

Sabendo que o diálogo existente entre cinema e ensino 
de Ciências possui múltiplas relações didáticas possíveis, solici-
tamos aos participantes que, a partir das discussões que foram 
realizadas na “I Mostra Primavera Cultural: cinema e ensino 
de Ciências”, apontassem algumas dessas relações. O quadro  
a seguir mostra uma parte das respostas.
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O diálogo existente entre cinema e ensino de Ciências 
possui múltiplas relações didáticas possíveis.  

A partir das discussões que foram realizadas na 
I Mostra Primavera Cultural: cinema e ensino de 

Ciências, aponte algumas dessas relações

ALUNO RESPOSTA

Aluno A (Física)

Aproximar o conhecimento científico 
a sociedade de uma forma menos 
agressiva, e de fácil compreensão, sem a 
enorme exigência de cálculos complexos, 
contudo sem desprezar os conceitos 
fundamentais da ciência.

Aluno B (Química)

Aproximação com uma outra linguagem 
e percepção de ler o mundo, que no meu 
ponto de vista, é também uma forma de 
alfabetização, numa perspectiva cientí-
fico-cultural. Como a leitura de mundo 
é dinâmica e plural, a promoção de uma 
formação interdisciplinar é fundamental.

Aluno C (Biologia)

Podem ser trabalhados em vários 
aspectos:
interdisciplinaridade;
incentivo a criatividade e trabalho em 
equipe;
análise de concepções alternativas dos 
alunos sobre determinado tema;
debate sobre algum tema relevante, com 
entretenimento;
aquisição de conhecimento por parte 
dos discentes.
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(Continuação)

Aluno D (Matemática)

Naturalmente ao mostrar um filme, 
fugimos do formalismo da sala de 
aula professor-quadro, conduzindo o 
estudante para analisá-lo e induzindo 
reflexões que irão tocar o pessoal e o 
social desse estudante. As experiências 
artísticas vivenciadas acentuam o valor 
didático do filme, sendo, portanto, uma 
ponte para diálogos para além da ciência 
trabalhada nas salas de aulas tradicio-
nais. Contudo, a ciência torna-se ainda 
mais atraente vista numa perspectiva 
artística, nesse sentido, percebi que a 
mostra cultural de cinema explorou 
mais o cunho da arte presente nos 
filmes/ documentários, sendo o passo 
importante para estabelecer relações 
entre as ciências naturais e sociais. As 
relações encontram-se nos estudos das 
linguagens técnica/artística presentes 
nos filmes, leituras fílmicas voltadas 
para conteúdos específicos das ciências, 
questões sociais, entre outras relações.

Aluno E (PPGECNM)

Por meio do cinema podemos discutir 
natureza da ciência, conceitos cien-
tíficos e ideias que o filme pretende 
passar, entre outras coisas. Para mim,  
o cinema ajuda a sensibilizar e promove 
uma maior interdisciplinaridade, 
que é muito importante. Isso porque 
estamos acostumados a falar só da 
disciplina que lecionamos e esquecemos 
o conjunto maior que da vida a esse 
conhecimento. Sem falar que o cinema 
nos inspira.

Aluno F (Ciência e 
Tecnologia)

Desenvolvimento de teorias;
contexto histórico;
motivação pessoal.
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(Continuação)

Aluno G (Gestão e Políticas 
Públicas)

Forma mais atraente de ministrar 
conhecimento;
bem elaborado elimina a questão de 
monotonia relativa a certos temas; 
recursos técnicos de imagens, simulação 
de fenômenos e experiências; recursos 
de utilização de cores e áudio bastante 
realistas;
facilidade de arquivo do material;
bastante inserido aos conceitos de 
diversão em nossa época;
está inserido dentro da preferência do 
entretenimento dos jovens.

Aluno H (Ciências Sociais)

Visionamento e análise fílmica do objeto 
audiovisual, como canal de interpre-
tação de uma subjetividade inerente 
à produção, buscando relações com a 
temática abordada em sala. Análise 
da imagem como objeto de indução e 
refinamento ideológico.

Aluno I (Comunicação social 
– publicidade e propaganda)

A principal relação didática, entre arte 
e ciência, é a possibilidade de difusão da 
produção científica e dos estudos cultu-
rais, utilizando-se das mais diversas 
ferramentas que estão disponíveis para 
produção fílmica.
Com isso, possibilita-se um maior 
atrativo, para além dos recursos 
convencionais de ensino. Ademais, há 
aquisição de novos conhecimentos ou 
questionamentos, após a visualização 
de um filme.
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(Continuação)

Aluno J (Ensino médio)

A utilização do cinema no ensino 
de ciências age como um vetor que 
permite sintetizar e contextualizar 
ciência e diversos aspectos da sociedade 
numa unidade artística que, por sua 
vez, contribui não só para diferentes 
discussões e concepções no ambiente de 
ensino, mas também a percepção dessa 
arte como uma linguagem didática.

Quadro 2 – Múltiplas relações didáticas existentes entre cinema 
e ensino de Ciências apontadas pelos participantes da Mostra.
Fonte: quadro construído pelos autores desta pesquisa.

Observando as respostas dos participantes, enxergamos 
que muitos conseguem traçar e apontar essas possíveis rela-
ções didáticas existentes entre cinema e ensino de Ciências. 
Destacamos a resposta do aluno E:

Por meio do cinema podemos discutir natureza da ciência, 

conceitos científicos e ideias que o filme pretende passar, 

entre outras coisas. Para mim, o cinema ajuda a sensibi-

l izar e promove uma maior interdisciplinaridade, que é 

muito importante. Isso porque estamos acostumados a falar 

só da disciplina que lecionamos e esquecemos o conjunto 

maior que dá vida a esse conhecimento. Sem falar que o 

cinema nos inspira.

Também a resposta do aluno J, que afirmou:

A utilização do cinema no ensino de ciências age como um 

vetor que permite sintetizar e contextualizar ciência e 

diversos aspectos da sociedade numa unidade artística que, 
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por sua vez, contribui não só para diferentes discussões e 

concepções no ambiente de ensino, mas também a percepção 

dessa arte como uma linguagem didática.

Assim como afirma Santos (2014), buscamos, via cinema, 
uma educação científica comprometida com a concepção 
adequada sobre a natureza da ciência, que estimule nos 
educandos a capacidade de visão crítica e investigativa da 
construção do conhecimento.

A última seção do questionário buscava fazer uma 
avaliação da “Primavera Cultural”, de tal forma que servisse 
para embasar a realização de projetos futuros. Na abertura da 
Mostra, foi realizada uma mesa-redonda com a participação de 
alguns professores convidados que dialogaram na perspectiva 
da relação existente entre cinema e educação. Os alunos parti-
cipantes da atividade classificaram os temas abordados como 
de caráter muito relevante. Em relação às sessões de minicurso, 
os temas (história, linguagem e técnica) foram considerados 
pelos participantes também como de caráter relevante, bem 
como as reflexões promovidas a partir da exibição dos filmes.

Finalizando essa sessão de avaliação, foi solicitado aos 
alunos que descrevessem de que forma a “I Mostra Primavera 
Cultural: cinema e ensino de Ciências” contribuiu para sua 
formação acadêmica. A partir da análise das respostas, 
percebemos que a Mostra contribuiu de forma significativa na 
formação dos participantes. Tal como afirmou o aluno D: 

O evento foi capaz de provocar em qualquer licenciado(ando) 

um aprimoramento das competências e habilidades para o 

ensino de ciências, ao trabalhar com Física, Matemática, 

Química, Biologia e outras ciências naturais. Particularmente, 
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a mostra contribuiu bastante com o enfoque discursivo da 

arte para abrir vastas relações interdisciplinares.

Portanto, a partir da Mostra, os participantes tiveram a 
oportunidade de reconhecer a dupla importância da formação 
cultural, a saber: por um lado, como futuros professores, essa 
formação é fundamental, pois permitirá a eles lidar melhor 
com a alteridade dos alunos, uma vez que estão familiarizados 
com os possíveis diálogos existentes entre ciência e arte; por 
outro, como pessoas que, ao tomarem posse de todo um legado 
construído ao longo dos séculos, enriquecem-se e reinventam 
sua própria dimensão de humanidade (NOGUEIRA, 2009).

Considerações finais

A contraposição entre as culturas científica e humanís-
tica sinalizada por Snow (1995) se faz presente ainda hoje 
em nossa cultura. O sistema educativo tem sua parcela de 
responsabilidade pela propagação dessa dicotomia à medida 
que os educadores, desde a sua formação inicial, não se veem 
estimulados a estabelecer relações entre elas.

Segundo Krasilchik (1992), essa dicotomia traz graves 
consequências educacionais, apesar das ondas de indignação 
na academia. Em sua opinião, melhor faria ela em analisar as 
suas causas e consequências e procurar construir pontes para 
tornar transponível o que as separa, eliminando ou alterando 
preconceitos mútuos, resultantes de um corporativismo 
acentuado e defensivo cristalizado nas instituições. Para 
Lhosa (apud KRASILCHIK, 1992), por sua vez, as diferenças 
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acadêmicas entre literatos e cientistas serão niveladas no 
futuro pela “indústria audiovisual”, que levará à grande massa 
da população todos os produtos culturais.

As discussões em torno da utilização do cinema como 
instrumento pedagógico vêm sendo realizadas há algum tempo, 
entretanto, propostas mais consolidadas para orientação dos 
docentes só foram elaboradas recentemente (FERREIRA et al., 
2010). Observa-se, ainda, que a maioria dos professores não se 
encontram aptos para utilizar esse instrumento pedagógico na 
sala de aula, revelando uma lacuna na formação inicial.

Assim, com base na pesquisa realizada e considerando 
o cinema como uma possível “ponte” entre as duas culturas, 
realizou-se a “I Mostra Primavera Cultural: cinema e ensino 
de Ciências”, visando a promover a apropriação da cultura 
audiovisual na formação inicial dos professores de Ciências 
e Matemática. A realização da “Primavera Cultural” foi um 
desafio, uma vez que exigiu articulações de cunho interdis-
ciplinar com diferentes áreas e departamentos dentro da 
Universidade.  A partir da análise dos dados coletados no 
questionário de caracterização aplicado aos participantes 
da Mostra, percebemos que a atividade contribuiu de forma 
significativa na formação cultural dos participantes.

Nessa perspectiva, ressaltamos a importância do trabalho 
desenvolvido enquanto pesquisa na área de ensino de Ciências, 
com foco na formação cultural dos docentes, na medida em 
que se encontra em consonância com as novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada dos 
professores. Além disso, aborda questões de problematização 
relativas ao repertório de conhecimentos desses profissionais 
em formação, bem como a criação de oportunidades para o 
desenvolvimento cultural e a garantia da diversidade curricular.



PROPOSTA PARA UM DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 
I MOSTRA PRIMAVERA CULTURAL:  

CINEMA E ENSINO DE CIÊNCIAS

Maria Romênia da Silva 
Midori Hijioka Camelo 
André Ferrer Pinto Martins 77

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Milton José de. Imagens e sons: a nova 
cultura oral. São Paulo: Cortez, 1994.

ALMEIDA, Maria José P. M. de. A mediação de um 
filme de ficção: sonhos de Kurosawa. Ciência & 
Ensino, Campinas, v. 9, p. 7-9, dez. 2000.

ALMEIDA, Célia Maria de Castro. A cultura na formação de 
professores. In:              . Formação cultural dos professores. 
Brasília, DF: Mistério da Educação, 2010. p. 14-21.

ALVES FERREIRA, Ricardo et al. Cinema e ensino de 
Física. In: XVIII SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE 
FÍSICA, 18., 2009, Vitória, ES. Anais... Vitória, 2009. p. 

ANDRADE, Elenise Cristina P. de. O professor de ciências 
e o Cinema: Possibilidades de discussão. Ciência & Ensino 
(UNICAMP), Campinas, v. 9, p. 4-6, dez, dez. 2000.

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. 
São Paulo: Edições 70, 2011.

BRAGA, Marco; GUERRA, Andreia; REIS, José Claudio. 
Cinema e História da Ciência na formação de professores. 
In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 17., 
2007, São Luís. Anais... São Paulo: SBF, 2007. p. 1-9.



PROPOSTA PARA UM DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 
I MOSTRA PRIMAVERA CULTURAL:  

CINEMA E ENSINO DE CIÊNCIAS

Maria Romênia da Silva 
Midori Hijioka Camelo 
André Ferrer Pinto Martins 78

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 
superior. Resolução CNE/CP n. 02/2015, de 1º de julho 
de 2015. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, n. 124, p. 8-12, 2 jul. 2015. Seção 1.

DUARTE, R. Cinema e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

FELIPE, Marcos Aurélio. Cinema e Educação: interfaces, 
conceitos e práticas docentes. 2006. 204 f. Tese (Doutorado 
em Educação) – Programa de Pós-graduação em Educação, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2006.

FERREIRA, Claudemir. O Cinema e a sala: apreciação e leitura 
fílmica. Disponível em < http://artenaescola.org.br/sala-de-
leitura/artigos/artigo.php?id=69352>. Acesso em: 27 out. 2017.

FERREIRA, Valéria Fabiana S. et al. Cinema e Educação: Reflexões 
sobre uma prática pedagógica. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL: 
EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE, 4., 2010, Laranjeiras, 
SE. Anais... Laranjeiras, SE: EDUCON FERREIRA, 2007.

KRAMER, S.; LEITE, M. Produção cultural e Educação: algumas 
reflexões críticas sobre educar com museus. In:              . Infância 
e produção cultural. Campinas, SP: Papirus, 1998. pp. 207-223.

KRASILCHIK, M. Caminhos do ensino de ciências no Brasil. 
Em Aberto, Brasília, v. 11, n. 55, p. 1-6. jul./set. 1992

MORAN, José Manuel. O vídeo na Sala de Aula. Comunicação 
& Educação, São Paulo, p. 27-35, abr. 1995.



PROPOSTA PARA UM DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 
I MOSTRA PRIMAVERA CULTURAL:  

CINEMA E ENSINO DE CIÊNCIAS

Maria Romênia da Silva 
Midori Hijioka Camelo 
André Ferrer Pinto Martins 79

NAPOLITANO, Marcos. Como usar o Cinema na sala 
de aula. 5. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2013.

NOGUEIRA, Monique Andries. A formação cultural de 
professores ou a arte da fuga. Goiânia: Editora da UFG, 2008.

              . Experiências estéticas em sala de aula: 
possibilidades na formação cultural de futuros 
professores. ANPED. GE-01: Educação e Arte. Disponível 
em: <http://www.anped.org.br/reunioes/31ra/1trabalho/
GE01-4022--Int.pdf> Acesso em: 12 mar. 2009.

NOGUEIRA, Monique Andries. Formação cultural: 
Questões teóricas. Salto para o futuro – Formação 
cultural de professores, Boletim 07, jun. 2010.

OLIVEIRA, B. J. (Org.). História da Ciência no 
Cinema. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2005.

              . Ciência e Cinema na Sala de Aula. 
Belo Horizonte: Fio Traço, 2012.

RANGEL, Mary; ROJAS, Angelina Accetta. Ensaio sobre 
arte e ciência na formação de professores. Revista 
entre ideias, Salvador, v. 3, n. 2, p. 73-86, jul./dez. 2014.

REIS, José Claudio; GUERRA, Andreia; BRAGA, M. Cinema 
e História da Ciência na Formação de Professores. 
In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 17., 
2007, São Luís. Anais... São Paulo: SBF, 2007. p. 1-9.



PROPOSTA PARA UM DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 
I MOSTRA PRIMAVERA CULTURAL:  

CINEMA E ENSINO DE CIÊNCIAS

Maria Romênia da Silva 
Midori Hijioka Camelo 
André Ferrer Pinto Martins 80

REZENDE FILHO, L. A. C.; PEREIRA, M. V.; VAIRO, A. C. Recursos 
Audiovisuais como temática de pesquisa em periódicos brasileiros 
de Educação em Ciências. Revista Brasileira de Pesquisa em 
Educação em Ciências, Minas Gerais, v. 11, n. 2, p. 183-204, 2011.

SANTOS, Eliane Gonçalves dos. A História do Ciência no 
Cinema: contribuições para a problematização da concepção 
de natureza da ciência. 1. ed. Curitiba: Prismas, 2014.

SILVA, R. P. Cinema e educação. São Paulo: Cortez, 2007.

SNOW, C. P. As Duas Culturas e uma Segunda Leitura: Uma 
versão ampliada das Duas Culturas e a Revolução Científica. 
Tradução de Geraldo de Souza/ Renato de Azevedo Resende 
Neto. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995.

SUANNO, Marilza Vanessa Rosa. Formação Cultural 
de professores: conhecimento e sentipensar. In: IX 
CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 9., 2009, Porto 
Alegre. Anais... Porto Alegre: PUCRS, 2009.

XAVIER, Carlos H. Guergel et al. O uso do Cinema para 
o ensino de física no ensino médio. Experiências em 
Ensino de Ciências, Mato Grosso: UFMT, p. 93-106, 2010.

ZANETIC, João. Física também é cultura. 1989. Tese 
(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989.

              . Física e Arte: uma ponte entre duas culturas. 
Pro-Posições, v. 17, n. 1, jan./abr.2006.



Eixo 2

Desenvolvimento e aplicações 
de sequências didáticas



Capítulo 3

Ensino investigativo de física 
térmica com abordagem CTSA
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Considerações iniciais

Resolver qualquer problemática da educação não é tarefa 
simples, pois esta última vai além da pesquisa e do ensino, pois 
envolve interesses culturais, econômicos, políticos, sociais e, até 
mesmo, religiosos. No Brasil, o ensino de Ciências e, mais espe-
cificamente, o ensino de Física, na educação básica, enfrenta 
dificuldades, tais como a falta de professores habilitados e/ou 
qualificados, o desinteresse ou a ausência de vontade política 
dos sistemas de ensino e das próprias instituições, a aversão dos 
alunos à disciplina, a desvinculação entre a física ensinada na 
sala de aula e a relação da física com o mundo vivencial, além 
da competição dos conhecimentos prévios dos alunos com os 
conceitos científicos estudados na escola.

As dificuldades dos alunos para aprender Física, assim 
como no caso de outras disciplinas (por exemplo, Química, 
Biologia e Matemática), estão relacionadas às características 
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próprias dessa(s) disciplina(s) e também com o modo pelo 
qual se dá o  processo de ensino. A primeira dificuldade é a 
competição dos conhecimentos prévios (em geral, originados 
do senso comum) com os conceitos científicos estudados na 
escola. Os conteúdos estudados em Física, em princípio, estão 
relacionados à vivência cotidiana dos alunos. Sendo assim, eles 
já trazem consigo ideias prévias relacionadas aos conceitos de 
movimento, força, calor, som, eletricidade, luz etc.

A compreensão dos conteúdos conceituais de Física 
atravessa o confronto entre a natureza tal como é idealizada 
pela ciência e a natureza palpável aos olhos dos alunos. No 
primeiro ano do ensino médio, os estudos são mantidos em um 
nível de análise macroscópico (planetas, automóveis, máquinas 
simples, rotações, fluidos etc.), embora utilizando magnitudes 
e conceitos abstratos. No segundo ano, as dificuldades dos 
procedimentos tornam-se qualitativa e quantitativamente 
maiores, concentradas, sobretudo, na resolução de problemas 
com manipulação de dados matemáticos. Surge, nesse período, 
o risco de que os problemas matemáticos se sobreponham 
(protagonizem-se mais) aos problemas físicos. No terceiro ano, 
vem o estudo da natureza em um nível de análise mais afastado 
daquilo que o aluno pode perceber ou imaginar, como campos 
gravitacionais, ondas e campos eletromagnéticos, partículas 
elementares, fenômenos atômicos e nucleares, relatividade, 
teoria quântica etc. (POZO; GOMÉZ CRESPO, 2009).

Muitos são os desafios a serem superados. As Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) apontam que, 
muito frequentemente, ensinam-se as respostas sem formular 
as perguntas. São dados conceitos para serem decorados e 
fórmulas para serem utilizadas e repetidas em exercícios 
de lápis e papel sem que o aluno perceba a conexão entre a 
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matemática utilizada e os conceitos físicos envolvidos. Gleiser 
(2000) discute esse aspecto e aponta que o ensino da Física deve, 
necessariamente, conectar a visualização do fenômeno e a sua 
expressão matemática. 

Outro grande impasse no ensino da Física é a desvincu-
lação entre a física ensinada na sala de aula e a física do mundo. 
A aparente e enganosa inutilidade do conhecimento físico para 
a compreensão e intervenção na realidade acaba por desmo-
tivar os alunos quando eles não encontram significado nos 
conteúdos estudados. Diante dessa realidade, como podemos 
contribuir com o ensino e aprendizagem da Física em condições 
ordinárias de trabalho no ensino médio de escolas públicas? 
Por onde começar? Que abordagens podem ser facilitadoras no 
processo de ensino e aprendizagem da Física? Como disseminar 
o resultado de pesquisas que busquem responder tais questões?

Breve Histórico da Educação e do 
Ensino da Física no Brasil

O atual cenário (Abril 2016) da educação nacional e, mais 
especificamente, do ensino da Física no Brasil, é consequência 
do processo histórico em que se deu o desenvolvimento da 
educação e de como se investiu em educação científica no País. 
O alicerce da física no âmbito nacional começou a ser construído 
no Nordeste do Brasil em 1800, pelo bispo Azeredo Coutinho 
(1742–1821) com a fundação do Seminário de Olinda, que, mesmo 
inspirado em ideias enciclopedistas, germinou junto às ideias 
liberais nada menos que a Revolução Pernambucana de 1817 
(ALMEIDA JUNIOR, 1979).
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No século XIX, tanto no Primeiro Império quanto no 
Segundo Império, implantou-se no Brasil uma educação que 
privilegiava apenas a elite. No reinado de D. João VI (1767 – 1826), 
enquanto a física ainda não encontrava quem se dedicasse a 
ela, as outras ciências naturais se desenvolviam com um 
número crescente de pesquisadores nacionais e estrangeiros 
(ibidem). Mas as ações empreendidas pelo imperador não 
foram suficientes para desenvolver mudanças profundas no 
espírito científico brasileiro. Um exemplo disso foi o veto ao 
projeto de José Bonifácio, que propunha, em 9 de outubro de 
1821, enquanto assessor e ministro de D. Pedro I, entre outras 
medidas, que as ciências físicas e naturais e as matemáticas 
puras e aplicadas começassem a fazer parte obrigatória do 
plano de estudo do ensino nacional (AZEVEDO, 1964). Apesar da 
curiosidade viva, “faltava a força da reflexão, o espírito objetivo, 
a paciência e a tenacidade que exigem as pesquisas científicas” 
(AZEVEDO, 1964, p. 393).

A Física, enquanto disciplina específica, passou a fazer 
parte do currículo escolar no século XIX, com a fundação do 
Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, em 1837 (ALMEIDA JUNIOR, 
1979; AZEVEDO, 1964; MORAES, 2011), um marco na história 
da educação brasileira, e que serviria de modelo para todas as 
escolas da Corte. Apesar dos avanços, a Física era ensinada com 
um caráter propedêutico, apenas preparatório ou introdutório, 
desconsiderando a proficiência, e muitos aspectos do ensino 
praticado há quase dois séculos ainda perduram no cenário 
educacional atual (MORAES, 2011).

Desde seus primórdios, a educação brasileira tem 
sofrido várias transformações e rupturas determinadas por 
contextos políticos, religiosos, econômicos e pela impor-
tância que a própria sociedade lhe atribuía em cada período.  



ENSINO INVESTIGATIVO DE FÍSICA 
TÉRMICA COM ABORDAGEM CTSA

Maria Kamylla e Silva Xavier de Almeida 
Ciclamio Leite Barreto 86

Essas transformações eram estabelecidas por meio de legis-
lações específicas ao longo do tempo, que, embora tenha 
proporcionado um crescimento no número de escolas públicas, 
não se refletiu proporcionalmente na qualidade da educação 
ofertada. Como exemplo, podemos citar, ainda no século XIX, 
a promulgação de várias leis, como as reformas Couto Ferraz 
(1854), Leôncio de Carvalho (1879) e a Lei Saraiva, que consagrou 
a elite da época, impondo uma série de restrições às demais 
classes sociais, deixando aquela intocável. Essa elite era então 
constituída de cidadãos que se julgavam não apenas “aptos  
e esclarecidos para construir a soberania nacional” (CARVALHO; 
ARAÚJO, 2012, p. 9), mas também superiores aos demais em 
termos do usufruto das riquezas da Nação, seja por vínculos com 
os colonizadores, seja por vícios de dominação dos escravos, 
indígenas e de outras práticas excludentes.

O ensino das ciências da natureza (Biologia, Física, 
Química), que já revolucionava todos os países de “primeiro 
mundo”, no esteio da Revolução Industrial, ainda tardou a fazer 
parte do currículo formal no Brasil e, mesmo após sua inserção, 
recebia tratamento segregado quando comparado à Gramática,  
à Matemática e às disciplinas de Ciências Humanas. É importante 
salientar que a educação brasileira sofreu, desde seus primór-
dios, influência europeia e mais recentemente norte-americana. 

Vale ressaltar uma influência crucial no que se refere ao 
ensino das Ciências Naturais (vamos tratar a partir deste ponto, 
apenas como Ciências) que se deu a partir do século XVIII, com 
o desenvolvimento tecnológico vivenciado na Europa em conse-
quência da Revolução Industrial. O ensino de Ciências passou a 
ser tratado com uma nova preocupação, baseado em métodos 
e técnicas científicas, influenciado por aquilo que estava sendo 
feito nos países europeus.
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Na Primeira República, a educação passou por uma nova 
crise, sendo praticamente deixada de lado pela Constituinte de 
1891. O ensino de Ciências regrediu, sendo reerguido somente 
no século XX (anos 1930) pelo então presidente Getúlio Vargas 
(1882–1954) – uma época de razoável progresso para essa área.

Com a intensificação do processo de industrialização no 
Brasil, após a Segunda Guerra Mundial e, mais especificamente, 
a partir da década de 1950, o ensino de Física usufruiu mudanças 
significativas (MOREIRA, 2000), por meio de influências de 
projetos americanos, como o Harvard Physics Project e o Physical 
Science Study Committee, dos Estados Unidos (EUA), e europeus, 
como o Nuffield, da Inglaterra, além de alguns projetos nacio-
nais, como o Projeto de Ensino de Física (CANIATO, 1973, 1975). 
Destaca-se, ainda, como marco no ensino de Física por meio 
de experimentos didático-científicos e na educação de modo 
geral, o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (Lei No. 
4.024/1961) que, entre alguns avanços, proporcionava a compra 
de materiais destinados às aulas experimentais. 

É necessário enfatizar, também, que a última mudança na 
legislação educacional brasileira foi a edição da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, que desencadeou 
também várias diretrizes, orientações e parâmetros curriculares 
para as diversas áreas de ensino. Muito do que era considerado 
bom ensino foi abruptamente classificado de ensino tradicional, 
como sinônimo de ensino sem significado para os alunos. Nos 
últimos anos, o panorama educacional vem sendo orientado por 
diretrizes legais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) (BRASIL, 2000), as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Médio (DCNEM) (BRASIL, 1998, 2005), os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 
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2002) e as Orientações Educacionais Complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) (BRASIL, 2006).

Ciência – Tecnologia – Sociedade 
– Ambiente (CTSA)

As manifestações que desencadearam na integração dos 
campos Ciência, Tecnologia e Sociedade (movimento CTS) reper-
cutiram na educação e incidiram sobre o currículo, apesar de não 
terem tido origem educacional. O movimento teve origem após 
a Segunda Guerra Mundial, em cujo período (1939–1945) muitas 
catástrofes ocorreram em decorrência do desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia. As experiências vivenciadas pela socie-
dade da época proporcionaram uma visão mais crítica da ciência, 
trazendo à tona questionamentos acerca dos avanços científicos e 
tecnológicos, bem como de suas relações com o bem-estar social 
e os seus impactos no meio ambiente (ARAÚJO; SILVA, 2012).

As obras precursoras do movimento CTS foram: A estru-
tura das revoluções científicas (KUHN, 1998) e Primavera Silenciosa 
(CARSON, 1969) – síntese do pensamento da sociedade em relação 
à ciência na década de 1960 (AULER; BAZZO, 2001). Ambas 
mostraram a necessidade de repensar a percepção vigente acerca 
das relações entre homem, sociedade, ciência, tecnologia e natu-
reza, que já não eram compatíveis. A repercussão do movimento 
CTS na educação e no currículo se deu a partir da década de 1970, 
especialmente por meio do ensino de Ciências.

Na década de 1980, a obra Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 
1987) contribuiu, ainda que indiretamente, com a discussão dos 
temas a serem priorizados no currículo. A obra traz a discussão 
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de que a conscientização do indivíduo ocorre por meio do 
diálogo com suas condições de existência. Três décadas depois, 
as contribuições de Freire permanecem contemporâneas.

Também na década de 1980, as discussões em torno dos 
impactos sociais provocados pelo desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia passaram a orientar os currículos das disci-
plinas de Ciências. Pesquisas em educação no campo CTS têm 
ganhado visibilidade nos últimos anos por meio de autores 
como Gref (1990, 1991 e 1993); Carvalho e Vanucchi (1996); 
Auler, Bazzo (2001); Santos, Mortimer (2002); Santos et al. 
(2004); Krasilchik e Marandino (2007); Pinheiro, Silveira, Bazzo 
(2007); Santos e Auler (2011); Strieder (2012); Akahoshi (2012). 
Além disso, podemos notar, nos currículos, elementos enfa-
tizadores de CTS incorporados nos objetivos e fundamentos 
dos documentos oficiais já citados que norteiam a educação 
brasileira. De forma explícita ou implícita, tais documentos 
estão permeados de conclusões certificadas das pesquisas 
educacionais relacionadas ao movimento CTS.

As ênfases em CTS 

privilegiam a formação, tanto de futuros cientistas ou 

engenheiros, como a de cidadãos intelectualmente capazes 

de participar de forma ativa em processos decisórios em sua 

comunidade (ROEHRIG; CAMARGO, 2013, p. 4). 

A capacidade de tomada de decisão dos alunos pode ser 
feita com a introdução de problemas sociais a serem discutidos 
em sala de aula seguindo uma sequência de etapas, a saber:

(1) introdução de um problema social; (2) análise da tecno-

logia relacionada ao tema social; (3) estudo do conteúdo 
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científico definido em função do tema social e da tecnologia 

introduzida; (4) estudo da tecnologia correlata em função 

do conteúdo apresentado e (5) discussão da questão social 

original. (SANTOS; MORTIMER, 2002, p. 13-14).

No decorrer das últimas décadas, várias propostas de 
ensino foram denominadas de CTS e se encontram disponíveis, 
tanto no meio impresso quanto no meio virtual, a maioria 
em línguas inglesa e espanhola (ROEHRIG; CAMARGO, 2013).  
No entanto, nem todas estão focadas nas relações entre ciência, 
tecnologia e sociedade. Autores como Aikenhead (1990; 1994), 
Fensham (1988), Gaskell (1982) Lowe (1985) e Rosenthal (1989) 
classificaram essas propostas conforme o seu foco central.

A obra de Aikenhead (1994) estabelece oito categorias de 
ensino CTS, descrevendo-as e exemplificando-as: (1) conteúdo 
de CTS como elemento de motivação; (2) incorporação eventual 
do conteúdo de CTS ao conteúdo programático; (3) incorporação 
sistemática do conteúdo de CTS ao conteúdo programático; (4) 
disciplina científica (Química, Física, Biologia) por meio de 
conteúdo de CTS; (5) Ciências por meio do conteúdo de CTS; (6) 
Ciências com conteúdo de CTS; (7) incorporação das Ciências ao 
conteúdo de CTS; (8) conteúdo estrito de CTS.

Neste trabalho, fizemos uso da categoria 3 para inserir, 
de modo sistematizado, temas de CTS na organização de conte-
údos de física térmica, atribuídos a alunos do segundo ano do 
ensino médio, dentro da disciplina de Física, priorizando discus-
sões acerca das inter-relações entre o conhecimento científico 
e tecnológico e suas implicações sobre sua vida social e o meio 
ambiente, independente de qual seja sua formação acadêmica 
posterior. Aikenhead (1994) aponta as categorias de 3 a 6 como as 
mais citadas na literatura especializada. Na categoria 3, temos o 
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que Bazzo, Linsingen e Pereira (2003) chamam de “enxerto CTS”. 
Trata-se da introdução de CTS nos currículos das disciplinas  
de Ciências. Na área da Física, podemos citar, como exemplos de 
trabalhos nessa categoria, o Harvard Physics Project, nos EUA, e o 
projeto Science and Technology in Society, na Europa.

Desde o desdobramento do movimento CTS, a dimensão 
ambiental esteve presente, sendo foco inclusive das questões 
levantadas por Carson (1969). Quando de seu processo de 
transposição para o ensino de Ciências, a sigla ganhou mais 
uma letra: “A” (CTSA), reforçando a alusão ao meio ambiente.  
Em inglês, virou STSE (E de Environment).

Ensino por investigação

O Ensino por Investigação (E/I) não é um tema recente 
no ensino de Ciências. Apesar da tendência de considerar essa 
abordagem como algo novo, ela começou a se afirmar ainda no 
século XIX, quando da inserção das disciplinas de Ciências em 
vários países (BABTISTA, 2010; BYBEE; DEBOER, 1994; DEBOER, 
2006; LEITE, 2001). DeBoer (2006), ao tratar da inclusão da 
ciência no currículo escolar e das discussões sobre como ela 
deveria ser ensinada, destaca as contribuições das atividades 
práticas e a emergência das discussões sobre a importância do 
laboratório escolar.

O ensino de Ciências do século XIX foi criticado por 
Dewey, que via a educação da época com ênfase no acúmulo 
de informações acabadas, não sendo bastante para entender  
a ciência como um método de pensamento e uma atitude 
mental que ajuda a transformar formas de pensamento (DEWEY, 
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1916). No século XX, o ensino de Ciências sofreu importantes 
mudanças a partir da década de 1950 até a década de 1970.  
As críticas apontavam para a perda do rigor acadêmico da 
ciência e se argumentava que o papel principal da escola era o 
treinamento de uma inteligência disciplinada e a transmissão 
de uma herança cultural.

Desse movimento, surgiram os “grandes projetos”: 
Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) e Physical Science 
Study Committee (PSSC), Science Curriculum Study (SCIS) e 
Elementary Science Study (ESS) (RODRIGUES e BORGES, 2008).  
O objetivo desse movimento era transformar o aluno em uma 
espécie de minicientista por intermédio do “método de ensino 
por descoberta”, que veio a tomar forma no Brasil a partir de 
1967, com a tradução e o desenvolvimento de tais projetos 
(FERREIRA; HARTWING, 2004).

Apesar da implementação dos “grandes projetos”,  
o movimento de reforma educacional dos anos 1960 criticava  
a ideia de que o estudante deveria descobrir por si só os conceitos 
científicos, defendendo que eles entendessem a natureza da 
investigação científica como uma atividade dinâmica e contínua 
(SCHWAB, 1962 apud DEBOER, 2006). A revolução trazia a noção 
de investigação científica (RODRIGUES; BORGES, 2008), sendo, 
nesse cenário, o ambiente do qual despontou o trabalho de 
Joseph Schwab. Este se mostrou preocupado especialmente com 
o que DeBoer (2006) denominou de “as três necessidades básicas 
de uma nação, associadas à educação: (i) aumentar o número de 
cientistas; (ii) desenvolver líderes políticos competentes, capazes 
de fomentar agendas políticas baseadas no entendimento cientí-
fico; (iii) educar um público para ser simpático ao conhecimento 
científico e à sua natureza fluida, para que possam compreender 
em algum nível e apoiar pesquisas científicas.
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Até o final da década de 1960, foram discutidos métodos 
gerais que podiam ser aplicados a diferentes problemas  
e contextos. Nessa época, Rutherford (1964) já enfatizava 
uma relação direta entre conhecimentos sobre a História e 
a Filosofia da Ciência e um melhor entendimento acerca da 
natureza da ciência, indo ao encontro do que se pretende no 
ensino por investigação: transmitir uma imagem mais apro-
priada de como a ciência tem sido construída pela humanidade 
(RODRIGUES; BORGES, 2008). Essa preocupação está presente 
nas atuais propostas para atividades de investigação, em 
Carvalho et al. (2014).

Os movimentos neoprogressistas que surgiram após a 
década de 1970 adotaram a mesma posição. Cabe ressaltar que 
esses últimos tiveram influência dos efeitos da Guerra Fria e da 
corrida armamentista entre os blocos liderados pelos Estados 
Unidos e pela União Soviética. A educação em ciência passou a 
ser pretendida como algo além de amplo, também funcional, por 
meio da qual os estudantes deveriam se apropriar do conheci-
mento científico, e os processos da ciência deveriam ser utilizados 
para resolver problemas da vida cotidiana (HURD, 1970). 

A “Ciência para Todos” tornou-se um slogan que, apesar 
de não ter unanimidade quanto ao seu significado, era utili-
zado tanto por professores quanto por investigadores (BYBEE; 
DEBOER, 1994; FREIRE, 1993). Essa era a perspectiva da alfa-
betização científica amplamente divulgada por intermédio do 
movimento CTS: formar cidadãos que pudessem interagir com 
o mundo científico.

Na década de 1990, surgiu outra publicação que 
contribuiu para a definição de educação científica: o National 
Science Education Standards – NSES (NRC, 1996), elaborado pela 
National Science Teachers Association (NSTA) dos EUA. Tratava-se 
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de um conjunto de princípios e linhas orientadoras para o 
ensino, a avaliação e a formação dos professores de Ciências.  
O NSES/NRC identificava quatro objetivos que deveriam 
ser atingidos pelos alunos na educação em Ciências: (i) 
experimentar a riqueza intelectual e o entusiasmo de quem 
compreende o mundo natural; (ii) utilizar processos e princí-
pios científicos apropriados para tomar decisões particulares; 
(iii) engajar-se de forma inteligente em discussões e debates 
que envolvam temas que dizem respeito à ciência e à tecno-
logia; (iv) aumentar a produtividade econômica utilizando 
conhecimento, compreensão e habilidades que uma pessoa 
cientificamente letrada possui em sua carreira. O documento 
trazia também o que denominava de ingredientes cruciais, 
relacionados aos professores, para a reforma americana da 
educação em Ciências: (i) entender precisamente o que é uma 
investigação científica; (ii) ter entendimento adequado da 
estrutura da disciplina que ensinam; e (iii) aprimorar habili-
dades no ensino de técnicas de investigação.

A importância dada ao ensino por investigação nos 
documentos da NRC e da American Association for Advancement 
of Science (AAAS) é que esse método permite aos estudantes 
desenvolver uma imagem mais sofisticada sobre a ciência e a 
investigação científica, contribuindo com o desenvolvimento 
intelectual e individual, bem como oferecendo uma forma 
de pensar que poderia ser utilizada na solução de problemas 
diários. O autor destaca que as publicações da NRC apontam 
o ensino por investigação como a estratégia mais efetiva, que 
promove um maior engajamento dos estudantes e que possibi-
lita um maior aprendizado dos estudantes. 

Os documentos da NRC e da AAAS são as principais 
referências sobre o ensino por investigação (DEBOER, 2006), 
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o qual pode ser encarado como facilitador da promoção da 
literatura científica, do desenvolvimento de competências  
e das relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (FREIRE, 
2009). Além disso, os documentos do NRC (2000) apresentam 
estratégias para que o professor possa desenvolver o ensino 
por investigação em sua sala de aula. Uma das orientações 
mais importantes diz respeito à identificação de cinco ações 
ou modos de cooperação entre professor e aluno, considerados 
essenciais para que uma experiência educacional seja conside-
rada uma atividade investigativa.

No Brasil, embora haja um crescente interesse pelo tema 
ensino por investigação entre pesquisadores e educadores da 
área de ensino de Ciências (AZEVEDO, 2004; GOMES; BORGES, 
2004; CARVALHO, 2004; SÁ et al., 2007; MUNFORD; LIMA, 2007), 
o número de artigos publicados em periódicos nacionais ainda 
é muito pequeno (SÁ, 2009).

Neste trabalho, utilizamos, como referência principal 
na elaboração das Sequências de Ensino Investigativas (SEI), 
o livro (CARVALHO, 2013) e as propostas de Carvalho et al. 
(2014) para vários tipos de atividades investigativas, a saber: 
(i) textos históricos; (ii) experiências de demonstração; (iii) 
laboratório aberto; (iv) aulas de sistematização ou textos de 
apoio; (v) questões abertas; (vi) problemas abertos; (vii) recursos 
tecnológicos – uso de vídeos, filmes e simulações.

Síntese de Conteúdos de Física Térmica

A termodinâmica, como é mais abrangentemente 
conhecida a física térmica, refere-se aos conceitos de calor 
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e temperatura e à sua ação recíproca em relação à matéria. 
Aqui, preferimos a expressão “física térmica” porque tratamos 
apenas dos conteúdos iniciais, sem contemplar as leis mais 
fundamentais, quais sejam, as leis da termodinâmica, especial-
mente a primeira e a segunda. Como um todo, a termodinâmica 
é muito bem-sucedida em explicar as propriedades de volume 
da matéria e a correlação entre essas propriedades e a mecânica 
de átomos e moléculas.

Historicamente, o desenvolvimento da termodinâmica 
sincronizou-se com o da teoria atômica da matéria. Em meados 
do século XIX, experimentos químicos proveram sólida 
evidência da existência de átomos. Nessa época, os cientistas 
reconheceram que devia haver uma conexão entre a teoria que 
tratava do calor e da temperatura e a estrutura da matéria.

Você já imaginou como um refrigerador é capaz de 
resfriar seu conteúdo, ou que tipos de transformação ocorrem 
em uma usina de eletricidade, ou no motor de um automóvel, 
ou o que acontece à energia cinética de um objeto quando ele 
cai ao chão e fica em repouso? As leis da termodinâmica e os 
conceitos de calor e temperatura nos conduzem a responder 
essas questões práticas.

Muitas coisas podem acontecer a um objeto quando 
ele é aquecido. Seu tamanho mudará ligeiramente, mas ele 
pode também derreter, ferver, inflamar ou mesmo explodir. 
O desfecho depende da sua composição, do grau no qual ele é 
aquecido, e de qual seja o seu ambiente. Em geral, a termodi-
nâmica deve referir-se às transformações físicas e químicas da 
matéria em todas as suas formas: desde as mais convencionais: 
sólido, líquido, gás e plasma, até outros estados exóticos.

Nesta seção, fazemos breve síntese dos conteúdos da 
física térmica (porção inicial da termodinâmica que não trata 
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das leis fundamentais). Entre esses, destacamos o conceito de 
temperatura, a concepção dos termômetros e suas escalas,  
o fenômeno da expansão térmica de sólidos e de líquidos, a 
natureza do calor e seus mecanismos de propagação, a calori-
metria, que descreve os métodos de mensuração do calor, e a 
descrição macroscópica de gases ideais.

Temperatura: dois corpos são ditos em um estado de 
equilíbrio térmico entre si se eles têm a mesma temperatura. 
A lei zero da termodinâmica (ou lei do equilíbrio térmico), 
tão fundamental, estabelece que, se corpos A e B acham-se 
separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo 
C, então A e B acham-se em equilíbrio térmico entre si. A tempe-
ratura pode ser pensada como a propriedade que determina 
se um objeto está ou não em equilíbrio térmico com outros 
objetos. Isto é, dois objetos em equilíbrio térmico entre si 
estão à mesma temperatura. Reciprocamente, se dois objetos 
possuem diferentes temperaturas, então eles não podem estar 
em equilíbrio térmico entre si naquele instante. Há uma inter-
pretação mais fundamental, microscópica, da temperatura, 
originária da teoria cinética dos gases, mas não está incluída 
neste trabalho. A lei zero é uma reflexão tardia. Com a 1a e a 2a 
Leis já firmemente estabelecidas no início do século XX, não 
era possível renumerá-las para dignificar a relevância há muito 
reconhecida da lei do equilíbrio térmico. Por isso, a saída foi 
chamá-la de lei zero da termodinâmica.

Termômetros: A lei zero é a base da existência de termô-
metros, dispositivos usados para definir e medir a temperatura 
de um sistema. Um termômetro em equilíbrio térmico com 
um sistema mede a temperatura do sistema e a sua própria 
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temperatura. Todos os termômetros fazem uso da variação em 
alguma propriedade física afetada pela temperatura. A unidade 
de temperatura termodinâmica no Sistema Internacional (SI) 
é o kelvin (K), o qual é definido pela fração 1/273,16 da tempe-
ratura do ponto triplo da água (uma temperatura única em 
que convivem as três fases da água: sólida, líquida e gasosa).  
A temperatura Celsius, TC, é deslocada da temperatura abso-
luta T, por 273,15º, desde que, por definição, o ponto triplo da 
água (273,16 K) corresponde a 0,01 ºC. Portanto, vale a seguinte 
equação de conversão entre K e ºC:

TC = T – 273,15.

Logo, entende-se que o tamanho de um grau na escala 
kelvin é o mesmo que na escala Celsius ou, mais geralmente, 
uma diferença de temperatura (ΔTC) em graus Celsius é igual à 
mesma diferença (ΔT) em kelvin:

ΔT = ΔTC.

As duas escalas diferem somente na escolha do ponto 
zero. Outra escala de temperatura, usada nos Estados Unidos, 
é a escala Fahrenheit (TF), que se relaciona à escala Celsius 
mediante a relação

TF = (9/5)TC + 32 ºF.

Dessa expressão, vê-se que o ponto do gelo (TC = 0,00 ºC) é 
igual a 32 ºF, e o ponto do vapor (TC = 100,00 ºC) é igual a 212 ºF.
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Expansão Térmica: a maioria dos corpos expande (ou se 
dilata) quando sua temperatura aumenta, caracterizando-se 
como um fenômeno que desempenha importante papel em 
aplicações tecnológicas. Por exemplo, as juntas de dilatação 
térmica devem ser incluídas em edifícios, autoestradas de 
concreto, linhas férreas e pontes para compensar as variações 
em dimensões causadas pelas mudanças de temperatura.  
A expansão térmica global de um corpo é uma consequência 
da variação na separação média entre seus constituintes 
microscópicos, átomos ou moléculas. Suponha que a dimensão 
linear de um corpo ao longo de alguma direção seja l em alguma 
temperatura. O comprimento aumenta por uma quantidade Δl 
para uma variação em temperatura ΔT (lê-se “delta l” e “delta 
T”). Experimentos mostram que, para variações de tempera-
tura suficientemente pequenas, a variação no comprimento 
é proporcional à variação de temperatura e ao comprimento 
original. Assim, a equação básica da expansão de um sólido é:

Δl = α l ΔT       ou α = (Δl) / (l ΔT),

onde a constante de proporcionalidade α é chamada 
coeficiente médio de expansão linear para um dado mate-
rial. Representa a variação fraccional em comprimento (Δl / 
l) por variação em grau de temperatura. A unidade de α é o 
inverso de grau, e.g., (ºC)-1. Assim, um valor de α igual a 11 × 10-6 
(ºC)-1 (caso do aço) significa que o comprimento de um objeto 
varia por 11 partes por milhão do seu comprimento original 
para cada grau Celsius de variação de temperatura. Devido às 
dimensões lineares de um corpo variarem com a temperatura, 
entende-se que a área e o volume de um corpo também variam 
com a temperatura. A variação em volume à pressão constante é 
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proporcional ao volume original V e à variação em temperatura 
ΔT, de acordo com a relação:

ΔV = γVΔT,

onde γ é o coeficiente médio de expansão volu-
métrica. Para um sólido isotrópico, que possui o mesmo 
coeficiente de expansão linear em todas as direções, 
tem-se γ = 3α. Nesse caso, escrevemos:

ΔV = 3αVΔT.

Uma folha ou placa plana pode ser descrita por sua área 
(A). A variação na área (ΔA) de uma placa isotrópica é dada por:

ΔA = 2αAΔT.

Finalmente, líquidos em geral aumentam em volume 
com a temperatura crescente e têm coeficientes de expansão 
volumétrica cerca de dez vezes maiores do que os dos sólidos.  
A água é uma exceção a esta regra: em uma representação 
gráfica da densidade (em g/cm³) em função da temperatura 
(em ºC), quando a temperatura aumenta de 0 ºC a 4 ºC, a água 
tem sua densidade aumentada, indicando uma contração em 
volume. Acima de 4 ºC, a densidade só diminui, indicando uma 
expansão como ocorre em todos os materiais. A densidade da 
água atinge um valor máximo de 1,0000 g/cm³ a 4 ºC.

Calor – Natureza e Mecanismos de Propagação: 
existe uma distinção maioral não apenas entre os conceitos 
de calor e temperatura, mas também entre os de calor e de 
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energia térmica (ou energia interna) de uma substância.  
A palavra calor deve ser usada somente ao descrever a energia 
transferida de um local para outro. Ou seja, escoamento de 
calor é uma transferência de energia que ocorre como 
uma consequência tão somente de diferenças de tempe-
ratura. Em outro significado, a energia interna é a que uma 
substância tem por causa da sua temperatura. A situação é 
análoga àquela existente entre os conceitos de trabalho e de 
energia. Assim, o calor é uma quantidade de energia que um 
corpo entrega ou recebe de suas vizinhanças e que é corres-
pondentemente subtraída ou adicionada à sua energia interna.  
A energia interna de uma substância é uma função do seu 
estado e geralmente aumenta com uma temperatura em 
crescimento. Entretanto, uma unidade de medida do calor é 
também uma unidade de medida de energia. Primordialmente, 
definiu-se a caloria como a quantidade de calor necessária 
para elevar a temperatura de 1 g de água de 14,5 ºC a 15,5 ºC. 
O equivalente mecânico do calor é definido pela relação 1 cal 
= 4,186 J, obtida original e empiricamente por James P. Joule. 
Calor pode ser transferido por três mecanismos fundamental-
mente distintos: condução, convecção e radiação. O processo 
de condução pode ser pensado como uma troca de energia 
cinética entre moléculas em colisão. A taxa dQ/dt, quantidade 
de calor por unidade de tempo, que tem dimensão de potência 
e é medida em watt (W), na qual o calor escoa por condução 
através de uma chapa de área A e espessura dx é dada por:
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onde k é a condutividade térmica do material, medida 
no S.I. em W.m-1.(ºC)-1, e dT/dx é o gradiente de temperatura 
(medido em K.m-1). A convecção é um processo de transferência 
de calor em que a substância aquecida move-se de um local 
para outro. Por fim, sobre o mecanismo de radiação, sabe-se 
que todos os corpos irradiam e absorvem energia na forma de 
ondas eletromagnéticas. A taxa na qual um objeto emite energia 
radiante é proporcional à quarta potência da sua temperatura 
absoluta. Isto é conhecido como lei de Stefan, representada por:

P = σAeT4, 

onde P é a potência em W (= J/s) irradiada pelo corpo, 
A é a área de superfície do objeto (em m²), σ é uma constante 
igual a 5,6696×10-8 W.m-2.K-4, e é outra constante, chamada 
emissividade, e T é a temperatura em kelvin. Um corpo que 
está mais quente que suas vizinhanças irradia mais energia do 
que absorve, enquanto um corpo que está mais frio do que suas 
vizinhanças absorve mais energia do que irradia. Um radiador 
ideal, chamado corpo negro, é um espécime que absorve toda 
energia incidente sobre ele; ademais, um corpo negro emite 
tanta energia quanto é possível para um corpo do seu tamanho, 
forma e temperatura. Equivale dizer que um absorvedor ideal é 
também um radiador ideal e ambos são modelados pelo conceito 
de corpo negro, que irradia e absorve energia à mesma taxa, 
logo sua temperatura permanece constante.

Calorimetria: a capacidade térmica C de qualquer 
substância é definida como a quantidade de energia térmica 
necessária para elevar a temperatura da substância por 1ºC.  
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O calor (Q) necessário para alterar a temperatura de uma 
substância por ΔT é:

Q = mcΔT,

onde m é a massa da substância e c é seu calor especí-
fico, ou capacidade térmica por unidade de massa. Enquanto 
a unidade de C pode ser J/ ºC, a unidade de c é J/ kg.ºC. Mas 
há situações em que uma transferência de calor não altera a 
temperatura de um corpo, senão apenas provê calor que lhe 
causa uma transição de fase. O calor necessário para mudar a 
fase de uma substância pura de massa m é dado por:

Q = mL.

A quantidade L (medida em J/kg) é chamada de calor 
latente da substância e depende da natureza da mudança de 
fase e das propriedades da substância.

Descrição macroscópica de um gás ideal: na descrição 
macroscópica, interessamo-nos pelas propriedades de um gás 
relacionadas às suas variáveis de estado: massa m, confinado 
a um recipiente de volume V a uma pressão P e uma tempera-
tura T. A equação que relaciona essas quantidades chama-se 
equação de estado, e é muito útil. Para um gás mantido a uma 
pressão muito baixa (ou baixa densidade, rarefeito), a equação 
de estado achada experimentalmente é bastante simples. Um 
gás satisfazendo tais condições é referido como um gás ideal. 
A maioria dos gases reais à temperatura ambiente e pressão 
atmosférica comporta-se como um gás ideal. A equação de 
estado de um gás ideal pode ser expressa por:
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PV = nRT,

onde n, o número de mols do gás, pode ser obtido pela 
razão entre a massa do gás e o peso molecular (massa mole-
cular) M da substância, usualmente expresso em g/mol: n = m/M;   
por sua vez, R é a constante universal dos gases (8,31 J.mol-1.K-1) e 
T é a temperatura absoluta em kelvin. Um gás real comporta-se 
aproximadamente como gás ideal se está distante da liquefação.

Metodologia

A metodologia utilizada no trabalho da dissertação 
de mestrado profissional que originou este capítulo tem 
caráter semiqualitativo, atendendo às características básicas 
da pesquisa dessa natureza, conforme definidas por Lüdke e 
André (1986). A análise dos dados segue um processo indutivo, 
buscando investigar o nível de viabilidade de implementação 
de sequências de ensino investigativas incorporadoras da 
abordagem CTSA em um ambiente escolar público no interior 
do Nordeste brasileiro.

Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, haja 
vista que utilizou sistematicamente o conhecimento já 
construído sobre pesquisa em ensino de Ciências, e pretende 
gerar conhecimento para aplicação prática, dirigido à solução 
da problemática estudada. No que se refere aos objetivos, 
classifica-se como uma pesquisa exploratória (GIL, 2007), 
proporcionando maior familiaridade com o problema; e quanto 
aos procedimentos adotados, foram escolhidos dois métodos:
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a pesquisa bibliográfica (FONSCECA, 2002; GIL, 2007) e a pesquisa-
-ação (FONSECA, 2002; GIL, 2007; THIOLLENT, 1988; TRIPP, 2005).

Seus resultados estão apresentados e discutidos adiante 
por meio do método de análise de conteúdo (BARDIN, 2011) 
seguindo as etapas de: (i) organização dos dados; (ii) codifi-
cação dos resultados; (iii) categorização; (iv) inferência; e (v) 
tratamento informático.

O resultado palpável desta pesquisa constitui-se no 
produto educacional que acompanha a dissertação. Trata-se de 
um conjunto de Sequências de Ensino Investigativas (SEI), intitu-
lado “Física Térmica com Ênfases Curriculares em CTSA e Ensino 
por Investigação – Guia de Orientação para o Professor” (XAVIER 
ALMEIDA; BARRETO, 2016), que cobre o programa inicial de física 
térmica previsto para a educação básica brasileira: temperatura, 
termômetros e escalas termométricas; natureza e mecanismos 
de propagação do calor; expansão térmica; calorimetria; e 
descrição macroscópica de um gás ideal. Não são contempladas 
a Primeira e a Segunda Leis da Termodinâmica. 

Para alcançar o resultado delimitado, são utilizadas, 
como abordagens facilitadoras do ensino e da aprendizagem, 
as ênfases curriculares em (i) CTSA, acrescentando sistematica-
mente uma série de pequenos estudos adequados (AIKENHEAD, 
1994) aos tópicos de física térmica; e (ii) o ensino por inves-
tigação, fazendo uso dos tipos de atividades investigativas 
orientadas por Carvalho et al. (2014). Vale ressaltar que todas 
as sequências de ensino que compõem o produto educacional 
possuem os mesmos elementos estruturantes: (i) visão geral; 
(ii) materiais e recursos; (iii) disciplinas contempladas; (iv) 
concessão de tempo sugerida; (v) problematização; (vi) orga-
nização do conteúdo; (vii) atividades investigativas; (viii) 
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“enxerto” CTSA; (ix) avaliação da aprendizagem; (x) avaliação 
da SEI; e (xi) atendimento aos documentos oficiais.

O produto foi aplicado em turmas do segundo ano do 
ensino médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Nelson Batista Alves, do município de Bernardino Batista, 
na microrregião de Cajazeiras, extremo oeste da Paraíba. 
Nossa preocupação fundamental foi propiciar um ambiente 
de atividades investigativas em que os alunos participassem 
e entrassem em contato com contextos apropriados, compre-
endendo, assim, que os conteúdos objetos do seu aprendizado 
são essenciais à compreensão mais ampla do contexto em que 
se inserem os temas abordados.

O “Guia de Orientação para o Professor” vem contribuir 
com a melhoria do ensino e da aprendizagem da Física em 
condições ordinárias de trabalho nas escolas públicas e, de 
modo especial, no Nordeste brasileiro. A inserção das temáticas 
de CTSA é feita cuidadosamente, de modo a suprir a necessidade 
de contextualização dos materiais didáticos. 

Os livros didáticos, principais recursos utilizados pelos 
professores, adotam, prioritariamente, o contexto regional do 
Sul e/ou do Sudeste do país para discutir as relações entre os 
conteúdos conceituais e o mundo vivencial do aluno, privando 
este de um contexto diferente, regional, autóctone, de uma 
discussão adequada à sua realidade. Os professores, então, 
são convidados a levarem tais sequências de ensino para suas 
salas de aula quando do cumprimento do programa de física 
térmica no ensino médio. 

É válido destacar que o desejo é o de possibilitar 
que todos usufruam dessa experiência no mais profundo 
sentido, nada menos que o de aprimorar o ensino de Física, 
realizando-o em um ambiente de discussão, cooperação e 
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interdisciplinaridade, melhorando-o na medida que acharem 
necessário. A seguir, fornecemos uma descrição de cada SEI 
desenvolvida, destacando as relações de CTSA e as atividades 
investigativas contempladas. As cinco Sequências de Ensino 
Investigativas que compreendem o produto educacional vincu-
lado ao mestrado profissional, e das quais tratam o presente 
capítulo, acham-se disponíveis no arquivo da web <https://
drive.google.com/file/d/0B4hJIKDq27jtYm1FNEJyT0lnMEE/
view> e poderão ser encontradas no início das páginas 9, 46, 
87, 118 e 151 desse documento.

SEI Nº 01: Temperatura, Termômetros 
e Escalas Termométricas

A elaboração e aplicação desta SEI teve o intuito de 
ensinar o conceito de temperatura, de dar a conhecer os 
diversos tipos de termômetros historicamente desenvolvidos 
e existentes no mercado, bem como de treinar os alunos sobre a 
conversão dos valores de uma dada temperatura de um sistema 
físico quando expressa em uma das escalas e, caso necessário, 
o seu uso em outra.

A forma modesta como ainda consideramos a introdução 
da história da ciência nesta SEI 

pode apresentar uma imagem menos tópica ou estereotipada 

da ciência e dos cientistas; gerar mais interesse pelo estudo 

da ciência; melhorar o clima e a participação no processo de 

ensino-aprendizagem. 
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O teste de sondagem aplicado explora ideias de 
Aristóteles, Galeno e Locke, e as contextualizações sociocul-
turais são enfatizadas nos textos de apoio elaborados para as 
sessões de discussão das relações de CTSA. 

O primeiro texto, intitulado “Mestre dos disfarces?”, 
foi compilado de sites da Internet pela autora da dissertação  
e discute a influência da temperatura na camuflagem natural 
do camaleão (Iguana iguana), uma das 40 espécies de lagartos 
encontrados na Caatinga. Com uma linguagem simples, o texto 
aborda a fantástica singularidade do camaleão de mudar sua 
cor em curiosas transformações sob a influência de alguns 
aspectos, inclusive da variação de temperatura. Procurou-se 
também salientar as consequências ocasionadas pela destruição 
do hábitat natural desses animais.

O segundo texto, intitulado “A influência da tempera-
tura na região do semiárido do Nordeste brasileiro”, também 
compilado pela autora, aborda, inicialmente, o processo de 
devastação do bioma da Caatinga, que teve início no século XVII 
com a intensificação da atividade pecuária após a expansão 
canavieira e, em seguida, com a cultura do algodão e o aumento 
da densidade populacional. Essas atividades implicaram no 
aumento da produção agrícola, ambas, sem a preocupação de 
sustentabilidade e sem o manejo adequado do solo. A discussão 
central do texto é a crise hídrica e a evaporação de açudes na 
região do semiárido, favorecidas pelas altas temperaturas e pela 
enorme disponibilidade de energia solar incidente na região. 

Por fim, o terceiro texto, intitulado “Debates e decisões 
sobre o uso dos termômetros de mercúrio”, trata-se, de fato, 
de um conjunto de quatro textos que apresenta a tendência 
europeia e, mais recentemente, de alguns estados brasileiros, 
de abolir o uso do elemento químico Mercúrio (Hg) como 
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substância operacional em termômetros. O aparato tecnológico 
que integra o cotidiano é também tema de reflexão e tomadas 
de atitudes coerentes com a preservação do meio ambiente e 
com a garantia do bem-estar social.

SEI Nº 02: Fundamentos e Aplicações 
da Expansão Térmica

Esta SEI contempla os aspectos básicos do fenômeno 
da expansão térmica dos materiais. A abordagem em Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) é inserida a partir de 
quatro textos de apoio para discussões de múltiplos aspectos 
do fenômeno da expansão térmica.

O primeiro texto, intitulado “Um pouco de história na 
física – lei do resfriamento de Newton”, trata das aplicações 
dessa lei na mudança de têmpera feita em peças de aço, no 
esfriamento de materiais biológicos para preservação, no 
resfriamento do leite cru e na perícia criminal. O segundo 
texto, intitulado “Rachadura na Ponte Rio-Niterói”, traz uma 
discussão sobre o uso de juntas de dilatação na construção 
civil, com ênfase para os equívocos ocorridos na esfera social 
devido à falta de conhecimento científico. O terceiro texto, 
intitulado “Lua de Plutão ‘rasgou’ superfície como o ‘Hulk’ 
faz com as roupas”, por sua vez, trata da recente descoberta 
da NASA acerca do processo de ruptura na superfície de 
Caronte, lua de Plutão, diretamente relacionado com o fenô-
meno de dilatação estudado nesta unidade. Por fim, o quarto 
texto, intitulado “O caso do Lago Nyos”, trata das explosivas 
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liberações de dióxido de carbono ocorridas na década de 1980 
no lago Nyos, em Camarões, África.

SEI Nº 03: Natureza e Mecanismos 
de Propagação do Calor

Esta SEI contempla a discussão acerca da natureza e dos 
mecanismos de propagação do calor: condução, convecção e 
radiação. O processo de construção do conhecimento cientí-
fico é destacado logo na etapa de problematização, trazendo 
um experimento simples que permite sondar, por meio das 
respostas dos estudantes, suas percepções sobre a relação entre 
calor e trabalho mecânico. 

Em seguida, são discutidas as ideias de flogisto e calórico, 
ambas primordialmente propostas para explicar a natureza 
do calor. Os fundamentos e as aplicações dos mecanismos de 
propagação do calor são discutidos a partir da compreensão 
do calor como energia térmica em trânsito devido a uma 
diferença de temperatura. 

A abordagem em CTSA é inserida a partir de três textos 
de apoio, a saber: (i) “Alisamento térmico capilar”, que traz 
exemplos de aplicações dos fundamentos da condutividade 
térmica dos materiais, seu emprego no processo de alisamento 
térmico capilar, uma técnica que vem se desenvolvendo desde 
o século XIX; (ii) “Inversão térmica e poluição atmosférica” 
visa à compreensão do fenômeno de inversão térmica a partir 
da compreensão principalmente do mecanismo de convecção; 
(iii) “Ilhas de Calor” trata do fenômeno da formação das ilhas 
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de calor explicadas mediante mecanismos de condução, 
convecção e radiação.

SEI Nº 04: Fundamentos a 
Aplicações da Calorimetria

Esta SEI contempla uma ampla discussão acerca da 
Calorimetria. A sequência inicia pela aplicação, em sala de aula, 
de uma atividade investigativa inicial na forma de um teste de 
sondagem sobre conhecimentos prévios dos alunos a respeito de 
questões concernentes aos conteúdos conceituais integrantes 
do corpo de conhecimento da calorimetria, isto é, o conjunto de 
métodos desenvolvidos para a mensuração do calor. As respostas 
dadas pelos alunos são então discutidas coletivamente, ocasião 
em que o docente chama a atenção para distanciamentos ou 
aproximações das respostas em relação ao conteúdo científico 
formal, o qual deverá ser compreendido nestas aulas.

A integração dos conteúdos conceituais com as temáticas 
de CTSA foi discutida por meio dos textos de apoio, totalizados 
em três. O primeiro, “Energia para o trabalho do homem 
primitivo”, introduz o conceito de equivalente mecânico do 
calor, desenvolvido pelo físico inglês James Prescott Joule no 
século XIX, o qual permitiu o desenvolvimento dos métodos da 
calorimetria. Além disso, apresenta a ideia de balanço energé-
tico do corpo humano, com referências às atividades humanas 
desde aquelas próprias do homem primitivo, na Pré-história.  
O segundo texto, intitulado “Teste feito na Câmara é referência 
contra a seca”, discute o uso de uma tecnologia alternativa 
para prevenir a evaporação em grandes massas de água, com 
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potencial aplicação em barreiros, açudes etc., especialmente 
na região Nordeste do Brasil, frequentemente sujeita às 
intempéries do fenômeno da seca. Finalmente, o terceiro texto, 
intitulado “Produção de sal marinho da microrregião salineira 
do Rio Grande do Norte”, apresenta uma discussão acerca dos 
conteúdos conceituais específicos de Física, tais como o conceito 
de evaporação, e também dos impactos ambientais, sociais, 
econômicos e culturais consequentes da atividade salineira.

SEI Nº 05: Descrição Macroscópica 
de um Gás Ideal

Esta SEI aborda questões concernentes aos conteúdos 
conceituais integrantes do conhecimento sobre gases, sua natu-
reza, propriedades, aplicações etc. A título de contextualização, 
é sugerida a exibição de um vídeo que ressalta propriedades 
básicas de gases a partir de um acidente doméstico, em que 
uma criança se queima com a explosão de um balão enchido 
indevidamente com gás inflamável. O vídeo propicia uma 
discussão qualitativa de elevado interesse para motivar os 
alunos, mediada pelo docente, o qual chama a atenção para as 
propriedades dos gases e para os conceitos relacionados. 

O teste de sondagem e as atividades que compõem o 
desdobramento do vídeo constituem a problematização inicial. 
Em três das cinco aulas previstas nessa sequência de ensino, há 
uma seção de explanação de conteúdos, que se referem, respecti-
vamente, a conceitos básicos sobre gases, parâmetros e equações 
envolvidos na descrição macroscópica dos gases e à história da 
evolução dos conceitos concernentes à ciência dos gases.
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O processo de construção do conhecimento científico 
também é enfatizado na abordagem dada aos conteúdos, 
principalmente no que concerne à determinação da equação 
geral do gás ideal. É utilizado um texto que discute desde as 
contribuições de Robert Boyle, Edmé Mariotte, Jacques Charles,  
Louis Joseph Gay-Lussac, Amedeo Avogadro e B. P. Emil 
Clapeyron. E ainda apresenta a equação genérica proposta por 
J. D. Van der Waals, um modelo mais aproximado do compor-
tamento de gases reais.

As aulas se desenrolam de modo contextualizado, 
seguindo uma abordagem CTSA baseada em textos cuidado-
samente selecionados para este fim, bem como a realização  
e discussão de atividades investigativas que são solicitadas na 
classe e fora dela, sobre questões que permitem aplicar o conhe-
cimento assimilado nas explanações, bem como nos próprios 
textos que são utilizados como apoio. 

Os textos utilizados são os seguintes: (i) “Os principais 
gases que compõem o ar e suas aplicações”, que trata da cons-
tituição do ar puro, de algumas aplicações de seus constituintes 
e faz menção à preocupação referente à quantidade de gás 
carbônico na atmosfera; (ii) “Poluentes atmosféricos”, que trata 
de forma objetiva sobre os principais poluentes atmosféricos, 
suas fontes e efeitos – uma prévia para a discussão sobre  
o fenômeno do aquecimento global e suas controvérsias, que 
vem na sequência; (iii) “Aquecimento Global”, que aborda o tema 
relacionando-o diretamente com a quantidade de dióxido de 
carbono presente na atmosfera e o aumento crescente desse 
gás desde a segunda metade do século XX. 

Ressalta-se que, apesar de o fenômeno do aquecimento 
global não ser aceito por unanimidade entre os cientistas, há 
uma grande preocupação em torno das mudanças climáticas, 
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o que implica não somente em problema ambiental, mas de 
política e economia internacionais.

Resultados e considerações finais

Vencer a barreira formada pelo desinteresse dos alunos 
constituiu-se no primeiro desafio deste trabalho. Houve, inicial-
mente, sua resistência em responder aos testes de sondagem 
nas etapas de problematização das duas primeiras SEI. Como os 
testes foram aplicados antes de qualquer estudo ou discussão 
dos conteúdos a que se referiam, os estudantes já começavam a 
responder desmotivados, alegando que todas as suas respostas 
estariam erradas. No entanto, houve grande aceitação da turma 
em relação ao teste de sondagem a partir da SEI Nº 03 – Natureza 
e Mecanismos de Propagação do Calor. Notamos que eles 
passaram a encarar como desafio e faziam comparações, tanto 
sobre seu desempenho nas SEI anteriores, como acerca de seu 
desempenho ao final do estudo dos conteúdos.

Sugerimos aos professores que utilizem nosso material 
sem deixar de desenvolver as atividades de sondagem com seus 
alunos, seja usando as questões que propomos, seja elaborando 
outras, as quais permitam aos alunos demonstrar seu nível de 
conhecimento sobre os conteúdos a serem estudados. Essa é uma 
das atividades mais relevantes, pois permite ao professor traçar 
estratégias de ensino adequando-se ao nível de compreensão 
dos alunos, retomando conceitos importantes com os quais eles 
demonstrem dificuldades e elaborando atividades para atender 
a essas necessidades. Posto isso, destaca-se “ingenuidade” como 
a palavra-chave para elaborar questões eficazes para os testes 
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de sondagem. Por isso, é relevante tentar elaborar questões 
simples, a exemplo do que seria desenvolvido para crianças.

Ainda sobre as atividades de problematização, obser-
vamos que, quando foram realizados experimentos em sala de 
aula, os alunos participaram mais ativamente e compreenderam 
mais rapidamente os conceitos envolvidos. Sugerimos aqui que 
o professor faça uso de atividades experimentais sempre que 
possível, levando em consideração também o tempo de aula 
que terá disponível. O nosso produto educacional contempla 
um número pequeno de atividades experimentais, pelo fato de 
termos julgado mais relevante investir em pequenas demons-
trações durante as atividades investigativas, haja vista o tempo 
que teríamos para sua implementação.

Um outro desafio constituiu-se da dificuldade da maioria 
dos estudantes para compreender e interpretar textos. No 
sentido de propiciarmos o desenvolvimento de tais habilidades, 
investimos em textos que exploram tanto a história da ciência, 
quanto as relações de CTSA. O uso de textos que valorizam o 
processo histórico do desenvolvimento da ciência foi um tipo 
de atividade que merece ser destacado pela sua relevância na 
compreensão dos conteúdos estudados em sala, bem como por 
instigar a curiosidade do aluno sobre como se chegou a determi-
nado conceito, quais foram os problemas enfrentados, os erros 
cometidos e quais aspectos fizeram parte desse contexto. 

Ademais, percebemos que o uso dos textos contendo 
aspectos da história da ciência podem, dependendo da forma 
como o professor conduzir a discussão, ser um potencial para 
também introduzir discussões de CTSA. Isso confirma um dos 
pressupostos do ensino por investigação no que se refere ao 
uso do elemento história da ciência. Segundo Carvalho et al. 
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(2014, p. 19), essa é uma forma de aproximar os estudantes da 
alfabetização científica: 

o que nos remete à ideia de ciência como um campo de 

conhecimentos em constantes transformações por meio  

de processo de aquisição e análise de dados, síntese e codifi-

cação de resultados que originam saberes.

Os textos que contemplaram debates de CTSA foram, 
sem dúvida, os geradores das maiores discussões em sala  
e também de maior interação entre os alunos. Todas as 
temáticas abordadas proporcionaram discussões intensas, 
tanto acerca dos conteúdos conceituais envolvidos, quanto 
aos aspectos da ciência presentes em questões tecnológicas, 
econômicas, ambientais ou éticas na sociedade. O fato dos 
textos e das discussões não se restringirem a conteúdos disci-
plinares permite que o aluno perceba que um mesmo contexto 
possui vários aspectos a serem analisados. Esse é um ponto 
forte de interdisciplinaridade do nosso produto educacional. 
Os mesmos textos de apoio podem ser utilizados em outras 
disciplinas para discussão de outros conteúdos conceituais sem 
perderem sua essência de integração CTSA.

O método adotado de ensino por investigação trouxe 
enriquecimento ao trabalho, à medida que propiciou aos 
educandos enveredarem pelas primeiras trilhas de um trabalho 
realizando pesquisas, ainda que as mais incipientes. Esse 
método tem uma característica, a princípio, desanimadora, que 
é a necessidade de se despender um tempo maior nas atividades 
empreendidas em sala de aula, haja vista que é preciso incitar 
permanentemente os alunos a raciocinarem a respeito das 
situações encontradas.
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Cumpre frisar que o próprio docente precisa estar 
profundamente consciente dessa necessidade, sob pena de 
não a levar a efeito satisfatoriamente. Quando a tarefa se dá 
por realizada, os resultados são animadores: os estudantes 
são observados com uma melhora substancial na capacidade 
de argumentação e percebe-se claramente a compreensão da 
necessidade de uma transição de linguagem coloquial para 
linguagem científica (CARVALHO et al., 2014).

Ficam aqui múltiplas possibilidades para abordagem 
CTSA, não apenas nas aulas de física térmica. Este trabalho é 
um modelo que pode ser adaptado para todos os conteúdos 
da Física na educação básica, além de outras disciplinas, sem 
perder sua essência de investigação e debate.
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Capítulo 4

Unidade de Ensino Potencialmente 
Significativa (UEPS):  

uma possibilidade de aprendizagem 
significativa no ensino de função

Ângelo Gustavo Mendes Costa 
Francisco de Assis Bandeira

Introdução

O presente estudo foi construído a partir dos resultados 
da pesquisa intitulada “Unidade de Ensino Potencialmente 
Significativa (UEPS) como possibilidade para o ensino de Função 
Polinomial do 1º Grau: uma experiência no ensino médio”, do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 
Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(PPGECNM/UFRN). A pesquisa foi realizada em uma turma do 
primeiro ano do ensino médio noturno de uma escola da rede 
pública do Estado do Rio Grande do Norte. 

Tal proposta surgiu do nosso interesse em proporcionar 
a possibilidade de ter um processo de ensino e aprendizagem 
com mais sentido e significado no ambiente de sala de aula 
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de Matemática. Buscamos, então, desenvolver atividades 
que partiam daquilo que os alunos já sabiam em relação ao 
conteúdo que se pretendia trabalhar, no nosso caso: função 
polinomial do 1º grau. 

Quando os alunos não dispunham, em sua estrutura 
cognitiva, dos conhecimentos prévios necessários, fornecíamos 
a eles esses conhecimentos com a ajuda de organizadores 
prévios, a exemplo de uma aula expositiva, um texto, uma 
atividade, uma tabela ou qualquer outro recurso didático 
pedagógico que possamos lançar mão para nos auxiliar nessa 
tarefa. No nosso caso, utilizamos dois softwares: o GeoGebra e 
a criação de um blog com conteúdo de Matemática.

O foco do nosso estudo é o processo de ensino e apren-
dizagem no ambiente de sala de aula, com ênfase em uma 
abordagem que seja significativa pelo desenvolvimento de 
atividades envolvendo o estudo de função polinomial do 1º grau 
em situações presentes no cotidiano dos alunos. Algumas vezes, 
o cenário da escola e, em especial, o ambiente da sala de aula, 
pode ficar um pouco confuso em relação à aprendizagem, se não 
estiver bem clara a orientação teórica adotada e seguida pelo 
professor. Saber em qual corrente teórica da aprendizagem a 
prática docente orienta-se é importante para não correr o risco 
de eventualmente adotar aspectos conflitantes de diferentes 
teorias da aprendizagem.

Foi com base em aspectos como os mencionados que 
procuramos desenvolver, em nossa pesquisa, uma unidade de 
ensino que fosse potencialmente facilitadora da aprendizagem 
significativa no ensino de função do 1º grau, referenciando-nos 
na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), especialmente 
por meio da concepção de David Ausubel (2003), e de outros, 
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como Marco Moreira (2011), Elsie Masini (2011), Júlio César 
Santos (2008), Dionísio Burak e Rosália Aragão (2012).

Nesse sentido, parafraseando Ronca (1994), a apren-
dizagem significativa no contexto atual é essencial para a 
educação brasileira, em que se exige uma eficiência cada vez 
maior por parte das escolas, principalmente para enfrentar o 
grave problema da repetência nos primeiros anos do ensino 
fundamental. É nessa perspectiva que estamos apresentando 
o presente texto.

Aprendizagem significativa – 
algumas considerações

O motivo de termos embasado o presente estudo na 
Teoria da Aprendizagem Significativa é por vê-la como uma 
possibilidade teórica de procurar dar significado ao processo 
de ensino-aprendizagem, pois se preocupa com o desenvolvi-
mento de capacidades e habilidades que o ato de aprender pode 
proporcionar ao indivíduo como um todo, bem como a aplicação 
dessa aprendizagem em diferentes contextos como forma de 
certificar que houve aprendizagem e que ela foi significativa.

Acreditamos que, tendo consciência da sua prática e 
sabendo qual a corrente teórica que a fundamenta, o professor 
entenderá melhor como se dá o processo de ensino-aprendizagem, 
além disso poderá ser um facilitador da aprendizagem, em espe-
cial o aprender, e o aprender significativamente, tendo sentido 
e significado para quem ensina e para quem aprende. Nesse 
aspecto, lembramos Santos (2008), quando diz que, buscando as 
pistas de como aperfeiçoar nosso “aparelho aprendente”, podemos 
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aprender mais e mais significativamente, exigência contundente 
dos nossos tempos.

O exposto nos leva a refletir que a base de uma apren-
dizagem que seja significativa não pode ser a imposição,  
a arbitrariedade ou a causalidade, tampouco pode ser carente 
de sentido para o sujeito que aprende. Burak e Aragão (2012) 
ressaltam que só ocorrerá aprendizagem significativa se o mate-
rial apresentado ao aluno for um material capaz de mobilizar 
diferentes recursos (subsunçores) da sua estrutura cognitiva, 
para que assim possa compreender e relacionar o “novo” mate-
rial com algo já aprendido. Tais recursos devem ser acionados 
sempre que essa situação for reapresentada ao aluno, inclusive, 
agora, com uma visão mais ampla por parte do educando da 
situação e do conhecimento que foi abordado. A importância 
de um processo de ensino-aprendizagem ser pautado em uma 
aprendizagem que seja significativa reside no fato de que esse 
tipo de aprendizagem é um mecanismo humano por excelência 
em qualquer campo de conhecimento (BURAK; ARAGÃO, 2012).

O foco do nosso estudo é a aprendizagem significativa no 
ambiente de sala de aula, em particular, uma sala de aula de 
Matemática. Disso decorrem alguns questionamentos, mesmo 
que de forma introdutória, sobre o que venha a ser aprender 
significativamente no ambiente de sala de aula. Alguns 
questionamentos que surgem nessa situação de ensino-apren-
dizagem são os seguintes: o que é aprender significativamente 
no ambiente de sala de aula? Como acontece esse processo de 
aprender significativamente nos indivíduos? Que dispositivos 
do complexo “aparelho aprendedor” humano são mobilizados 
para a efetivação dessa aprendizagem significativa?

Para o primeiro questionamento, Ausubel (2003) diz que 
aprender significativamente é um processo por meio do qual 
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um novo conhecimento se relaciona de maneira não arbitrária 
e substantiva à “estrutura cognitiva” do educando. Já para o 
segundo questionamento, Burak e Aragão (2012) dizem que 
esse processo de aprender significativamente modifica o 
conhecimento em nível de consciência do indivíduo e isso só é 
possível em virtude de uma estrutura organizada de elementos 
do “aparelho aprendedor” humano chamada de subsunçores.

Finalmente, para o terceiro questionamento, segundo 
os mesmos autores, Burak e Aragão (2012), os subsunçores são 
capazes de explicar como acontece a aquisição de novos signifi-
cados, a extensão do período de retenção desses significados, a 
estrutura hierarquizada do conhecimento e a ocorrência even-
tual de esquecimento. Outro aspecto importante nesse contexto 
é o fato de que a atenção de Ausubel (2003) estava voltada para 
a aprendizagem tal como ela ocorre na sala de aula, no dia a dia 
da significativa maioria das escolas. Para ele, Ausubel, o fator 
isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo 
que o aluno já sabe – cabe ao professor identificar e ensinar de 
acordo com tal conhecimento (MOREIRA; MASINI, 1982).

Do exposto, temos mais um argumento que ajuda a 
compreender o porquê de pautar o presente estudo na Teoria 
de Aprendizagem Significativa. Essa teoria estuda o ato da 
formação de significados ao nível da consciência, ou seja, estuda 
o ato da cognição (MOREIRA; MASINI, 1982). Esses autores, com 
relação à cognição, dizem que:

[...] cognição é o processo através do qual o mundo de signi-

ficados tem origem. À medida que o ser se situa no mundo, 

estabelece relações de significação, isto é, atribui significados 

à realidade em que se encontra.  Esses significados não são 

entidades estáticas, mas pontos de partida para a atribuição 
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de outros significados. Tem origem, então, a estrutura cogni-

tiva (os primeiros significados), constituindo-se nos “pontos 

básicos de ancoragem” dos quais derivam outros significados 

(MOREIRA; MASINI, 1982, p. 3).

Em virtude dessa mobilização de tantos aspectos ligados 
ao ato de aprender, proporcionado pela Teoria da Aprendizagem 
Significativa, concordamos com Moreira (1985), quando diz que 
talvez saber mais sobre como o indivíduo aprende pode ser tão 
útil ao professor na melhoria da qualidade do ensino quanto a 
familiaridade com métodos, técnicas e recursos instrucionais.

Tendo como base os aspectos citados, Santos (2008) indica 
sete atitudes que podem compor a ação docente no sentido de 
promover uma aprendizagem significativa. São elas: dar sentido 
ao conteúdo, especificar, compreender, definir, argumentar, 
discutir e levar para vida. Acreditamos que, quando esses 
elementos estão presentes no processo de ensino-aprendizagem, 
podem proporcionar uma aprendizagem mais significativa.

Nesse mesmo sentido, Burak e Aragão (2012) ressaltam 
que a base de uma aprendizagem que seja significativa não 
pode ser a imposição, a arbitrariedade ou a causalidade, nem 
a carência de sentido para o sujeito que aprende. Esses autores 
destacam ainda que só ocorrerá aprendizagem significativa, 
se o material apresentado ao aluno for capaz de mobilizar 
diferentes recursos (subsunçores) da sua “estrutura cognitiva” 
para poder compreender e relacionar o “novo” material com 
algo já aprendido pelo educando.

Em sintonia com as concepções de Burak e Aragão (2012), 
Moreira (2011) diz que aprendizagem significativa é aquela em 
que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira 
substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. 
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Nesse mesmo sentido, Santos (2008) diz que aprendizagem 
significativa é aquela que ocorre a partir do surgimento de um 
sentido pessoal por parte de quem aprende, o que desencadeia 
uma atitude proativa que tenta desvendar o novo e (re)construir 
conceitos que ampliam cada vez mais a habilidade de aprender.

Ainda com relação a aprender significativamente, Masini 
(2011) diz que:

[...] o conhecimento vai sendo adquirido à medida que o ser 

humano se situa no mundo, evidenciando que sua concepção 

de aprendizagem significativa diz respeito à integração de 

novas informações em um complexo processo pelo qual aquele 

que aprende adquire conhecimento. (MASINI, 2011, p. 2).

Mediante os aspectos citados, com relação ao que seja 
aprender significativamente, percebemos a potencialidade para 
o processo de ensino-aprendizagem dessa forma de aprender. 
Visão reforçada com as várias vertentes com as quais a Teoria da 
Aprendizagem Significativa se relaciona, tais como as relações: 
do homem com o mundo que o cerca; de quem ensina com 
aquele que aprende; do compreender de quem ensina com o 
compreender de quem aprende; do conteúdo a ser ensinado 
com o que aquele que aprende já conhece; e do que se propõe a 
ensinar com as condições de quem vai aprender (MASINI, 2011).

Acreditamos que, tendo consciência da sua prática e de 
como se dá o processo de ensino-aprendizagem, o professor 
poderá ser um facilitador da aprendizagem, em especial, uma 
aprendizagem que seja significativa, tendo sentido e significado 
para quem ensina e para quem aprende.
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Aprendizagem significativa e o ensino 
de função polinomial do 1º grau

O foco no processo de ensino precisa ser na aprendizagem 
ou no que fazer para melhorá-la. E isso é reforçado quando Demo 
(2008) diz que “aula é procedimento auxiliar da aprendizagem, 
não leva necessariamente a aprendizagem”. Nisso concordamos 
com ele. Essa reflexão, no que diz respeito a proporcionar uma 
aprendizagem significativa, ganha força no nosso estudo sobre 
função polinomial do 1º grau quando sabemos que 

o conhecimento matemático é necessário em uma diversidade 

de situações, como apoio a outras áreas do conhecimento, ou 

ainda, como forma de desenvolver habilidades, capacidades 

e pensamentos que serão exigidos ao longo da vida social e 

profissional (BRASIL, 2002, p. 111).

Percebemos, então, os elementos da Teoria da Apren- 
dizagem Significativa, quando é dito que são desenvolvidas 
capacidades a serem exigidas ao longo da vida social e profis-
sional, ou seja, elementos necessários para que o professor 
promova um ensino que leve a uma aprendizagem que possa ser 
significativa. Entre os elementos citados, para que aconteça essa 
aprendizagem, está a importância de levar o que se aprende 
para a vida, social ou profissional.

Além dos elementos citados no parágrafo anterior, o 
estudo de função permite também ao aluno adquirir familia-
ridade com a linguagem algébrica, modelar situações-problema 
e fazer conexões dentro e fora do exercício matemático, ou seja, 
permite-nos partir daquilo que o aluno já sabe (BRASIL, 2002). 
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Encontramos também inúmeros trabalhos que falam 
e tratam da importância do estudo de função. Por exemplo, 
Matos Filho diz que:

O conceito de função possui notável relevância na formação 

matemática de qualquer cidadão atuante na sociedade 

contemporânea. Além de estar ligado a situações que 

envolvem abstrações, interpretações e resolução de problemas 

relativos a diversos fenômenos estudados em várias áreas do 

conhecimento humano, possui também uma importante 

relevância científica e social (MATOS FILHO, 2008, p. 5).

Outro aspecto importante do conceito de função em 
relação à sua aplicação prática na Matemática e em outras 
áreas do conhecimento é que seu estudo acompanha toda a vida 
estudantil do educando, em maior ou menor grau, dependendo 
da sua área de atuação. Um exemplo disso é o fato desse conceito 
ser de fundamental importância para o ensino do cálculo 
diferencial e integral, além de ser uma das ideias mais funda-
mentais da Matemática (ÁVILA, 2012). Situações e/ou contextos 
como os elencados aqui são passíveis de serem explorados a 
partir do que o aluno já sabe, evidenciando, assim, um dos 
aspectos presentes na Teoria da Aprendizagem Significativa:  
o fato de que os conteúdos podem ser melhor explorados 
partindo daquilo que o aluno já sabe.

Nesse sentido, Wilmer (2008) ressalta que, em virtude 
de seu caráter prático, não só na Matemática como também 
na aplicação em outras áreas do conhecimento, como Física, 
Química e Biologia, o conceito de função é um dos muitos 
conceitos matemáticos que nos ajudam a compreender um 
pouco melhor o mundo que nos cerca.
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Sendo assim, nasce a percepção da necessidade de haver 
algo, uma maneira de fazer, de tornar o ensino e a aprendi-
zagem de função mais prazerosos, tanto para quem ensina como 
para quem aprende. Diante disso, passaremos a apresentar  
os aspectos estruturantes desenvolvidos na construção das 
etapas de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 
(UEPS), ferramenta que pode possibilitar uma aprendizagem 
significativa no ensino de função.

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa

As UEPS são sequências de ensino fundamentadas 
teoricamente, voltadas para a aprendizagem significativa, não 
mecânica (MOREIRA, 2012). Segundo o mesmo autor, a cons-
trução de uma UEPS segue um objetivo, uma filosofia e um 
marco teórico, que são os seguintes:

Objetivo: desenvolver unidades de ensino potencialmente 

facilitadoras da aprendizagem significativa de tópicos espe-

cíficos de conhecimento declarativo e/ou procedimental. 

Filosofia: só há ensino quando há aprendizagem e esta deve 

ser significativa; ensino é o meio, aprendizagem significativa 

é o fim; materiais de ensino que busquem essa aprendizagem 

devem ser potencialmente significativos. Marco teórico: a 

teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (1968, 

2000), em visões clássicas e contemporâneas (a exemplo de 

Moreira, 2000, 2005, 2006; Moreira e Masini, 1982, 2006; 

Masini e Moreira, 2008; Valadares e Moreira, 2009), as teorias 

de educação de Joseph D. Novak (1977) e de D. B. Gowin (1981), 
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a teoria interacionista social de Lev Vygotsky (1987), a teoria 

dos campos conceituais de Gérard Vergnaud (1990; Moreira, 

2004), a teoria dos modelos mentais de Philip Johnson-Laird 

(1983) e a teoria da aprendizagem significativa crítica de 

 M. A. Moreira (2005). (MOREIRA, 2012, p. 45, grifos do autor). 

Esses elementos devem ser observados na construção 
de uma UEPS, visto que seu objetivo leva em consideração 
os conhecimentos declarativos e/ou procedimentais que se 
deseja despertar no aluno. O primeiro objetivo diz respeito 
à cognição, à formação do conhecimento significativo sobre 
pessoas, eventos, proposições e imagens na mente de quem 
aprende. Já com relação à filosofia presente na construção 
de uma UEPS, é correto afirmar que ela deve sempre buscar 
a aprendizagem significativa, pois é ela que assegura que o 
ensino, pensado e materializado nas ações da unidade de 
ensino, aconteceu de fato.

Além dos aspectos mencionados, precisamos levar em 
consideração o marco teórico de uma Unidade de Ensino 
Potencialmente Significativa, que é a Teoria da Aprendizagem 
Significativa. Como sugestão, nesse marco teórico, foi rela-
cionada uma lista de autores que tratam dessa temática, 
ressaltando o precursor da citada teoria, David P. Ausubel, que 
a idealizou no final da década de 1960.

Na construção de uma UEPS, outros pontos devem ser 
observados, como os princípios destacados por Moreira (2012, 
p. 47), a saber:

– o conhecimento prévio é a variável que mais influencia a 

aprendizagem significativa (Ausubel); – pensamentos, senti-

mentos e ações estão integrados no ser que aprende; essa 
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integração é positiva, construtiva, quando a aprendizagem 

é significativa (Novak); – é o aluno quem decide se quer 

aprender significativamente determinado conhecimento 

(Ausubel; Gowin); – organizadores prévios mostram a 

relacionabilidade entre novos conhecimentos e conheci-

mentos prévios; – situações-problema podem funcionar como 

organizadores prévios, dar sentido a conhecimentos novos 

e serem propostas em nível crescente de complexidade; – a 

“diferenciação progressiva e a reconciliação integradora” 

devem ser levadas em conta na consolidação e organização 

do ensino (Ausubel); – a avaliação da aprendizagem signifi-

cativa deve ser feita em termos de buscas de evidências; a 

aprendizagem significativa é progressiva; – um episódio de 

ensino envolve uma relação triádica entre aluno, docente e 

materiais educativos, cujo objetivo é levar o aluno a captar 

e compartilhar significados que são aceitos no contexto 

da matéria de ensino (Gowin); – essa relação poderá ser 

quadrática, na medida em que o computador não for usado 

apenas como material educativo, ou seja, na medida em que 

for também mediador da aprendizagem; – a aprendizagem 

deve ser significativa e crítica, não mecânica.

Esses princípios são orientações que devem ser consi-
derados no planejamento, na aplicação e na avaliação de uma 
Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, pois a clareza 
de sua relevância no processo de ensino-aprendizagem tornará 
a ação docente mais capacitada para perceber evidências de 
aprendizagem significativa nas ações de interação com o conhe-
cimento que o educando venha a materializar.
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Descrição das atividades

Nesta seção, descreveremos a natureza das atividades 
elaboradas e aplicadas na UEPS, implementadas no decorrer 
da presente pesquisa, realizada em uma escola pública da 
rede estadual, no ensino médio noturno, do Estado do Rio 
Grande do Norte.

A presente sequência é composta por oito atividades que 
foram pensadas e elaboradas partindo daquilo que o aluno já 
sabe, ou que precisaria ter noção, para poder fazer as ligações 
cognitivas necessárias para possibilitar uma aprendizagem 
com mais significado. Na ausência desse embasamento teórico, 
deve ser oferecida ao educando a oportunidade de reforço nos 
conhecimentos prévios do conteúdo que a ele será ministrado.

As atividades foram elaboradas partindo de situações que 
eram familiares aos alunos, presentes no livro-texto da turma, 
com posterior introdução gradativa de uma “nova situação” de 
aprendizagem. Os questionamentos feitos em tais atividades são 
também gradativos, pois, à medida que avançamos no conteúdo, 
inserimos novos questionamentos referentes ao grau de conhe-
cimento que se pretende despertar no aluno.

Em algumas situações, foram empregadas questões tidas 
como mecânicas, mas com o objetivo de reforçar conhecimentos 
que os alunos já tinham em sua estrutura cognitiva em relação 
ao conteúdo que se pretendia trabalhar. Outras questões 
visavam formar os conhecimentos prévios quando eles não 
estavam presentes na mente do educando (MOREIRA, 1985).

Cada atividade trabalhada abordava, de forma sequencial, 
o conteúdo de ensino e, quando necessário, as questões tratadas 
na atividade anterior eram retomadas, e isso ampliava o alcance 
do conteúdo dentro do conceito que se pretendia explorar.
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Esses aspectos sequenciais listados reforçam o caráter da 
fundamentação teórica que deve ser observado na elaboração 
de uma UEPS, juntamente com o seu objetivo, sua filosofia e 
o seu marco teórico. Complementando essa fundamentação 
teórica, uma UEPS ainda pode contemplar aspectos transversais 
desde a sua elaboração até a sua execução e avaliação. São eles:

Em todos os passos, os materiais e as estratégias de ensino 

devem ser diversificados, o questionamento deve ser privile-

giado em relação às respostas prontas, e o diálogo e a crítica 

devem ser estimulados; como tarefa de aprendizagem, em 

atividades desenvolvidas ao longo da UEPS, pode-se pedir 

aos alunos que proponham, eles mesmos, situações-problema  

relativas ao tópico em questão; embora a UEPS deva privilegiar 

as atividades colaborativas, a mesma pode também prever 

momentos de atividades individuais (MOREIRA, 2012, p. 49).

Com base nas orientações dadas para a elaboração de 
uma UEPS e nos resultados que analisamos durante o estudo 
realizado, podemos defender que essas informações podem 
proporcionar o desenvolvimento de um processo de ensino-
-aprendizagem que seja significativo.

Etapas desenvolvidas na 
construção de uma UEPS

Atendendo à linha de pensamento mencionada, a seguir, 
passaremos a apresentar resumidamente as etapas sequenciais 
de desenvolvimento de uma UEPS, de acordo com Moreira (2012). 
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Foram essas as etapas que adotamos na construção da UEPS 
desenvolvida no presente estudo. Salientamos, ainda, que tais 
etapas podem ser adaptadas ao contexto em que forem aplicadas.

Orientações/sugestões para a 
elaboração de uma UEPS para o ensino 
de função polinomial do 1º grau

OBJETIVO: Analisar como a compreensão do conceito de função 
pode contribuir para a melhoria no desempenho da manipu-
lação algébrica de uma função do 1º grau por parte dos alunos.

ATIVIDADE I – Atividade inicial

Neste primeiro momento, faz-se necessário propor aos 
alunos a resolução de uma atividade que irá fornecer informa-
ções relevantes sobre o nível de conhecimento da turma acerca 
do conteúdo que se pretende trabalhar. A primeira atividade 
pode ser composta por questões que façam parte da rotina da 
turma, informação essa que pode ser obtida pela observação 
do livro didático adotado pela escola.

JUSTIFICATIVA: Esta situação inicial, primeira etapa da UEPS, 
tem como objetivo averiguar quais conhecimentos prévios os 
alunos têm sobre proporcionalidade, resolução de problemas, 
plano cartesiano, equações do 1º e 2º graus e suas respectivas 
resoluções. Além de conhecimentos relativos à noção de função, 
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tais como variáveis, qualidade em crescente ou decrescente, 
domínio, imagem, e se já possuem conhecimento de situações 
que poderiam ser modeladas matematicamente com uma 
função polinomial do 1º grau, pois esses conhecimentos prévios 
ou as ideias centrais deles estariam presentes durante o tempo 
que fosse trabalhado o conteúdo de função, ou seja, como 
apregoa a TAS, devemos partir daquilo que o aluno já sabe.

ATIVIDADE II – Construção de uma 
tabela de preço de combustível

Após a aplicação e análise da atividade diagnóstica,  
é possível ter uma noção do nível em que a turma se encontra 
com relação ao conteúdo que se pretende trabalhar. Então, 
podemos prosseguir com uma abordagem condizente ao estado 
inicial da turma. A partir desse momento, é possível intro-
duzir o conteúdo de função, usando como estratégia formar 
uma tabela com o preço de combustível em uma determinada 
comunidade rural, onde alguns dos alunos residiam.

JUSTIFICATIVA: Introduzir o conteúdo de função a partir do 
preenchimento dos dados de uma tabela, situação problema, 
segunda etapa da UEPS, começando a explorar junto aos 
alunos alguns aspectos que estão presentes na tabela e que 
são elementos de uma função, tais como a operação que irá 
gerar o valor a pagar independentemente da quantidade de 
litros de combustível e, a partir dela, começar a reconhecer 
outros aspectos característicos de uma função, como a variável 
independente e a variável dependente.
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ATIVIDADE III – Esboço de palavras 
relativas ao conceito de Função

Apresentar à turma, de forma expositiva, um mapa 
conceitual sobre função polinomial do 1º grau, enfatizando suas 
principais características. Em seguida, solicitar aos alunos que, 
em dupla, esbocem palavras associadas à definição de função 
envolvendo os seus elementos constitutivos e, em especial,  
a função polinomial do 1º grau.

JUSTIFICATIVA: Saber, neste momento, o que os alunos já 
conseguiram assimilar sobre o conteúdo de função, aprofun-
dando o conhecimento, terceira etapa da UEPS. A partir do 
esboço de palavras apresentadas relacionadas à definição de 
função, fazer as discussões relativas aos elementos adjacentes 
ao seu conceito de função, ou seja, buscar por ancoradouros 
cognitivos na estrutura cognitiva do educando.

ATIVIDADE IV – Contextualizando o conceito de função

O conceito relativo à função pode ser apresentado nova-
mente utilizando como recurso o vídeo noção de função e o 
vídeo gráfico da função do 1º grau, disponíveis em blogs como: 
<http://www.amatematicapodeser.blogspot.com.br>, em que 
é apresentado de forma contextualizada o uso da função do 1º 
grau. Com base nessas discussões, pode-se pedir aos alunos que 
se organizem em duplas e procurem responder questões que 
abordem uma “nova” situação de exercício.
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JUSTIFICATIVA: Espera-se que, nesta atividade, situação nova, 
quarta etapa da UEPS, os alunos sejam capazes de mobilizar 
conhecimentos já apreendidos em outras situações de ensino, 
na resolução de uma situação nova de aprendizagem. Tal 
situação é condição necessária para verificar evidências de 
aprendizagem significativa.

ATIVIDADE V – Avaliação individual

A atividade realizada pode ser composta, na sua parte 
inicial, por questões que os alunos já tenham familiaridade no 
processo de resolução, com o intuito de promover uma maior 
segurança, partindo daquilo que o aluno já sabe. Já a parte 
final da atividade pode ser composta por mais um contato com  
a nova situação de aprendizagem, na qual podem ser acres-
cidos questionamentos (orais e escritos) não feitos no primeiro 
contato com ela.

JUSTIFICATIVA: A utilização da avaliação somativa individual, 
quinta etapa da UEPS, nas situações trabalhadas pelo professor, 
serve para questionar o aluno acerca da sua compreensão com 
relação à aplicação dos conceitos trabalhados, das suas hierar-
quias, bem como das relações existentes entre os elementos 
que compõem a definição do conceito de função e que estejam 
presentes na atividade desenvolvida. Saber expressar tais 
elementos, por escrito ou oralmente, ajuda o docente a buscar 
evidências de aprendizagem significativa por parte do aluno.
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ATIVIDADE VI – Glossário

Neste tipo de atividade, pode ser retomado o conceito 
formal de função polinomial do 1º grau expresso no livro texto 
da turma. Depois, pode-se retomar as situações trabalhadas 
para fazer a diferenciação progressiva dos conceitos apresen-
tados. Para uma visualização mais dinâmica de alguns dos 
elementos presentes na definição de função que aparecem nas 
atividades desenvolvidas, pode-se fazer uso de um software 
voltado para a Matemática, como o GeoGebra.

JUSTIFICATIVA: Nesta atividade, sexta etapa da elaboração da 
UEPS, pode-se apresentar os conceitos na sua formalidade e 
generalidade (derivação progressiva). Em seguida, é possível 
reconhecer os aspectos dessa generalização conceitual em 
situações específicas de ensino-aprendizagem, ou seja, a recon-
ciliação integradora dos aspectos conceituais observados nas 
situações estudadas, possibilitando, assim, uma apropriação 
por meio de assimilação e uma consequente ampliação do 
conhecimento existente na estrutura cognitiva do educando.

ATIVIDADE VII – Avaliação da aprendizagem

Deve ser baseada nos trabalhos feitos pelos alunos 
(nas funções que conseguiram ou que conseguem resolver 
matematicamente), nas interações (capacidade de perceber 
as relações existentes entre as situações novas apresentadas e 
as situações já trabalhadas), nas observações feitas em sala de 
aula e na avaliação somativa individual. Além disso, pode-se 
também tomar como base uma atividade final composta,  
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por exemplo, de situações com as quais já tiveram contato, porém 
acrescidas de questionamentos diferentes dos já feitos nesse tipo 
de atividade.  E, a partir dela, o professor pode solicitar que 
os alunos formulem e modelem matematicamente situações do 
cotidiano, representadas por uma função do 1º grau.

JUSTIFICATIVA: Verificar o avanço e o grau de compreensão 
dos alunos, na avaliação da aprendizagem, na sétima etapa 
da UEPS desenvolvida, em situações de ensino que fossem 
familiares ou não para eles. Por meio da competência de poder 
mobilizar diferentes recursos do conhecimento trabalhado na 
procura de uma solução para a situação “nova” apresentada 
na sala de aula, seriam observadas pistas da evidência de uma 
aprendizagem que pode ter sido significativa, já que a apren-
dizagem significativa é progressiva e só podemos ter pistas do 
processo, por ser contínua.

ATIVIDADE VIII – Avaliando a UEPS aplicada

Esta avaliação deverá ser feita em função dos resultados 
de aprendizagem obtidos, e ninguém melhor para ajudar nessa 
tarefa do que o próprio aluno. Nesta atividade, além dos resul-
tados analisados desde a aplicação da atividade diagnóstica, 
passando por todas as demais atividades e as interações entre 
os alunos; aluno com o conteúdo; aluno com o professor e do 
professor com as atividades aplicadas, que também servem de 
base para a avaliação da UEPS, ainda pode ser aplicada uma 
entrevista, junto à turma, enfocando os aspectos que foram 
objetos de estudo durante as aulas. Com base nesses resultados, 
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seria possível proceder com a reformulação de algumas ativi-
dades, caso seja necessário.

JUSTIFICATIVA: Na oitava etapa e última atividade da UEPS 
desenvolvida, pode-se verificar os avanços alcançados pelos 
alunos em relação ao conteúdo trabalhado desde a aplicação da 
primeira atividade. Nesta etapa, é possível ouvir individualmente 
os alunos sobre as percepções que tiveram durante cada aula, 
os aspectos positivos e negativos, bem como a viabilidade da 
presente proposta de ensino, segundo o olhar de quem a recebe.

Alguns resultados

Passamos a apresentar e a discutir alguns resultados que 
se deram à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, que 
fundamenta este estudo. Dependendo do caso e da natureza 
dos dados, apresentamos os resultados em tabelas ou os descre-
vemos nas atividades realizadas, se quantitativa ou qualitativa.

Nos dados da Tabela 2, podemos perceber um aumento 
significativo no percentual de acertos por parte dos alunos em 
relação ao conteúdo de função trabalhado quando comparados 
com os resultados da atividade de diagnóstico apresentados 
na Tabela 1. Esses resultados mostraram indícios de aprendi-
zagem em relação ao conteúdo trabalhado. E isso foi possível 
em virtude da relação substancial e não arbitrária do aluno 
com a nova informação e com os subsunçores existentes na sua 
estrutura cognitiva, proporcionando um aprender com mais 
sentido e significado para o aprendiz, segundo uma abordagem 
na visão da Tas (MOREIRA, 2011).
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Levando em consideração que os resultados da Tabela 2 
foram frutos de uma atividade que também apresentou ques-
tões diferentes das que os alunos vinham tendo contato. Nessa 
situação, deparamo-nos com mais um indício de aprendizagem 
significativa, pois uma das formas de verificação proposta por 
Ausubel (2003) para saber se houve aprendizagem e se ela foi 
significativa é a capacidade por parte do aprendiz de mobilizar 
os conhecimentos adquiridos em situações diferentes daquelas 
em que ocorreu a significação inicial da aprendizagem.

Outro fato que fornece indícios de que a aprendizagem 
foi significativa é o tempo de permanência do novo conhe-
cimento na estrutura cognitiva do aprendiz, pois, quando a 
aprendizagem é significativa, o esquecimento pode ocorrer. 
Porém, as informações são facilmente recuperadas quando são 
confrontadas com situações que relembram o conhecimento 
já trabalhado, e logo se restabelece uma conexão de sentido e 
significado com a nova informação (MOREIRA, 2011). Esse fato 
foi comprovado ao término da pesquisa, quando retornamos 
à escola e, por duas semanas seguidas, realizamos entrevistas 
com os alunos abordando aspectos do conteúdo trabalhado, 
e eles conseguiam fazer relação com o conteúdo ministrado, 
revelando indícios de que a aprendizagem foi significativa.

Considerações finais

Nosso trabalho não tem o intuito de ser conclusivo, 
pois não chegamos a uma conclusão sobre o uso da Teoria 
da Aprendizagem Significativa, e sim a uma possibilidade de 
seu uso. São muitos os elementos envolvidos nesse processo,  
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como a aprendizagem, que não nos dá um posicionamento 
conclusivo sobre o emprego da TAS, mas uma possibilidade real 
de melhoria na atuação profissional docente, para promover um 
ensino que tenha como fim a aprendizagem, pois só com a sua 
concretização, podemos afirmar que houve ensino.

No entanto, o nosso maior desafio foi ver, por meio dos 
dados expressos na Tabela 1, que, em muitos casos analisados, 
estava faltando aprendizagem do conteúdo ministrado aos 
alunos. A situação descrita está de acordo com o pensamento 
de Demo (2008), quando fala que, na escola, falta aprendizagem 
em seus aspectos mais básicos, pois o aluno passa de nível de 
escolaridade sem ter os conhecimentos mínimos necessários 
para prosseguir no nível seguinte. Essa condição de baixa 
aprendizagem é reforçada pela divulgação de entidades sociais 
como “Todos pela Educação”. Segundo essa entidade, no Brasil, 
somente 9,3% dos alunos do ensino médio têm as competências 
adequadas relacionadas ao conhecimento matemático.

Mediante essa situação, fica cada vez mais evidente a 
importância de propostas de ensino que tenham por objetivo 
melhorar o processo de aprendizagem, pois, como bem colocou 
Moreira (2012), ensino é o meio e aprendizagem significativa 
deve ser o fim. Tal posicionamento nos foi confirmado pela 
análise dos dados coletados: saímos de uma situação inicial 
em que o índice de acerto na atividade diagnóstica sobre as 
características de uma função do 1º grau foi de apenas 4% 
para um percentual de 45% de acerto, no tocante ao mesmo 
conhecimento na aplicação da atividade final prevista na UEPS, 
confirmando, assim, a viabilidade de um processo de ensino 
que tenha como base uma aprendizagem que seja significativa.

O estudo realizado nos mostrou ainda que o rumo de 
um ensino que pretende proporcionar uma aprendizagem 
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significativa deve ser repensado no âmbito das escolas. O que 
percebemos na pesquisa realizada foi um grupo de alunos com 
grandes lacunas no seu processo de aprendizagem, ao mesmo 
tempo em que se mostraram receptivos e participativos diante 
de uma alternativa que propunha uma forma de trabalhar o 
conhecimento matemático mais próximo de suas realidades 
cognitivas. Outro resultado foi que o aluno pode ser incentivado 
a querer aprender, desde que o material de ensino oferecido a 
ele passe a ter sentido e significado na sua aprendizagem.

Além dos resultados citados, observamos uma mudança 
gradativa na manipulação algébrica de uma função do 1º grau 
por parte dos alunos, a partir da compreensão do conceito desse 
conteúdo. Essa transformação foi evidenciada a partir das possi-
bilidades de interação com o conhecimento que se pretende 
ministrar, por meio de uma prática educativa fundamentada 
na Teoria da Aprendizagem Significativa e implementada por 
meio de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa. 
O exposto é comprovado com base nos resultados obtidos, como 
os que estão registrados na Tabela 2 dessa pesquisa.

A Teoria da Aprendizagem Significativa se mostrou 
reveladora no sentido de dar pistas de como a aprendizagem 
pode acontecer e de quais meios podem ser mobilizados nesse 
sentido. De todos os meios que podem contribuir para uma 
aprendizagem significativa, destacamos a necessária condição 
do material oferecido ao aluno ser potencialmente significativo 
e a predisposição do educando em querer aprender.

Outro aspecto interessante nesse processo é o papel 
do professor, sendo definidas algumas características a esse 
respeito na perspectiva de aprendizagem da TAS, que considera 
também o ensino em sala de aula. Essas características vão 
desde conhecer a estrutura da matéria de ensino e identificar 
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os conhecimentos prévios do aluno, até utilizar recursos que 
facilitem a passagem da estrutura conceitual para a estrutura 
cognitiva do educando de maneira significativa.

A junção de todos esses elementos apresentados, aliados 
a mecanismos de avaliação como os mapas conceituais ou o 
esboço de mapas conceituais feito a partir de palavras/frases 
relacionadas ao conteúdo abordado, oferece uma oportunidade 
de vermos, no decorrer do processo avaliativo, se há indícios de 
aprendizagem significativa ou não.

Outro ponto que nos chamou atenção foi o fato de 
que, quando o processo de ensino-aprendizagem é abordado 
dentro de uma visão que seja significativa, até o processo 
do esquecimento do conteúdo trabalhado ganha outra cono-
tação. Isso porque, apesar do esquecimento ser um processo 
natural do ser humano, quando não está em contato direto 
com o objeto da aprendizagem, caso ela tenha sido significa-
tiva, o educando terá uma possibilidade real de recordar o 
objeto de estudo com mais facilidade diante de uma situação 
que se remeta àquele aprendizado.

Por fim, após a aplicação das atividades avaliativas 
sugeridas e comentadas neste texto, segundo uma abordagem 
da TAS, percebemos uma melhoria acentuada na compreensão 
e manipulação algébrica de uma função polinomial do 1º grau 
por parte dos alunos. Assim, ensejando a viabilidade e as possi-
bilidades que podem ser geradas quando procuramos pautar o 
processo de ensino-aprendizagem em uma forma de aprender 
que seja significativa. 
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Introdução

Nas últimas décadas, em meio a discussões sobre o papel da 
História e Filosofia da Ciência (HFC) no ensino, vem ganhando 
ênfase a argumentação acerca da importância da temática 
Natureza da Ciência (NdC) para a alfabetização científica (BOAS 
et al., 2013). Estudos sugerem a relevância de 

compreender a ciência como uma atividade humana, 

desenvolvida em um contexto cultural de relações, dilemas 

profissionais e necessidades econômicas (FORATO; MARTINS; 

PIETROCOLA, 2011, p. 32-33).
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HISTÓRIA DA CIÊNCIA E NATUREZA DA 
CIÊNCIA EM QUADRINHOS:  

COMPLEMENTAÇÃO A LACUNAS EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA

No ensino de física, a abordagem histórico-filosófica 
possibilita contextualizar o conhecimento científico como 
tentativa de resolução de problemas, em contraposição a 
visões simplistas, a-problemáticas e a-históricas da ciência 
(GIL PÉREZ et al., 2001; PEDUZZI, 2001; MATTHEWS, 1994; 
MARTINS, 2006; LEDERMAN, 2007).

A perspectiva de aliar produto e processo de forma equi-
librada é recomendada pela legislação educacional brasileira e, 
em particular, para o ensino de Física:

[...] é essencial que o conhecimento físico seja explicitado 

como um processo histórico, objeto de contínua transfor-

mação e associado às outras formas de expressão e produção 

humanas (BRASIL, 1999, p. 229).

A Física percebida enquanto construção histórica, como ativi-

dade social humana, emerge da cultura e leva à compreensão 

de que modelos explicativos não são únicos nem finais, tendo 

se sucedido ao longo dos tempos, [...]. O surgimento de teorias 

Físicas mantém uma relação complexa com o contexto social 

em que ocorreram (BRASIL, 1999, p. 235).

Efetivamente, no entanto, a presença da HFC em salas de 
aula ainda costuma ser tímida. Contribuem para essa situação 
múltiplos fatores de natureza complexa, sendo a escassez 
de materiais didáticos adequados um elemento significativo 
(MATTHEWS, 1994; MARTINS, 2006; MARTINS, 2007).

Quanto ao que seria um material “adequado”, é neces-
sário, inclusive, cuidado para evitar a difusão de uma História 
da Ciência puramente descritiva. Erroneamente, uma 
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HISTÓRIA DA CIÊNCIA E NATUREZA DA 
CIÊNCIA EM QUADRINHOS:  

COMPLEMENTAÇÃO A LACUNAS EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA

[...] história da ciência, muitas vezes restrita à história de 

‘fatos, anedotas e heróis’, infelizmente, parece não ter sido 

ainda abandonada nas salas de aula de ciências, ainda que não 

faltem alertas na literatura (PRESTES; CALDEIRA, 2009, p. 6). 

Sobre o conteúdo de livros didáticos de disciplinas cien-
tíficas, são usuais ponderações do tipo:

[...] a história da ciência, da maneira como é apresentada 

nos livros didáticos, não contribui para que sejam atin-

gidos os objetivos educacionais preconizados por diversos 

documentos, entre eles o próprio edital do PNLEM. Os livros 

necessitariam incorporar, em seu discurso relativo a história 

da ciência, formas que favorecessem a compreensão da 

ciência como um empreendimento humano e coletivo, sujeito 

a críticas, e que interage com o meio social. A abordagem 

de determinados episódios da história com maior riqueza 

de detalhes, através de estudos de caso que possibilitassem 

discussões mais profundas, seria mais profícua que a simples 

menção a um grande número de personagens, fatos e ideias. 

[...] A história da ciência não está sendo apresentada da 

maneira sugerida pela nova historiografia da ciência. Se o que 

se pretende no ensino médio é desenvolver entre os alunos 

a ideia de que a ciência é um empreendimento humano, 

coletivo, caracterizada por processos que preveem a contínua 

crítica ao próprio conhecimento científico estabelecido,  

e que interage com o meio social em que é produzida, então 

os livros didáticos precisam incorporar formas de se abordar 

a história da ciência que favoreçam a construção dessas 

concepções (VIDAL, 2009, p. 6).
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HISTÓRIA DA CIÊNCIA E NATUREZA DA 
CIÊNCIA EM QUADRINHOS:  

COMPLEMENTAÇÃO A LACUNAS EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA

Uma perspectiva interessante seria a elaboração de 
materiais complementares aos livros didáticos, que pudessem 
colaborar para a inserção didática da HFC. Esses materiais 
permitiriam o aprofundamento de aspectos ainda pouco 
contemplados nos livros usuais, que demonstram lacunas 
no que diz respeito a abordar conteúdos científicos de forma 
integrada ao seu processo de construção histórica (PAGLIARINI; 
SILVA, 2006; BATISTA; MOHR; FERRARI, 2007).

Particularmente, a utilização de narrativas histórico-
-pedagógicas para discutir sobre NdC vem sendo recorrente 
e recomendada pela literatura (RIBEIRO; MARTINS, 2007; 
TEIXEIRA; GRECA; FREIRE JR, 2012). Em sua elaboração, diversos 
aspectos precisam ser avaliados, como a extensão e a profundi-
dade dos textos, a quantidade de informações contempladas e a 
adequação da formulação discursiva. É preciso, ainda, atentar 
para a falta de pré-requisitos dos alunos em relação aos conhe-
cimentos físicos, históricos, epistemológicos e filosóficos, bem 
como dificuldades quanto à leitura (FORATO, 2012).

À luz dessas considerações, o presente trabalho apre-
senta exemplares de história em quadrinhos (HQ), visando à 
abordagem de questões relativas à NdC. Discutem-se, por meio 
desses exemplos, as potencialidades da HQ, gênero narrativo 
apreciado pelos alunos, como porta “confortável” de entrada 
para a HFC em sala de aula, e, em especial, como forma de lidar 
com lacunas usuais em livros didáticos de Física.

As HQ elaboradas se inserem na perspectiva de abordar o 
conhecimento científico como atividade humana, socialmente 
construída em um contexto cultural. A proposta apresentada é 
pautada pela intenção de mostrar uma “ciência viva”, enfatizando 
o empenho dos personagens em resolver problemas. Busca-se, 
assim, uma compreensão ampla da ciência na sociedade.
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História da Ciência em quadrinhos

As histórias em quadrinhos são narrativas visuais de 
enredo rápido, caracterizadas pela leitura fluida. O gênero é 
desenvolvido mediante “linguagem” que se vale da experiência 
visual comum ao criador e ao público.

Pode-se esperar dos leitores modernos uma compreensão 

fácil da mistura imagem-palavra e da tradicional decodifi-

cação de texto. A história em quadrinhos pode ser chamada 

“leitura” num sentido mais amplo que o comumente aplicado 

ao termo (EISNER, 1989, p. 7).

As HQ costumam fazer parte do universo cotidiano dos 
alunos. Bem aceitas pelo público jovem, elas vêm crescente-
mente sendo utilizadas para fins didáticos (FRONZA, 2007; 
RAMA; VERGUEIRO, 2012; LONDERO, 2014). Iniciativas nesse 
sentido inspiram a possibilidade de explorar as potencialidades 
das HQ, tendo em vista a aproximação de conteúdos histórico-
-filosóficos ainda pouco familiares aos estudantes. 

Considerando a usual dificuldade dos alunos em relação 
à leitura, as HQ podem ser relevantes para a inserção da HFC no 
contexto educacional. Sob essa perspectiva, exemplificando a 
possibilidade de contemplar a HFC em quadrinhos, foram elabo-
radas sequências de histórias em quadrinhos sobre episódios da 
História da Ciência, em particular, da História da Astronomia. 

Em geral, no processo de elaboração de propostas para a 
inserção didática da HFC, ressalta-se a importância da atenção 
a pressupostos historiográficos, bem como da consulta a 
fontes especializadas. Para a redação dos quadrinhos, foram 
consultados trabalhos aprofundados sobre a História da 
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Astronomia e textos históricos originais (MARTINS, 1994; 
LOPES, 2001; COPÉRNICO, 2003).

Transpor, para o contexto educacional, o conhecimento 
aprofundado e especializado em História da Ciência implica 
enfrentar desafios e obstáculos (HÖTTECKE; SILVA, 2010; FORATO; 
MARTINS; PIETROCOLA, 2011). Por isso, algumas particularidades 
tornam-se importantes no processo de elaboração de propostas 
didáticas que objetivam tratar sobre Natureza da Ciência de modo 
contextualizado, por meio de episódios históricos. 

Nas circunstâncias de produção, entrelaçam-se as esco-
lhas da temática histórica, de discussões específicas sobre a 
temática da natureza do conhecimento científico e dos aspectos 
a enfatizar nos episódios históricos selecionados. Essas opções 
dependem de objetivos didáticos e contextos educacionais 
particulares para os quais as propostas se dirigem.

Para a elaboração dos quadrinhos, os recortes históricos 
levaram em consideração o intuito de contemplar episódios que 
permitissem contextualizar discussões sobre a NdC, problema-
tizando algumas visões simplistas de ciência: a-problemática e 
a-histórica, individualista e elitista, empirista-indutivista (GIL 
PÉREZ et al., 2001). Além disso, a composição dos quadrinhos 
implicou lidar com diversos desafios. Avaliou-se o volume e a 
profundidade das informações, a cognoscibilidade dos conte-
údos, entre outros aspectos. 

A formulação discursiva foi preocupação central, pois 
conteúdos histórico-filosóficos são geralmente complexos e 
pouco conhecidos pelos alunos. Enfrentou-se, então, o desafio de 
abordá-los de forma simples e clara, em linguagem simplificada, 
buscando a proximidade com o aluno, visando certa autonomia 
na leitura. As elipses, como recurso típico das HQ, permeiam 
certas passagens dos quadrinhos e podem eventualmente ser 
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exploradas pelo professor, de forma a estimular a criatividade 
e a imaginação dos alunos.

Nas HQ, embora a extensão dos trechos escritos seja pecu-
liarmente limitada, o que representa certa dificuldade para 
elaborá-las, é possível utilizar imagens como recurso em auxílio 
à compreensão das falas dos personagens. Assim, ilustrações 
foram inseridas de forma criteriosa, quando relevantes para a 
compreensão dos conteúdos. 

Em geral, os cenários escolhidos foram simples, neutros, 
opção essa cuja finalidade foi a de direcionar a atenção do leitor 
para o diálogo dos personagens. Da intenção de estabelecer a 
construção do conhecimento como foco central (e não quem 
produziu o quê), advém a opção de nem sempre identificar 
personagens como pensadores famosos da História da Ciência. 
Adicionalmente, de forma deliberada, abre-se, assim, espaço 
para uma possível reflexão sobre a construção coletiva da 
ciência e a importância de contribuições de personagens da 
ciência cujos nomes nem ao menos ficaram registrados na 
narrativa histórica. Nesse sentido, advoga-se sobre a impor-
tância do papel do professor no encaminhamento de discussões.

Sequências de tirinhas desenvolvidas

Buscando superar os obstáculos citados e, ao mesmo 
tempo, explorar as potencialidades das HQ, foram propostas 
sequências que permitissem discutir temas relacionados à 
Natureza da Ciência por meio da história da Astronomia.  
Em particular, foram destacados episódios acerca da percepção 
dos planetas e da construção de modelos na Grécia Antiga: 
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1) Observando o céu; 2) Salvar os fenômenos; 3) O modelo de 
Eudoxo em debate.

A sequência “observando o céu”

A temática específica dessa primeira sequência é a obser-
vação do céu (Figuras 1 a 5). Em oposição a uma visão simplista, 
individualista e elitista de ciência, enfatiza-se, ao longo dos 
quadrinhos, a cooperação. Ressalta-se também que a ciência 
é uma criação humana, coletiva, uma busca de descrições 
coerentes para o funcionamento da natureza.

As falas dos personagens registram a possibilidade de 
diferentes interpretações para uma mesma imagem formada 
pelas estrelas. Há, no entanto, a sinalização de um elemento 
de acordo de caráter cultural: a expectativa de permanência 
do desenho registrado, qualquer que fosse ele.

Enfrenta-se, nas HQ, o desafio de apresentar esses 
fundamentos de forma simples e clara ao público jovem, 
introduzindo a ideia de firmamento em linguagem simplifi-
cada, visando certa autonomia na leitura. Para o firmamento, 
supunham-se movimentos perfeitos, circulares, sendo incon-
cebíveis as irregularidades. 

Perfeição, beleza e ordenação do céu, fundamentos essen-
ciais para a astronomia grega da época, são trazidos à tona com 
a intenção de ressaltar a dependência da observação em relação 
a pressupostos teóricos, em oposição a uma visão empirista-in-
dutivista da ciência. Recursos visuais simples, característicos 
da HQ, reforçam esclarecimentos a respeito da regularidade 
pensada pelos gregos, aspecto fundamental que impulsionaria 
a elaboração de modelos para descrever o que observavam.



Figura 1 – Cooperação, imaginação e criatividade.
Fonte: Autoria própria.



Figura 2 – Ideal grego de perfeição.
Fonte: Autoria própria.
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Percepções subsequentes impulsionariam novas inicia-
tivas. Em cuidadosas observações, pensadores identificaram 
certas estrelas que vagavam, dando laçadas no céu, em meio 
a outras que compunham desenhos permanentes. Nos quadri-
nhos, enfatiza-se a surpresa dos pensadores ante a percepção 
de estrelas que pareciam ter “movimentos estranhos”, fora do 
padrão esperado.



Figura 3 – Movimentos inesperados.
Fonte: Autoria própria.
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Em meio a um ideário cultural de mundo perfeito, orde-
nado, os quadrinhos apresentam personagens que questionam 
as observações. Outros as rejeitam face à incompatibilidade com 
a visão grega de um mundo perfeito, regular, harmônico e belo. 
Ademais, ressaltando o esforço e a criatividade, as HQ mostram 
personagens que observam com cuidado variações na posição 
daquelas “estrelas singulares” e chegam a relativo consenso 
após discussões, passando a chamá-las de forma especial, 
diferenciando-as das de comportamento padrão.

Vale ressaltar que importantes aspectos relacionados 
à natureza do conhecimento científico podem ser contextu-
alizados: por um lado, a possibilidade de desacordo entre os 
pesquisadores, e, por outro, o treinamento compartilhado como 
componente essencial para o acordo. Além disso, o estímulo 
à compreensão dos movimentos dos “planetas”, pautado pelo 
ideal de perfeição, caracteriza a ciência como tentativa de 
descrever fenômenos naturais.

Sugere-se, então, o esforço de personagens que estabe-
leciam problemas de interesse e construíam conhecimento de 
forma coletiva, por exemplo, pelo questionamento: Como os 
gregos lidaram com aquele problema? Sob essa perspectiva,  
é válido afirmar que as HQ se contrapõem a uma visão de 
ciência a-problemática e a-histórica.

Finalizando a primeira sequência de quadrinhos, mate-
rializa-se um dilema significativo naquele contexto cultural: 
deve haver harmonia no comportamento aparentemente 
desordenado dos planetas. Tal impasse é o pilar central para 
as produções subsequentes.



Figura 4 – Os planetas.
Fonte: Autoria própria.



Figura 5 – Explicar os movimentos dos planetas mantendo o ideal de harmonia.
Fonte: Autoria própria.
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A sequência “salvar os fenômenos”

No contexto educacional, a segunda sequência proposta 
permitiria prosseguir a discussão sobre a ciência como criação 
humana, não neutra. Sua temática específica pode ser sinte-
tizada como a percepção do ofício do astrônomo no contexto 
cultural grego:  “salvar os fenômenos” (Figuras 6, 7 e 8).

Novamente, em oposição a uma visão individualista e 
elitista, bem como a-problemática e a-histórica, mostram-se 
pensadores reunidos, resgatando a questão estabelecida 
anteriormente. Nesse sentido, a construção do conhecimento 
ocorre de forma coletiva.

Em contraposição a uma visão indutivista e a-teó-
rica, são reforçados aspectos já assinalados na sequência 
“Observando o céu”. Os movimentos aparentes dos chamados 
“planetas” eram incompatíveis com a visão grega de um 
mundo perfeito, regular, harmônico e belo. Além disso, a 
dependência da observação em relação a pressupostos teóricos 
se faz marcante no desafio proposto, que reflete fundamentos 
essenciais para a astronomia grega: Como descrever o movi-
mento de qualquer planeta usando uma combinação de 
movimentos circulares e uniformes?

Entra em cena, portanto, um importante aspecto relacio-
nado à NdC: o treinamento compartilhado como componente 
essencial para o acordo. Toda aparente irregularidade dos 
movimentos celestes passa a ser tratada como mera impressão. 
Os movimentos eram “compreensíveis”, isto é, podiam ser 
reduzidos a regularidades.



Figura 6 – Retomando o problema.

Fonte: Autoria própria.



Figura 7 – A dúvida compartilhada.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 8 – Propondo e esclarecendo o desafio.
Fonte: Autoria própria.
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A sequência “o modelo de Eudoxo em debate”

Na terceira sequência, o grupo de pensadores volta a se 
reunir. Os quadrinhos trazem à tona a elaboração de modelos, 
reforçando-os como tentativas humanas para a solução de 
problemas que instigam pensadores. Podem ser explorados 
em sala de aula para discutir sobre o papel fundamental da 
criatividade e da imaginação na ciência (Figuras 9 e 10).

Figura 9 – Eudoxo apresenta uma resposta ao desafio.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 10 – As reações ao modelo de Eudoxo.
Fonte: Autoria própria.
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Cabe destacar que Eudoxo, personagem conhecido da 
História da Astronomia, apresenta um modelo matemático em 
resposta à indagação corrente. Inclusive, acerca da personagem, 
ressalta-se ainda que o nome de alguém importante e sua 
contribuição poderia dar a impressão de uma ciência de caráter 
individualista. Ao contrário dessa perspectiva, sugere-se que 
a sequência de HQ possa servir como elemento para problema-
tizar essa visão individualista, de modo a evidenciar o caráter 
colaborativo da ciência.

Eudoxo não lança suas ideias de forma isolada, e sim 
parte de um objetivo compartilhado por pensadores na época 
(“salvar os fenômenos”). Em consonância com perspectivas 
historiográficas recentes, indica-se que a “ciência não brota 
pronta, na cabeça de ‘grandes gênios’” (MARTINS, 2006, p. 2).

Eudoxo dialoga com o grupo sobre a proposta. Como 
lembra um dos personagens, ele havia sido discípulo de 
Platão, de modo que pode ter sido influenciado por suas ideias.  
Na passagem, recorre-se a uma elipse, recurso típico do gênero. 
Tenciona-se, desse modo, estimular a imaginação do leitor 
sobre essas influências.

Na sequência, Eudoxo explica o modelo matemático 
para o grupo, explicitando a complexidade e a engenhosidade 
na formulação de uma proposta que recorre a várias esferas 
concêntricas para dar conta do movimento de um único planeta. 
Nessas passagens, ilustrações são inseridas com o intuito de 
colaborar para a compreensão do intricado modelo de esferas 
homocêntricas. Elementos visuais ilustram essa tentativa mate-
mática bem-sucedida: a composição de movimentos de esferas 
encaixadas umas nas outras poderia resultar em uma laçada.

Recorre-se, portanto, a uma potencialidade das HQ 
em termos da complementaridade de imagem e texto. 
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Considerando, no entanto, que o modelo é complexo, de difícil 
compreensão, não se tenciona que os leitores o compreendam 
completamente. Busca-se, com o auxílio das imagens, uma 
aproximação limitada do modelo, tendo em vista elementos 
relevantes para a compreensão da essência dos diálogos 
travados pelos personagens.

Nas HQ, o grupo de pensadores parece receber bem a 
sugestão de Eudoxo, ao mesmo tempo, questiona sobre a interfe-
rência nos movimentos de uma esfera para a outra. Mostram-se 
preocupados quanto aos fenômenos físicos. Eudoxo, por sua 
vez, esclarece que não estava preocupado com a realidade 
física; propunha um modelo matemático capaz de descrever 
as laçadas. Sua contribuição representava uma iniciativa de 
assimilar as irregularidades observadas, transformando-as em 
algo ordenado: conjuntos de movimentos circulares, uniformes.

A crítica a Eudoxo traz à tona um novo desafio. Considerar 
os fenômenos físicos está no cerne da contribuição de Aristóteles, 
para quem o modelo de Eudoxo foi ponto de partida e ao mesmo 
tempo de ruptura. Esse aspecto costuma ser omitido em livros 
didáticos de Física, os quais citam o modelo aristotélico de forma 
descontextualizada, como se este emergisse do nada. As carac-
terísticas do modelo aristotélico e os aspectos físicos associados 
são tema de novas sequências de histórias em quadrinhos que 
serão apresentadas em momento oportuno.

Finalizando o presente capítulo, a seção seguinte 
exemplifica lacunas relevantes notadas em livros didáticos 
de Física para o ensino médio, especificamente no que diz 
respeito à temática histórica das HQ elaboradas. Sinaliza-se 
a possibilidade de que as referidas HQ possam constituir 
material complementar a esses livros de forma a auxiliarem 
no preenchimento de tais lacunas relacionadas ao processo de 
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construção do conhecimento científico. Essa perspectiva cola-
borativa se fundamenta em aspectos apontados em pesquisas 
empíricas: a importância dos livros didáticos como uma das 
principais fontes para alunos e professores; fragilidades e 
lacunas nos livros, ainda que esses não sejam completamente 
desprovidos de elementos da HFC (PAGLIARINI; SILVA, 2006; 
BATISTA; MOHR; FERRARI, 2007).

Potencialidades das HQ como materiais 
complementares aos livros didáticos

Vários livros didáticos atuais de Física para o ensino 
médio trazem trechos relacionados à História da Astronomia. 
No intuito de refletir sobre potencialidades de uso comple-
mentar das HQ elaboradas, procurou-se observar possíveis 
referências às temáticas específicas das produções em uma 
amostra restrita de livros de Física.

Por um lado, como aspecto positivo, notou-se que trechos 
relacionados à História da Astronomia na Grécia Antiga foram 
encontrados em todos os livros analisados (KAZUITO, FUKE, 
2010, p. 326; MÁXIMO, ALVARENGA, 2003, p. 71; MÁXIMO, 
ALVARENGA, 2010, p. 198-199; SANT’ANNA et al., 2010, p. 256-257; 
TORRES; FERRARO; SOARES, 2010, p. 240-242). Por outro lado, 
em todos eles, lacunas significativas no que tange à HFC foram 
percebidas, sobretudo no que diz respeito a simplificações que 
obscurecem aspectos significativos da Natureza da Ciência,  
os quais poderiam ser explorados no contexto educacional.

Em quatro dos cinco livros didáticos analisados (MÁXIMO, 
ALVARENGA, 2010; MÁXIMO; ALVARENGA, 2003; SANT’ANNA  
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et al., 2010; TORRES; FERRARO; SOARES, 2010), há introduções 
históricas sobre sistemas de mundo, as quais se iniciam com 
alusões a modelos propostos na Grécia Antiga. A título de 
exemplo do que se nota de forma recorrente, cita-se a frase que 
abre texto de conteúdo histórico em um deles: “Os primeiros 
modelos propostos para explicar as observações sobre o céu foram 
apresentados pelos gregos” (SANT’ANNA et al., 2010, p. 256).

Seguindo esse tipo de indicação rápida, os livros intro-
duzem de imediato alguns modelos, isto é, produtos da 
ciência grega, negligenciando os processos envolvidos em 
seu desenvolvimento.  Mas, afinal, que “observações sobre  
o céu” seriam essas?

Os livros didáticos não costumam esclarecer esse aspecto, 
tampouco fazem alusão às visões de mundo gregas, aos pressu-
postos teóricos e/ou culturais que se manifestavam em expectativas 
de que as estrelas mantivessem posições relativamente fixas.  
Não evidenciam o caráter surpreendente da identificação de 
movimentos inesperados de determinadas estrelas.

Dos exemplares analisados, apenas um deles (KAZUITO; 
FUKE, 2010) não explicita de forma imediata os modelos gregos. 
Ainda assim, traz observações que os antecediam, mas não 
explica o seu impacto, nem indica o que significavam para os 
gregos, em termos de choques com suas visões de mundo, e a 
consequente relação com as tentativas de conceber modelos. 

A identificação de que determinadas estrelas se compor-
tavam de modo diferente das outras parece ter como implicação 
apenas a necessidade de nomenclatura especial: 

A maior parte das estrelas mantinha, aparentemente, posi-

ções fixas entre si. As ‘estrelas’ que não se comportavam dessa 
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maneira foram denominadas planetas (significado errantes) 

(KAZUITO, FUKE, 2010, p. 323, grifos no original).

Os exemplares analisados omitem elementos signifi-
cativos relacionados à natureza do conhecimento científico, 
que mereceriam ser explorados em intervenções didáticas.  
Os modelos não transparecem como impulsionados por 
problemas a resolver, mas sim como resultados simples, 
imediatos, não se sabe de quê. 

Perde-se uma oportunidade interessante de mostrar uma 
“ciência viva”, que enfatize o empenho dos personagens em 
resolver problemas. Perde-se também a oportunidade de apre-
sentar a ciência como atividade humana socialmente construída 
em um contexto cultural. Perde-se, ainda, a oportunidade de 
introduzir aspectos que dirigiriam a uma compreensão contex-
tualizada do próprio conceito de modelo, o qual perpassa 
os demais conteúdos do ensino médio como um elemento 
central para a própria Física.

Ao visualizar tais lacunas, seria interessante que o 
professor lançasse mão de materiais complementares, tais como 
as HQ apresentadas no presente trabalho, no intuito de discutir 
sobre a ciência como atividade humana socialmente construída. 
Nesse sentido, as discussões sobre potencialidades, limitações e 
utilização flexível de materiais adicionais são importantes para 
se alcançar o que a literatura vem apontando como o desenvol-
vimento de estratégias que tenham o apoio do professor.

Os professores precisam se sentir beneficiados com os novos 

materiais, [...], os materiais devem ser elaborados de modo 

flexível de forma a permitir que os professores os adaptem às 

suas condições atuais e locais (HÖTTECKE; SILVA, 2010, p. 17).
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A mediação do professor é um aspecto importante sina-
lizado por trabalhos que refletem sobre o potencial didático 
das narrativas (RIBEIRO; MARTINS, 2007). Uma possibilidade 
interessante seria a mediação de problematização justamente 
em torno das lacunas identificadas, o que contemplaria 
discutir questões que abrem caminho à utilização didática 
das HQ, por exemplo:

• Mas o que seriam “modelos”?

• O que estaria por trás dessas tentativas de explicar os 
movimentos dos astros por meio de modelos?

• A que problemas esses modelos (produtos) respondem? 
Por que justamente tentaram composições de movi-
mentos circulares?

Particularmente, os quadrinhos, como gênero textual, 
podem constituir um recurso interessante para contemplar 
elementos que vão além do que o livro didático costuma trazer, 
estimulando, sobretudo entre o público jovem, questionamentos 
que remetem ao processo de construção do conhecimento. 
Não é demais relembrar que tal conteúdo é recomendado pela 
legislação para o ensino de Física.



Juliana M. Hidalgo  
Mykaell Martins da Silva 
José Diogo dos Santos Nicácio 
Deyzianne Santos Fonseca 182

HISTÓRIA DA CIÊNCIA E NATUREZA DA 
CIÊNCIA EM QUADRINHOS:  

COMPLEMENTAÇÃO A LACUNAS EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA

REFERÊNCIAS

BAGDONAS, A.; SILVA, C. C. Controvérsias sobre a natureza 
da ciência na educação científica. In:              . Aprendendo 
ciência e sobre sua natureza: abordagens históricas e 
filosóficas. São Carlos: Tipographia, 2013, p. 213-224.

BATISTA, R. P.; MOHR, A.; FERRARI, N. A análise da história da 
ciência em livros didáticos do ensino fundamental em Santa 
Catarina. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
EM CIÊNCIAS, 6, 2007, Florianópolis. Anais... Florianópolis: 
ABRAPEC, 2007. p. 1-8. Disponível em: <http://www.nutes.ufrj.
br/abrapec/vienpec/CR2/p380.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2017.

BOAS, A. V. et al. História da ciência e natureza da ciência: 
debates e consensos. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 
Florianópolis, v. 30, n. 2, p. 287-322, ago. 2013. Disponível 
em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/
view/2175-7941.2013v30n2p287 >. Acesso em: 26 jul. 2017.

BRASIL, Ministério da Educação - MEC, Secretaria de Educação 
Média e Tecnológica – SEMTEC. Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: MEC/SEMTEC, 1999. 

COPÉRNICO, N. Commentariolus: Pequeno comentário de 
Nicolau Copérnico sobre suas próprias hipóteses acerca dos 
movimentos celestes. São Paulo: Ed. Livraria da Física, 2003. 

EISNER, W. Quadrinhos e arte sequencial. 
São Paulo: Martins Fontes, 1989.



Juliana M. Hidalgo  
Mykaell Martins da Silva 
José Diogo dos Santos Nicácio 
Deyzianne Santos Fonseca 183

HISTÓRIA DA CIÊNCIA E NATUREZA DA 
CIÊNCIA EM QUADRINHOS:  

COMPLEMENTAÇÃO A LACUNAS EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA

FORATO, T. C. M.; MARTINS, R. A.; PIETROCOLA, M. Historiografia 
e natureza da ciência na sala de aula. Caderno Brasileiro de 
Ensino de Física, Florianópolis, v. 28, n. 1, p. 27-59, abr. 2011. 
Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/
article/view/2175-7941.2011v28n1p27 >. Acesso em: 26 jul. 2017.

FORATO, T. C. M. Enfrentando obstáculos na transposição 
didática da História da Ciência para a sala de aula. In: 
PEDUZZI, L.O.Q.; MARTINS, A.F.P.; FERREIRA, J.M.H. (Org.) 
Temas de História e Filosofia da Ciência no Ensino. Natal: 
EDUFRN, 2012. p. 123-154. Disponível em: <http://ppgect.
ufsc.br/files/2012/11/Temas- de-Historia-e-Filosofia-da-
Ciencia-no-Ensino1.pdf>. Acesso em: 17 maio 2015.

FRONZA, M. O significado das histórias em quadrinhos 
na educação histórica dos jovens que estudam no ensino 
médio. 2007. 183 f. Dissertação (Mestrado em Educação) 
– Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007.

GIL PÉREZ, D. et al. Para uma imagem não deformada do 
trabalho científico. Ciência & Educação, Bauru, v. 7, n. 
2, p. 125-153, 2001. Disponível em: <http://www.scielo.
br/pdf/ciedu/v7n2/01.pdf>. Acesso em: 26 jul 2017.

GUERRA, A. A identidade e o diálogo como possibilidade de 
superação da controvérsia entre educadores e historiadores da 
ciência. In: CAMARGO, S. et al. (Org.). Controvérsias na Pesquisa 
em Ensino de Física. São Paulo: Livraria da Física, 2014. p. 129-142.

http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/01.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/01.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/01.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/01.pdf


Juliana M. Hidalgo  
Mykaell Martins da Silva 
José Diogo dos Santos Nicácio 
Deyzianne Santos Fonseca 184

HISTÓRIA DA CIÊNCIA E NATUREZA DA 
CIÊNCIA EM QUADRINHOS:  

COMPLEMENTAÇÃO A LACUNAS EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA

HÖTTECKE, D.; SILVA, C. C. Why implementing History and 
Philosophy in school science education is a challenge: an analysis of 
obstacles. Science & Education, Dordrecht, v. 20, p. 293-316, 2010.

KAZUITO, Y.; FUKE, L. F. Física para o Ensino 
Médio. Mecânica. São Paulo: Saraiva, 2010.

LEDERMAN, N. G. Nature of science: past, present and 
future. In: ABELL, S.; LEDERMAN, N. (Org.). Handbook 
of research on Science Education. Mahwah, NJ, EUA: 
Lawrence Erlbaum Associates, 2007. p. 831-880.

LONDERO, L. As histórias em quadrinhos em manuais escolares 
de física. Ciência & ensino, v. 3, n. 1, p. 20-38, 2014.

LOPES, M.H.O. A retrogradação dos planetas e suas 
explicações: os orbes dos planetas e seus movimentos, 
da antiguidade a Copérnico. 2001. 245 f. Dissertação 
(Mestrado em História da Ciência) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2001.

MARTINS, A. F. P. História e filosofia da ciência no ensino: 
Há muitas pedras nesse caminho. Caderno Brasileiro de 
Ensino de Física, Florianópolis, v. 24, n. 1, abr. 2007, p. 
112-131. Disponível em: < https://periodicos.ufsc.br/index.
php/fisica/article/view/6056 >. Acesso em: 26 jul 2017.

MARTINS, R. A. O Universo: teorias sobre sua origem 
e evolução. São Paulo: Editora Moderna, 1994.



Juliana M. Hidalgo  
Mykaell Martins da Silva 
José Diogo dos Santos Nicácio 
Deyzianne Santos Fonseca 185

HISTÓRIA DA CIÊNCIA E NATUREZA DA 
CIÊNCIA EM QUADRINHOS:  

COMPLEMENTAÇÃO A LACUNAS EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA

              . Introdução. A história das ciências e seus usos 
na educação. In: SILVA, C. C. (ed.). Estudos de história 
e filosofia das ciências: subsídios para aplicação no 
ensino. São Paulo: Livraria da Física, 2006. p. 21-24.

MATTHEWS, M. R. Science Teaching. The role of History 
and Philosophy of Science. N.Y: Routledge, 1994.

MÁXIMO, A; ALVARENGA, B. Física: de olho no 
mundo do trabalho. São Paulo: Scipione, 2003.

              . Curso de Física. Volume 1. São Paulo: Scipione, 2010.

PAGLIARINI, C. R.; SILVA, C. C. A Estrutura dos Mitos 
Históricos nos Livros de Física. In: ENCONTRO DE PESQUISA 
EM ENSINO DE FÍSICA, 10., 2006, Londrina, PR. Anais... São 
Paulo: SBF, 2006. p. 1-8. Disponível em: <http://www.ifsc.usp.
br/~cibelle/arquivos/T0124-1.pdf>. Acesso em: 31 out. 2017.

PEDUZZI, L. O. Q. Sobre a utilização didática da História 
da Ciência. In: PIETROCOLA, M. (org.), Ensino de física: 
conteúdo, metodologia e epistemologia numa concepção 
integradora. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001. p. 151-170.

PRESTES, M. E. B.; CALDEIRA, A. M. A. introdução. A importância 
da história da ciência na educação científica. Filosofia 
e História da Biologia, São Paulo, v. 4, p. 1-16, 2009.

RAMA, A.; VERGUEIRO, W. Como Usar as Histórias em 
Quadrinhos na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2012.



Juliana M. Hidalgo  
Mykaell Martins da Silva 
José Diogo dos Santos Nicácio 
Deyzianne Santos Fonseca 186

HISTÓRIA DA CIÊNCIA E NATUREZA DA 
CIÊNCIA EM QUADRINHOS:  

COMPLEMENTAÇÃO A LACUNAS EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA

RIBEIRO, R. M. L.; MARTINS, I. O potencial das narrativas como 
recurso para o ensino de ciências: uma análise em livros didáticos 
de física. Ciência & Educação, Bauru, v. 13, n. 3, p. 293-309, set./dez. 
2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_
arttext&pid=S1516-73132007000300002>. Acesso em: 26 jul 2017.

SANT’ANNA, B. et al. Conexões com a Física. 
São Paulo: Moderna, 2010. v 1.

SASSERON, L. H.; BRICCIA, V.; CARVALHO, A. M. P. de. Aspectos 
da natureza das ciências em sala de aula: exemplos do uso 
de textos científicos em prol do processo de alfabetização 
científica dos estudantes. In: SILVA, C. C.; PRESTES, M. E. B. 
(Org.). Aprendendo ciência e sobre sua natureza: abordagens 
históricas e filosóficas. São Carlos: Tipographia, 2013. p. 265-276.

SILVA, M. M.; FERREIRA, J. M. H.; NICÁCIO, J. D. S. As Histórias em 
Quadrinhos como recurso para inserir conteúdos de História e 
Filosofia da Ciência no Ensino. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM 
ENSINO DE FÍSICA, 15., 2014, Maresias, SP. Anais... São Paulo: SBF, 
2014. p. 1-8. Disponível em: <http://www.sbf1.sbfisica.org.br/
eventos/epef/xv/sys/resumos/T0213-1.pdf >. Acesso em: 27 jul. 2016.

SILVA, M. M. et al. História da astronomia e natureza da ciência 
em quadrinhos: potencialidades e possibilidades de articulação 
com o livro didático. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE 
FÍSICA, 21., 2015, Uberlândia, MG. Anais... São Paulo: SBF, 2015. 
p. 1-8. Disponível em: <http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/
snef/xxi/sys/resumos/T0715-1.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2016.

http://www.scielo.br/scielo.php
http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/epef/xv/sys/resumos/T0213-1.pdf
http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/epef/xv/sys/resumos/T0213-1.pdf
http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/epef/xv/sys/resumos/T0213-1.pdf


Juliana M. Hidalgo  
Mykaell Martins da Silva 
José Diogo dos Santos Nicácio 
Deyzianne Santos Fonseca 187

HISTÓRIA DA CIÊNCIA E NATUREZA DA 
CIÊNCIA EM QUADRINHOS:  

COMPLEMENTAÇÃO A LACUNAS EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA

TEIXEIRA, E. S.; GRECA, I. M.; FREIRE JR, O. Uma revisão sistemática 
das pesquisas publicadas no Brasil sobre o uso didático de história 
e filosofia da ciência no ensino de física. In: PEDUZZI, L.; MARTINS, 
A. F. P., FERREIRA, J. M. H. (Org.). Temas de história e filosofia 
da ciência no ensino. Natal: EDUFRN, 2012. p. 9-40. Disponível 
em: <http://ppgect.ufsc.br/files/2012/11/Temas- de-Historia-e-
Filosofia-da-Ciencia-no-Ensino1.pdf>. Acesso em: 17 maio 2017.

TORRES, A. P. G. Imagen popular de la ciência transmitida 
por los cómics. Revista Eureka sobre Enseñanza y 
divulgación de las Ciencias, v. 4, n. 1, p. 141-151, 2007.

TORRES, C. M. A.; FERRARO, N. G.; SOARES; P. A. T. Física: 
Ciência e Tecnologia Mecânica. São Paulo: Moderna, 2010.

VIDAL, P. H. O. A história da ciência nos livros didáticos de 
química do PNLEM-2007. 2009. 104 f. Dissertação (Mestrado em 
Ensino de Ciências) – Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 2009.



Eixo 3

Contribuições da História da 
Matemática na Educação Básica



Capítulo 6

Pesquisa histórica em manuais 
didáticos de Matemática e o uso da 

Hermenêutica de profundidade

Fernando Guedes Cury

Introdução

Há algum tempo, pesquisadores interessados nas relações 
entre a História e a Educação Matemática vem desenvolvendo 
investigações voltadas, basicamente, a três temas: a história 
da Matemática; a história da Educação Matemática; e as possi-
bilidades didáticas da História da Matemática e da Educação 
Matemática nos processos de ensino e aprendizagem da 
Matemática. Dessas, a segunda é a que vem motivando meus 
interesses na pesquisa a partir da interação com o Grupo de 
História Oral e Educação Matemática (GHOEM) e, mais recen-
temente, com o Grupo Potiguar de Estudos e Pesquisas em 
História da Educação Matemática (GPEP). 

O GHOEM foi o grupo no qual, iniciando minha carreira 
de pesquisa, realizei o mestrado e o doutorado; o GPEP é o grupo 
que constituí, juntamente com a Profa. Dra. Liliane dos Santos 
Gutierre, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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(UFRN), quando fui contratado e em que passei a atuar com 
pesquisa dentro do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências Naturais e Matemática (PGECNM). Ambos os grupos de 
pesquisa guardam vínculos estreitos, frequentemente desen-
volvendo trabalhos em interação bastante produtiva.

Meus estudos em História da Educação Matemática (HEM) 
inicialmente foram voltados à contribuição para construção de 
um mapa da “movimentação” da formação de professores no 
país, suas concepções e suas práticas. Apoiado em um projeto 
de amplo espectro desenvolvido pelo GHOEM, envolvendo 
trabalhos que operavam a partir de acervos vários, principal-
mente aqueles compostos de fontes escritas (livros didáticos, 
materiais de referência, legislações, biografias e autobiografias 
etc.) e orais, investiguei, durante o mestrado e o doutorado, os 
processos de institucionalização da formação de professores de 
Matemática na segunda metade do século passado em algumas 
regiões nos estados de Goiás e Tocantins, usando a História Oral 
como principal metodologia de pesquisa. 

Nesses trabalhos, experimentei a análise narrativa de 
narrativas como alternativa para análise dos dados levan-
tados e elaborei histórias sobre os contornos sociopolíticos 
envolvidos na criação e condução daqueles cursos, buscando 
constituir significados às narrativas dos meus colaboradores 
(entrevistados).Nos últimos anos, entretanto, venho me apro-
ximando de outra vertente da HEM: a análise de artefatos 
didáticos relacionados e/ou voltados à Educação Matemática, 
em especial os livros didáticos. 

A análise de livros didáticos de Matemática é tema 
frequente nos trabalhos em Educação Matemática, pois esse 
objeto é um dos importantes componentes do cotidiano escolar 
em todos os níveis de ensino, em várias épocas. Assim,sua 
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análise pode contribuir para a compreensão de uma parte do 
complexo sistema escolar. No caso dos livros didáticos antigos, 
pode-se dizer que sua importância e influência repousam na 
pouca disponibilidade de recursos aos professores do início da 
expansão do ensino e na sua limitada formação. 

Segundo o historiador alemão Gert Schubring (2003), 
o interesse pelos textbooks tem início na academia após a 
repercussão da obra de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções 
Científicas, de 1962. Ele diz que Kuhn via esses materiais como 
um elemento de distinção entre “conhecimento escolar”  
e “conhecimento científico”, uma introdução ao paradigma  
da ciência “normal”.

Assim, o livro didático (textbook, livro-texto ou manual 
escolar) constitui uma fonte importantíssima para a história 
de uma disciplina escolar ao simbolizar uma construção 
cultural eao estruturar um “conhecimento”, ser uma das mais 
presentes materializações da relação pedagógica e, ainda, 
configurar o campo epistêmico e pedagógico de uma cultura 
escolar (MAGALHÃES, 2006).Contudo, tem-se observado que, 
em muitos casos, os resultados de pesquisas historiográficas 
vêm se limitando à simples organização dos “acontecimentos” 
em ordem temporal conforme a ocorrência de eventos: começo, 
meio e fim. Ou, no caso da análise de artefatos relacionados  
à Educação Matemática (como os livros didáticos), limitam-se 
a métodos empíricos e, quando muito, vinculam-se aligeira-
damente a teorias gerais de análise textual, tal como indicam 
Garnica e Oliveira (2008).

Felizmente, no Brasil, já existem tentativas de superar 
essa “superficialidade metodológica” nas pesquisas sobre livros 
didáticos, no contexto da HEM, entre elas aquelas empreen-
didas por membros do GPEP e de outros grupos de pesquisa.  
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Trata-se do uso do referencial teórico-metodológico da 
Hermenêutica de Profundidade (HP), tal como preconizou John 
B. Thompson na obra Ideologia e Cultura Moderna: teoria social 
crítica na era dos meios de comunicação de massa.

Ao elaborar a HP, principalmente a partir da hermenêu-
tica de Ricoeur, Thompson (2011) estava interessado em estudar 
a ideologia dos meios de comunicação em massa na moderni-
dade e, assim, propõe um referencial para analisar o que chama 
de formas simbólicas, criadas e difundidas por esses meios de 
comunicação. De forma simplificada, pode-se dizer que o autor 
entende as formas simbólicas como produtos ou expressões 
produzidas por um sujeito para outro(s) sujeitos(s). Dessa forma, 
permito-me conceber o livro didático como uma forma simbó-
lica passível da sistemática de análise ditada pela HP.

Mais adiante, apresentarei uma descrição mais porme-
norizada da hermenêutica de profundidade, das formas 
simbólicas e de como livros didáticos vêm sendo estudados 
segundo essa metodologia.

Análise de livros didáticos no Brasil

No Brasil, muitos pesquisadores vêm fazendo estudos sobre 
antigos livros didáticos de Matemática, boa parte deles ligados 
ao Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no 
Brasil (GHEMAT). Nesses trabalhos, os livros didáticos também 
são considerados fontes de pesquisa ante os “novos tempos” da 
História Cultural, que se pauta na ampliação de métodos e fontes, 
superando o que ocorria com investigações que consideravam 
os manuais didáticos apenas como uma literatura de apoio e,  
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em muitos casos, descartável. Pesquisadores, a exemplo de 
Wagner Rodrigues Valente, apontam que, nessa nova perspectiva 
de pesquisa, cabem questões como: 

Quais livros selecionar? Como utilizar livros didáticos em 

busca da construção do trajeto histórico da educação mate-

mática? Que critérios estabelecer para lê-los? Enfim, que 

metodologia da pesquisa utilizar? (VALENTE, 2008, p. 141). 

Apoiado em Chervel (1990), Valente afirma que o histo-
riador de uma disciplina se defronta, quando do estudo de 
certas fontes, com períodos em que a produção didática se 
apresenta estável, implicando que o conjunto dos livros, em 
um dado momento histórico, caracteriza apropriadamente 
uma cultura escolar característica do período. Valente (2008) 
ainda menciona Choppin (2004), o qual reforça o discurso 
atual relativo a esse tipo de pesquisa: uma análise conteudista 
não basta aos propósitos de elaboração de uma história da 
educação matemática condizente com as novas tendências 
historiográficas. Para Choppin (2004), é preciso considerar a 
multiplicidade dos agentes envolvidos nas etapas que marcam 
a vida de um livro escolar, desde sua concepção pelo autor, 
passando pelo uso (por estudantes e professores) até sua 
conservação para as gerações futuras. Deve-se observar que 
a concepção de um livro didático

inscreve-se em um ambiente pedagógico específico e em um 

contexto regulador que, juntamente com o desenvolvimento 

dos sistemas nacionais ou regionais, é, na maioria das vezes, 

característico das produções escolares (edições estatais, 

procedimentos de aprovação prévia, liberdade de produção, 
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etc.). Sua elaboração (documentação, escrita, paginação, 

etc.), realização material (composição, impressão, enca-

dernação, etc.), comercialização e distribuição supõem 

formas de financiamento vultuosos, quer sejam públicas ou 

privadas, e o recurso a técnicas e equipes de trabalho cada 

vez mais especializadas, portanto, cada vez mais numerosas. 

Por fim, sua adoção nas classes, seu modo de consumo, 

sua recepção, seu descarte são capazes de mobilizar, nas 

sociedades democráticas sobretudo, numerosos parceiros 

(professores, pais, sindicatos, associações, técnicos, biblio-

tecários, etc.) e de produzir debates e polêmicas (CHOPPIN, 

2004, p. 553-553).

Ao analisar os estudos feitos ao longo dos anos sobre 
livros didáticos, Choppin (2004) observa que neles os livros 
assumem, ao mesmo tempo ou não, quatro funções essenciais 
que podem variar segundo o ambiente sociocultural, a época, 
as disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e suas formas de 
utilização. As funções são:

a. Referencial (ou curricular ou programática – desde que 
existam programas de ensino): o livro reflete uma fiel 
tradução ou uma interpretação do programa.

b. Instrumental: em que o livro apresenta metodologias 
de aprendizagem propostas em exercícios e atividades 
visando à aquisição de competências disciplinares, de 
memorização de informações ou de apropriação de 
habilidades e métodos de resolução de problemas.
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c. Ideológica e Cultural: o livro, neste caso, é visto como 
instrumento (implícito ou explícito) de acumulação de 
um capital cultural – ou doutrinação, em certos casos – 
dos jovens de uma determinada sociedade.

d. Documental: em que o livro faz parte de um conjunto 
de documentos textuais ou iconográficos que pode 
desenvolver espírito crítico no aluno.

Mesmo que outros modelos analíticos sejam mais abran-
gentes que o proposto por Choppin (e acredito que o expresso 
pela hermenêutica de profundidade o seja), não se pode negar 
que a atribuição dessas funções aos livros didáticos já implica 
a indicação de potenciais categorias para a análise desses 
materiais. Entretanto, muitos estudos recentes não têm se 
preocupado com uma reflexão metodológica quando assumem 
os livros didáticos como fontes históricas.

Dassie e Costa (2014), após avaliarem as pesquisas envol-
vendo livros didáticos, submetidas ao I Encontro Nacional de 
Pesquisa em História da Educação Matemática(ENAPHEM), 
ocorrido em 2013, reconhecem a diversidade de aspectos 
abordados pelos autores daqueles trabalhos, que poderiam se 
organizar em vários eixos. Além disso, lamentam a carência 
de discussões teórico-metodológicas nos trabalhos e sugerem 
que a hermenêutica de profundidade, como mobilizada em 
Andrade (2012) e Oliveira (2008), seria uma alternativa para 
preencher essa lacuna.
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A Mobilização da Hermenêutica 
de Profundidade (HP)

A História da Educação Matemática é um campo de 
pesquisa que, como exposto anteriormente, está tomando 
forma, e, consequentemente, suas metodologias de inves-
tigação e análise também estão em fase de consolidação. 
Estudos diretamente voltados à discussão dessas metodo-
logias são relativamente escassos. Porém, considerando 
importante a reflexão metodológica sobre as investigações 
na pós-graduação, especialmente visando à formação de novos 
pesquisadores, é que aqueles que fazem parte do GHOEM vêm 
experimentando, nos últimos anos, uma metodologia para a 
análise de livros didáticos na perspectiva historiográfica da 
hermenêutica de profundidade.

O GHOEM, paralelamente ao desenvolvimento de 
pesquisas assentadas na criação de fontes orais, passou a reunir 
um acervo de livros didáticos e a estudar formas de investigar 
a cultura escolar a partir desse acervo. Hoje, ele está com cerca 
de 1.500 exemplares, todos em edições originais, alguns raros, 
datados do período que compreende o século XVII a meados 
da década de 1970. Compõem esse acervo livros didáticos das 
diferentes áreas da Matemática, textos de outras disciplinas 
(principalmente obras relativas ao ensino das primeiras letras), 
obras de referência das áreas de Educação e de Sociologia que 
têm sido utilizados pela comunidade acadêmica para a reali-
zação de pesquisas, incluindo aquelas que experimentam a HP, 
e por alguns periódicos.

A HP é um referencial teórico metodológico desenvol-
vido inicialmente pelo sociólogo John Brookshire Thompson 
destinado a compreender como ocorre a transmissão da cultura  
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a partir dos mecanismos de comunicação em massa. Thompson 
(2011) estabelece a HP baseado no conceito de formas simbó-
licas, que podem ser entendidas como fenômenos sociais 
entre pelo menos dois sujeitos (um produtor e um receptor). 
Entendendo as formas simbólicas como construções humanas 
intencionais, a HP é, pois, uma forma sistematizada de se 
analisar formas simbólicas.

Para identificar o caráter simbólico dos fenômenos cultu-
rais e de seus contextos sociais estruturados, Thompson (2011, 
p. 181) aponta sua “concepção estrutural” de cultura, indicando 
que sua análise será entendida como:

[...] o estudo das formas simbólicas – isto é, ações, objetos 

e expressões significativas de vários tipos – em relação a 

contextos e processos historicamente específicos e socialmente 

estruturados dentro dos quais, e por meio dos quais, essas 

formas simbólicas são produzidas, transmitidas e recebidas.

Assim, as formas simbólicas estão inseridas em contextos 
sócio-históricos específicos que podem ser caracterizados de 
diferentes maneiras, por exemplo, 

por relações assimétricas de poder, por acesso diferenciado 

a recursos e oportunidades e por mecanismos institucio-

nalizados de produção, transmissão e recepção de formas 

simbólicas (THOMPSON, 2011, p. 181). 

A elucidação desses contextos decorre, segundo 
Thompson (2011), da análise dos fenômenos culturais e da 
interpretação das formas simbólicas. Dito de outra forma, o 
autor tenta demonstrar que a análise dos fenômenos culturais 
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“envolve a interpretação das formas simbólicas por intermédio 
da análise de contextos e de processos socialmente estrutu-
rados” (THOMPSON, 2011, p. 181). Thompson identifica, como 
exposto a seguir, ao menos cinco aspectos (características) 
fundamentais das formas simbólicas.

A primeira característica aponta que ela (a forma 
simbólica) é intencional, isto é, que formas simbólicas são, 
sempre, “expressões de um sujeito e para um sujeito (ou 
sujeitos)” (THOMPSON, 2011, p. 183, grifos do autor). O sujeito, 
ao produzir, constituir e empregar as formas simbólicas o faz 
buscando certos objetivos e propósitos, “tentando expressar 
aquilo que ele ‘quer dizer’ ou ‘tenciona’ nas e pelas formas assim 
produzidas” (Idem). 

No caso de um livro didático, a intenção do autor é 
registrar alguns conteúdos a serem ensinados. Além disso, 
para que a mensagem propagada por uma forma simbólica 
atinja o(s) destinatário(s), existem convenções que possibilitam 
seu entendimento (aspecto convencional). Essa característica 
evidencia as regras ou os códigos de diversos tipos que são 
aplicados nos processos de produção, emprego, recepção  
e interpretação das formas simbólicas. Nos livros didáticos, por 
exemplo, a própria linguagem do conteúdo a que se referem 
possui sua convenção estruturada, que requer certo domínio 
do leitor para ser compreendida. 

As formas simbólicas possuem também elementos 
internos que estão estruturados e articulados, justamente para 
conseguir falar sobre algo a alguém (aspecto estrutural). No 
caso de um livro didático, ele é estruturado quanto ao modo 
de apresentar os conteúdos, organizando os momentos em 
que são propostos exercícios, problemas, usadas metáforas  
e ilustrações, mobilizados métodos didáticos e pedagógicos etc. 
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O quarto aspecto indicado por Thompson para a carac-
terização das formas simbólicas é o referencial, o que significa 
que elas “são construções que tipicamente representam algo, 
referem-se a algo, dizem algo sobre alguma coisa” (THOMPSON, 
2011, p. 190). Essa característica diz respeito tanto à indicação 
de uma referência sobre a qual trata aquela forma simbólica, 
quanto à forma pela qual essa referência é feita. Se estudamos 
planos de ensino, notas de aula de um curso de Cálculo, ou o 
próprio livro de Cálculo, por exemplo, podemos dizer que o 
referencial desses documentos são a forma-conteúdo de cálculo 
e as estratégias propostas para seu ensino.

O último aspecto das formas simbólicas indicado é o 
“contextual” e significa que as formas simbólicas estão sempre 
inseridas em contextos sócio-históricos específicos dentro dos 
quais e por meio dos quais elas são produzidas, transmitidas 
e recebidas. Se um estudo é centrado em livros-texto de 
Matemática, devem ser observados os contornos históricos, 
educacionais, científicos e culturais da época de sua produção, 
bem como as questões políticas envolvidas no mercado editorial 
quando da publicação e veiculação da obra (CURY; SOUZA, 2015).

E para a investigação prática desse conceito teórico de 
forma simbólica, Thompson desenvolve uma argumentação 
metodológica específica a que ele chama de hermenêutica 
de profundidade. O autor diz que, em um estudo de formas 
simbólicas preocupado com as maneiras com as quais elas 
estão estruturadas sócio-historicamente, deve-se ir além da 
interpretação superficial (interpretação da doxa) e enquadrar 
o fenômeno em um referencial mais amplo e mais profundo, 
uma hermenêutica de profundidade.

A HP é composta por três movimentos mutuamente inter-
dependentes e complementares: uma análise sócio-histórica, 
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uma análise formal ou discursiva e a fase de interpretação/
reinterpretação, representadas esquematicamente na Figura 1. 
Esses movimentos não são lineares e podem ocorrer simultane-
amente, embora haja necessidade de foco para aprofundamento 
em cada um em algum momento. A análise formal ou discursiva, 
por exemplo, pode contribuir tanto para uma melhor compre-
ensão da análise sócio-histórica, como para instrumentalizar o 
pesquisador para uma problematização que a dispare.

Figura 1 – Formas de Investigação Hermenêuticas
Fonte: Thompson (2011, p. 365).

Na análise sócio-histórica, pretende-se reconstruir 
as condições sociais e históricas de produção, circulação e 
recepção das formas simbólicas. Nesse momento, há quatro 
aspectos básicos dos contextos sociais que podem ser obser-
vados e que definem níveis de análise distintos: as situações 
espaço-temporais (visa a analisar os ambientes em que as formas 
simbólicas são produzidas e recebidas por pessoas situadas em 
locais específicos); os campos de interação (análise de posições e 
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conjunto de trajetórias que determinam algumas relações entre 
as pessoas, inclusive relações de dominação); as instituições 
sociais (compreensão do conjunto de regras, recursos e relações  
que as constituem e do seu desenvolvimento no decorrer do 
tempo); e a estrutura social (que pretende identificar as assime-
trias e diferenças, bem como analisar seus princípios subjacentes 
que garantem seu caráter sistemático e durável). E, ao mesmo 
tempo, os meios técnicos de construção das mensagens e sua 
transmissão são muito relevantes para o estudo das formas 
simbólicas. Essa análise sócio-histórica dos meios técnicos deve 
ser levada para além de apenas uma investigação técnica e ser 
voltada aos contextos mais amplos em que esses meios estão 
inseridos e empregados (CURY; SOUZA, 2015).

As produções humanas são, portanto, construções simbó-
licas complexas que apresentam uma estrutura articulada.  
A compreensão dessa estrutura é o que fundamenta a análise 
formal ou discursiva que busca avaliar a organização “interna” 
das formas simbólicas, com suas características estruturais, seus 
padrões e relações e, tal como na análise sócio-histórica, existem 
várias maneiras de conduzir a análise formal ou discursiva. Os 
métodos mais comuns, apresentados por Thompson (2011), são 
bem resumidos por Oliveira, Andrade e Silva (2013, p. 126-127):

• Análise semiótica: analisa as características estruturais 
internas de uma obra, seus elementos constitutivos e suas 
inter-relações.

• Análise sintática: busca perceber como a forma simbólica 
opera estruturalmente com a linguagem para dizer o que 
parece querer dizer.
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• Análise narrativa: analisa como uma determinada 
história é contada, como uma trama é desenvolvida.

• Análise argumentativa: verifica a harmonia da obra. No 
caso de um livro, por exemplo, a sequência de assuntos, a 
estrutura de apresentação de cada assunto, sua coerência 
interna etc.

• Análise de conversação: estuda as instâncias da interação 
linguística nas situações concretas em que elas ocorrem.

Esse tipo de análise é fundamental para se compreender 
as características estruturais das formas simbólicas, mas perde 
seu sentido se desenvolvida isoladamente da análise sócio- histó-
rica e da fase de interpretação (reinterpretação): 

tomada em si mesma, a análise formal ou discursiva pode 

tornar-se um exercício abstrato, desligado das condições de 

produção das formas simbólicas e insensível ao que está sendo 

expresso pelas formas simbólicas (OLIVEIRA; ANDRADE; 

SILVA, 2013, p. 369-370).

Enquanto a análise formal ou discursiva procede por 
meio de análise– no sentido de “quebra”, desconstrução de 
padrões e efeitos internos às formas simbólicas – a interpre-
tação/reinterpretação é o movimento que procede por síntese:

[...] a interpretação implica um movimento novo de pensa-

mento, ela procede por síntese, por construção criativa de 

possíveis significados. Este movimento de pensamento é um 

complemento necessário à análise formal. Por mais rigorosos 
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e sistemáticos que os métodos da análise formal ou discursiva 

possam ser, eles não podem abolir a necessidade de uma 

construção criativa do significado, isto é, de uma explicação 

interpretativa do que está representado ou do que é dito 

(THOMPSON, 2011, p. 375).

Esta apropriação da HP por pesquisadores ligados ao 
GHOEM permitiu a produção de interessantes exercícios de 
pesquisa. Cardoso (2009), Andrade (2012), Silva (2013), Pardim 
(2013), Reis (2014) e Lopes (2015), por exemplo, explicitam usos 
da hermenêutica de profundidade em seus contextos e proble-
matizações específicas. Essas pesquisas assumem como formas 
simbólicas, respectivamente, os textos/documentos que expli-
citam/veiculam/defendem políticas públicas para a educação 
(PCNEM/99, PCNEM+/02 e Orientações curriculares/06) voltados 
para a orientação dos professores de Matemática do ensino 
médio; o livro Essai sur l’enseignement en général, et sur celui des 
mathématiques en particulier, escrito por Lacroix e publicado no 
século XIX; a obra didática Matemática Curso Ginasial, publicada 
pelo School Mathematics Study Group (SMSG); o manual pedagógico 
Metodologia do Ensino Primário, de autoria de Theobaldo Miranda 
Santos; os cadernos escolares de “Matemática, Aritmética e 
Metodologia da Aritmética”, encontrados no Arquivo Pessoal 
Alda Lodi; e a obra Como ensinar Matemática no Curso Ginasial: 
manual para orientação do candidato a professor de curso 
ginasial no interior do país, produzida pela Campanha de 
Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES).

Destaque deve ser dado à tese de doutoramento de Mirian 
Maria Andrade (2012), que mobiliza a hermenêutica de profun-
didade para estudar a obra Essais sur l’Enseignement en général, 
et sur celui des mathématiques en particulier, de Silvestre-François 
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Lacroix. A obra analisada é um livro sobre o ensino de 
Matemática produzido no final dos Setecentos, quando a França 
passava por uma revisão de sua estrutura educacional, e tem 
como autor um reconhecido produtor de manuais didáticos de 
Matemática e matemático francês. O livro de Lacroix investiga, 
questiona e pretende ser um registro historiográfico sobre  
o ensino de Matemática em particular e também sobre a 
Instrução Pública Francesa do período revolucionário (em geral). 

Além de usar a HP como principal aporte teórico- 
-metodológico no movimento analítico, a autora da referida 
tese propõe, também, uma aproximação da HP com a concepção 
de “paratextos editoriais” apresentada por Gérad Genette.  
A minuciosa descrição sócio-histórica guiada pelos diferentes 
modos de aproximação sugeridos por Thompson, tratando 
das situações espaço-temporais, dos campos de interação, das 
instituições sociais, da estrutura social e dos meios técnicos de 
transmissão, não impediu a autora de advertir os leitores que 
nem sempre é necessário – ou possível – passar por todas essas 
instâncias. Na tese, uma análise semiótica se insinua, mesmo 
que de forma sutil, descrevendo os elementos circundantes 
à obra – os paratextos – e se exercita uma análise narrativa 
produzida a partir de fragmentos da narrativa de Lacroix.

A defesa da necessidade de uma reflexão metodológica, 
como a desenvolvida por Andrade (2012), muito praticada 
em vários dos estudos em História da Educação Matemática 
desenvolvidos no seio do GHOEM, foi, inclusive, o que fez com 
que eu me aproximasse da HP. Além desse trabalho, deve-se 
citar o de Oliveira (2008) que, preocupado em compreender 
os processos analíticos mobilizados na pesquisa sobre livros 
didáticos de Matemática, analisou 22 trabalhos, entre teses, 
dissertações, livros e artigos de diferentes grupos de pesquisa 
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cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. 
Esse levantamento levou o autor a perceber uma estabilidade 
nas teses e dissertações desenvolvidas sobre essa temática. 
Estruturalmente, tem-se que,

Após uma pequena introdução, ou mesmo durante ela, 

apresentam, quando há discussão nesse sentido, seus 

‘Procedimentos Metodológicos’, seguidos de um ‘Histórico 

do(s) Tema(s)’ a ser(em) analisado(s), como por exemplo,  o 

Movimento da Matemática Moderna ou funções do primeiro 

grau. [...] Só então, normalmente, aparece um capítulo, na 

maioria das vezes essencialmente descritivo, no qual se 

realiza, nomeadamente, a ‘Análise de Livros Didáticos’. Nas 

‘Considerações Finais’, por fim, são apresentadas, algumas 

vezes, relações entre o histórico e a ‘análise’ (OLIVEIRA, 

2008, p. 212-213).

O autor destaca, ainda, nessa estrutura, implementada 
com maior ou menor flexibilização por parte de seus autores, a 
separação entre o “Histórico do(s) Tema(s)” e a “análise” (o que 
reforça a ideia de que o primeiro não faz parte da constituição 
do segundo), assim como a ausência parcial ou total de discussão 
acerca de procedimentos metodológicos para a implementação 
da análise de livros didáticos. O incômodo gerado por essa 
(quase) ausência de uma reflexão metodológica sobre análise 
de livros didáticos de Matemática leva-o, então, a se aproximar 
da HP como forma de superar o exercício meramente descritivo 
e de articular a análise interna da obra ao contexto em que é 
produzida e consumida.

Mesmo com a discussão sobre os usos (e abusos) da 
HP nos estudos em Educação Matemática ser comum nas 
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publicações dos autores citados, a professora Luzia Aparecida 
de Souza (UFMS/Campo Grande) e eu dedicamo-nos a registrar 
nossas percepções sobre a HP em um artigo, recentemente 
publicado, em que fazemos uma incursão introdutória ao 
referencial teórico-metodológico, pois entendemos ser profícuo  
a diversas modalidades de investigação em (História da) 
Educação Matemática. Em Cury e Souza (2015), além dos 
conceitos iniciais que cercam essa metodologia, apresentamos 
alguns trabalhos que têm mobilizado a HP de diferentes formas, 
mostrando que suas potencialidades estão diretamente ligadas 
à sensibilidade do pesquisador na busca por reflexão e funda-
mentação metodológicas. A discussão acerca dessa teoria deve, 
segundo entendemos, ser acompanhada de sua problematização 
e do alerta quanto à atenção do pesquisador em relação ao seu 
próprio percurso metodológico.

Apresentada a HP, mesmo que sucintamente, ratifica-se 
que essa metodologia não deve ser entendida como completa, 
exaurindo todas as possibilidades de produção de significados 
sobre uma forma simbólica, tal como todo processo analítico 
que envolve a produção de significados, a partir de uma 
retroalimentação que se iniciaria quando o ouvinte/leitor/
apreciador se apropria de um texto e, de algum modo, enuncia 
significados que são seus. Nesse sentido, mesmo que produzidos 
de forma compartilhada, devem ser entendidos como um novo 
texto que podem ser ouvidos/lidos/analisados por um terceiro, 
retornando ao início do processo.

Esse raciocínio me incentivou a buscar novas abordagens 
sobre o estudo histórico de livros de matemática, tal como as 
pesquisas desenvolvidas em alguns trabalhos de professores do 
Grupo Investigación en Educación Matemática, da Universidade de 
Salamanca, na Espanha. Minhas percepções iniciais sobre como 
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os pesquisadores desse grupo abordam a análise histórica de 
manuais escolares vem a seguir.

Uma Proposta de Investigação

A historiografia da educação, como ocorre a todo projeto 
historiográfico contemporâneo, parece permitir-se fragmen-
tarem diversas especializações. É possível, nesse campo, estudar 
desde políticas educacionais até a memória de um docente espe-
cífico; analisar níveis e modalidades de ensino, impressões de 
egressos e de pais de alunos, instituições, educação indígena ou 
de outros grupos específicos, mobiliário e arquitetura escolar, 
bem como cursos clássicos e emergenciais. Além disso, as obser-
vações podem avançar sobre grupos não-institucionalizados; 
métodos, currículos e ideias pedagógicas e, é claro, conteúdos 
e pretensões dos livros didáticos e paradidáticos. 

Dentro dessa última vertente, uma proposta de pesquisa 
que tenho desenvolvido a partir de iniciação científica na 
graduação em Matemática é o estudo ligado a um dos princi-
pais artefatos voltados para o ensino de Matemática: o livro 
didático. A proposta volta-se a analisar a obra Elementos de 
Geometria, do francês Alexis Claude Clairaut (1713-1765), publi-
cada primeiramente em 1741 e, no Brasil, em 1909. Essa análise 
seguirá os procedimentos da hermenêutica da profundidade 
tal como preconiza John B. Thompson na obra Ideologia e Cultura 
Moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação 
de massa, de 1995.

O interesse por essa pesquisa deve-se às referências 
feitas por importantes autores da área da História da Educação 
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Matemática brasileira ao Eléments de Géométrie (1741),de Alexis 
Claude Clairaut, um livro que propunha uma metodologia 
peculiar para o ensino de geometria de sua época, quando 
os Elementos, de Euclides, dominavam o ensino desse ramo 
da Matemática, como afirmam Miorin (1998), Valente (2000) 
e Shubring (2003).Acredito que, a partir da referida obra, 
poderemos produzir novos discursos sobre a História do Ensino 
de Matemática dos séculos que se seguiram à sua publicação, 
já que, como afirma Miorim (1998, p. 46-48), a “geometria de 
Clairaut contraria as preocupações com o rigor e o forma-
lismo características dos estudos geométricos através dos 
‘Elementos’, de Euclides”.

Compreendo, ainda, que, a longo prazo, essa análise 
permitirá uma reflexão histórica sobre os próprios métodos 
que vêm sendo usados visando ao aprendizado da geometria. 
Contribuições, a exemplo da criação de atividades a partir da 
introdução de aplicações práticas baseadas naquelas apresen-
tadas no livro de Clairaut, são possíveis possibilidades mais 
evidentes: o autor sempre tinha como fio condutor para a 
construção dos conceitos o tema da medição de terras. O livro 
escrito por Clairaut segue ainda um encadeamento lógico 
das proposições, manifestando, pela primeira vez, uma preo-
cupação com a “eficiência psicológica” das demonstrações e 
tornando-se uma referência para uma pedagogia psicológica 
da Matemática – e esse é um tema que merece ser estudado à 
luz das teorias de aprendizagem atuais, mas que não receberá 
destaque no presente texto.

Dessa forma, os resultados desta investigação podem 
promover reflexões sobre o ensino de Matemática, em níveis 
básico e superior, especialmente no ensino de geometria, suas 
possibilidades e limitações, à medida que a obra de Clairaut 



PESQUISA HISTÓRICA EM MANUAIS 
DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA E O USO DA 

HERMENÊUTICA DE PROFUNDIDADE

Fernando Guedes Cury 209

trata-se de um livro que busca, de um modo extremamente 
didático – bem diferente das obras matemáticas produzidas à 
época de sua primeira publicação – ensinar a geometria eucli-
diana por intermédio de questões práticas relativas à medida 
de terrenos; isto é, a partir da própria origem e do significado 
do termo “geometria’”

Enquanto germinador de novas propostas de pesquisa, 
entendo que este estudo pode abrir portas para novos estudos 
sobre o “princípio genético” da Matemática, que considerava, 
no caso de Clairaut, a geometria uma ciência natural, baseada 
na observação, pela sua apresentação de métodos produ-
zidos historicamente (MIGUEL; MIORIM, 2004). Em termos 
metodológicos, uma melhor compreensão da metodologia da 
hermenêutica de profundidade e de outras metodologias para 
análise histórica de manuais didáticos.

Para constituir os primeiros passos das análises indi-
cadas pela HP, podem ser feitas leituras que permitam o 
entendimento do que se passava nos momentos de construção, 
publicação e recepção do livro de Clairaut. A sua obra, Éléments 
de Géométrie, encarna as pretensões educacionais da França 
do século XVIII por aproximar-se das propostas de d’Alembert 
em relação aos livros-texto elementares e, ainda, por trazer 
uma proposta diferente dos manuais. Na tentativa de amenizar 
o árido estudo da geometria com a simples introdução de 
aplicações práticas logo após a demonstração das proprie-
dades, apresentava, para muitos, o que hoje se conhece como 
“abordagem genética” da Matemática. Nesse sentido, buscando 
seguir uma linha histórica baseada no rumo das descobertas 
matemáticas e utilizar as motivações práticas que suposta-
mente culminaram em tais descobertas.
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Esse livro, embora para muitos não forneça o “sempre 
desejável caminho real para uma compreensão fácil da matemá-
tica” (SCHUBRING, 2003, p. 59), norteou por mais de meio século 
o discurso e a estrutura dos livros-texto na França devido à 
abordagem conferida à ideia de seguir a “marcha inventores”. 
A simples criação dessa palavra-chave foi suficiente para 
disparar a imaginação de filósofos, educadores e autores 
de livros didáticos sobre as abordagens para o ensino da 
Matemática em manuais didáticos.

Sabendo que sua primeira publicação aconteceu em 
francês no ano de 1741 e que, posteriormente, temos as edições 
francesas de 1753, 1765, 1775, 1830, 1852, 1853 e 1861, primeira-
mente, detemo-nos ao contexto da publicação original, para 
depois focamos nossos estudos nas publicações brasileiras 
ocorridas em 1889 e em 1909,a partir das traduções de José 
Feliciano, que também usaremos, em um outro momento, para 
realizar a análise formal (ou discursiva).

Outras metodologias para a análise histórica 
de livros de Matemática e sua vinculação 
com a formação de professores

Os pesquisadores espanhóis Astudillo e Vázquez (2004) 
dizem que, na Espanha, estão se mostrando eficientes os 
modos de compreender os métodos de ensino-aprendizagem 
da Matemática a partir do estudo de manuais escolares 
antigos. Isso ocorre porque o uso do livro didático em aulas de 
Matemática ocorre desde os primeiros sistemas escolares até 
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os dias atuais, exercendo funções diferentes: o livro pode ser 
um objeto de estudo, uma referência, um registro das ativi-
dades, um conjunto de exercícios ou problemas para se resolver 
etc. Isso criou uma prática escolar para o uso desse artefato,  
bem como uma organização do ensino que, exceto em casos 
muito específicos, permanece até hoje.

Choppin (1980), Astudillo e Vázquez (2004) afirmam que, 
de um ponto de vista histórico, o livro é tanto um apoio ao conhe-
cimento quanto um modelo de imposição e disseminação de uma 
hierarquia de conhecimentos, contribuindo para a construção 
do andaime intelectual de alunos e professores. É, portanto, um 
instrumento de poder, com colaboração para a uniformidade da 
linguagem de uma disciplina, para o nivelamento cultural e para 
a propagação de ideias dominantes. Por isso, é importantíssimo 
estudar a contribuição que os livros didáticos têm e tiveram na 
História da Educação Matemática, “analisando a variedade e 
riqueza de conteúdo, o impacto em sala de aula, o seu papel de 
transmissor de conteúdo socialmente aceitável” (ASTUDILLO; 
VÁZQUEZ, 2004, p. 390, tradução nossa).

Assim, partindo da hipótese que as práticas de ensino 
são mais determinadas pelos livros-texto que pelas legislações 
e decretos educativos, Astudillo e Vázquez (2004) apresentam 
um modelo para a análise desses materiais iniciando por 
destacar que a produção de livros didáticos é feita dentro de um 
contexto, respondendo a correntes epistemológicas e didáticas 
usuais. E também que não se deve negligenciar as condições 
econômicas que determinam a rentabilidade do produto (para 
o autor e/ou para a editora). Além disso, há aqueles regula-
mentos oficiais de cada país aos quais os livros tendem a se 
adaptar. Então, os livros são, segundo essa proposta de análise, 
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agrupados em períodos correspondendo aproximadamente aos 
sucessivos programas oficiais.

Ademais, a proposta dos autores se baseia em modos de 
representação que são descrições verbais, tabelas de dados, 
gráficos e expressões simbólicas. Eles propõem que se explore 
o livro didático de Matemática segundo um sistema de signos 
por meio de quatro aspectos principais: o sintático (em que 
devem ser analisados, pelo menos, a estrutura dos problemas, 
as descrições teóricas, os símbolos utilizado sem quadros e 
ilustrações, os tipos de expressões simbólicas); o semântico 
(passível de uma leitura fenomenológica, dos tipos de descri-
ções, de figuras, de gráficos e dos significados de expressões 
simbólicas); a influência pragmática (na qual são discutidos o 
papel das definições, a função dos exercícios, a forma como as 
figuras e as atividades estão relacionadas, as atividades gráficas 
e o papel das expressões simbólicas); e o sociocultural (em que 
se observam a influência social e a adaptação ao currículo, as 
influências educacionais/didáticas, o uso das figuras/ilustra-
ções, a apresentação de gráficos e a complexidade de expressões 
simbólicas) (ASTUDILLO; VÁZQUEZ, 2004).

Ao mobilizar essa metodologia para a análise do conceito 
de ponto crítico em livros de Análise Matemática usados no 
século XX, na Espanha, Astudillo e Vázquez (2004) observaram 
uma mudança na forma de apresentar esse conceito, no que 
diz respeito à formulação das definições e tipos de problemas 
propostos para alunos ou na maneira como eles usam os 
gráficos ilustrativos, permitindo o estabelecimento de perfis 
que identificavam aqueles livros. Usando a metodologia descrita 
no parágrafo anterior, os autores observaram que, com os dife-
rentes modos de apresentação de definições de “ponto crítico”, 
a quantidade e a variação de tipos de problemas/exercícios 
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presentes nos livros ao longo dos períodos analisados aumen-
taram; o uso de figuras e gráficos (às vezes escassos) visava a 
colaborar com as definições; e os exercícios agrupavam-se em 
blocos que puderam ser caracterizados como expositivos e de 
aplicação. Por fim, os autores notaram que, especialmente nos 
livros mais recentes, as orientações não ficaram subordinadas 
às indicações dos planos de estudo oficiais ou a tendências de 
ensino para cada período. 

Essas observações apontam para uma conclusão final 
que, no meu olhar, mostra uma potencial aproximação das 
pesquisas em História da Educação Matemática, notadamente 
aquelas sobre análise de livros-texto, com o estudo da formação 
de professores de Matemática:

Creemos, sin embargo, que el libro de texto debe ser sólo un 

material auxiliar de apoyo en la enseñanza, que se comple-

mente tanto con otros libros de texto, libros de otro carácter 

como material diverso, didáctico o fungible, audiovisual o 

outro (ASTUDILLO; VÁZQUEZ, 2004, p.405).

Assim, ao analisar livros usados em cursos de formação, 
é possível compreender algumas práticas formativas, já que a 
produção e os usos de livros didáticos são realizados dentro de 
contextos e respondem a uma epistemologia e a uma didática. 
Nesse sentido, López (2011) realiza um estudo histórico sobre 
a formação inicial de professores a partir da análise de leis, 
decretos e ordens ministeriais e, principalmente, a partir de 
livros de aritmética e álgebra no período de 1839 a 1971, na 
Espanha, contextualizando-os nos diferentes períodos da 
formação docente espanhola: a Escola Normal, as Escolas de 
Magistério, a Escola Universitária de Formação de Professores 
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da Educação Geral Básica e a Faculdade de Educação. O texto de 
López (2011) apresenta uma contextualização social, científica 
e acadêmica para a aritmética e a álgebra, apontando, como 
procedimento de investigação e análise dos documentos selecio-
nados (incluindo os livros), o “método histórico de investigação 
em educação”, composto de quatro fases: heurística, crítica, 
hermenêutica e exposição. Esse método foi desenvolvido por 
Ruiz-Berrio (1976).

Acredito que a exploração, discussão e experimentação 
de métodos, como o “método histórico de investigação em 
educação”, de Ruiz-Berrio (1976), ou o baseado em modos 
de representação, de Astudillo e Vázquez (2004), com o da 
hermenêutica de profundidade – usados no Brasil por pesqui-
sadores dos grupos citados no início do texto (GPEP, GHOEM) 
nos últimos anos, buscando-se entender as potencialidades e 
limitações de cada um – são muito profícuas para o campo 
de pesquisa em História da Educação Matemática no Brasil. 
É nesse sentido que pretendo canalizar meus esforços de 
pesquisa para os próximos anos.

Para concluir

Penso ser interessante, por fim, registrar que a discussão 
sobre o contexto da pesquisa sobre análise de livros segundo 
uma perspectiva historiográfica e a preocupação metodologias 
e concepções de pesquisa foi também tema de debate durante 
a III Conferência Ibero-Americana de História da Educação 
Matemática, realizada em Belém, Pará, em novembro de 2015. 
Por ocasião de sua conferência, o professor Antonio Vicente 
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Marafioti Garnica (UNESP-Bauru) propôs uma agenda para  
a investigação nesse campo de estudo. Ele disse:

A ausência – ou a tímida presença – dessa reflexão (meto-

dológica) nos trabalhos que nós, pesquisadores, temos 

desenvolvido, traz implicações nítidas na formação de 

pesquisadores pela qual também somos responsáveis. Apenas 

dominando do modo mais pleno possível o discurso e as 

práticas – os modos de fazer, pensar e comunicar – do nosso 

campo, poderemos ter pesquisadores efetivamente prepa-

rados para atuar como pesquisadores. Do contrário, apenas 

casualmente teremos elaborações substanciais, ficando as 

práticas de investigação reduzidas ao fazer acrítico, pobre-

mente criativo e muito pouco formativo, do que resultará a 

transformação – já em andamento – de nossos programas 

de pós-graduação em meros produtores de dissertações e 

teses, sem que tenham, em seu horizonte, a necessidade,  

a importância e a potencialidade de formar pesquisadores 

que, segundo penso, deveria ser o objetivo precípuo desses 

cursos acadêmicos (GARNICA, 2015, p. 114-115).

Para ser sucinto e direto, isso significa que, nas pós-gra-
duações (lugar por excelência da pesquisa acadêmica no Brasil) 
ligadas à Educação Matemática, é fundamental, para a formação 
dos futuros pesquisadores, uma reflexão metodológica que vá 
além de uma simples lista de passos tomados no decorrer de 
uma pesquisa. Tematizar isso pode, entre outras coisas, evitar 
que efetivemos pesquisas e sigamos protocolos prontos: deve-se 
criar, de forma legítima e argumentada, processos e protocolos 
novos para que os objetos das pesquisas sejam claramente 
identificados e para que a mobilização de procedimentos 
 e fundamentações ocorra de modo refletido e crítico.
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Capítulo 7

Registros das aulas do professor 
Malba Tahan no caderno de Maria 

Nalva Xavier de Albuquerque

Liliane dos Santos Gutierre

Introdução

Na letra da música brasileira “O caderno”, há um pedido àquele 
que um caderno possui: “só peço a você um favor, se puder. Não 
me esqueça, num canto qualquer.” (TOQUINHO, 19831). Contudo, 
algum dono, em algum momento, esqueceu, propositalmente 
ou não, do seu caderno e eu tive a felicidade de encontrá-lo.

Encontrei o caderno de aulas da professora Maria Nalva 
Xavier de Albuquerque, em minha ida, enquanto pesquisadora, 
aos arquivos da cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Nesse dia, 
fui investigar o que poderia haver sobre o ensino de Matemática 
nos arquivos em uma instituição estadual de renome que 
forma professores há décadas, desde o tempo das normalistas. 

1 TOQUINHO. O caderno. In: TOQUINHO. Casa de brinquedos. Rio de Janeiro: 
Polygram, 1983.
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Refiro-me ao atual Instituto de Educação Superior Presidente 
Kennedy (IFESP). 

Ao abrir o caderno recém-encontrado, deparei-me com 
o autógrafo de Malba Tahan, fato que me emocionou e me fez 
continuar a folhear aquele caderno, como se pudesse ter tido a 
oportunidade de conhecer Júlio César de Mello e Souza (1895 – 
1974) por meio daqueles escritos. Porém, em razão do caderno 
ser de Maria Nalva Xavier de Albuquerque, ela, sim, teve a 
oportunidade de ter tido como seu professor de Matemática 
o homem que carregou consigo, por sua própria escolha, o 
codinome de Malba Tahan.

Sobre esse codinome, Siqueira Filho (2013, p. 26) diz que

Mello e Souza previu e determinou a criação de seu 

personagem, ou sua mistificação literária, como preferia.  

O pseudônimo fora composto pelas palavras Malba, um 

pequeno oásis localizado no Iêmem (Arábia) e Tahan, o 

moleiro que prepara o trigo, esta adotada por sugestão de 

uma aluna da Escola Normal, Maria Zechsuk Tahan. 

Posto isso, na intenção de obter informações acerca de 
Maria Nalva e das aulas de tão renomado matemático que ela 
registrara em seu caderno, entrei em contato com a professora 
Zélia Maria de Moura, que foi indicada a mim por uma funcio-
nária do IFESP. A professora forneceu-me o número do telefone 
das filhas de Maria Nalva: Teodolina Albuquerque de Almeida e 
Themis Xavier de Albuquerque Pinheiro, as quais, a fim de me 
ajudarem na pesquisa, gentilmente me cederam informações 
e fotografias da sua mãe, que havia falecido no ano de 1994.

Na condição de pesquisadora, e na busca por fontes para 
registrar parte da história do ensino da Matemática no RN, 
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vi no caderno de Maria Nalva uma relíquia, uma vez que nele 
identifiquei traços e vestígios de vivências e práticas de um 
determinado tempo e lugar. Sob essa perspectiva, vale destacar 
que, para Fiorentini e Lorenzato (2006), os documentos apresen-
tam-se estáveis no tempo e são ricos como fonte de informação. 
Para Le Goff (1996, p. 535), um caderno, por exemplo, faz parte 
da memória coletiva e da história, pois são monumentos, 
heranças do passado, documentos. Ele afirma: “atendendo às 
suas origens filológicas, o monumento é tudo aquilo que pode 
evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos 
escritos” (LE GOFF, 1996, p. 535). Nesse sentido, questionei-me: 
O que posso evocar da História do Ensino da Matemática ao me 
debruçar sobre os registros do caderno da professora Maria 
Nalva? Que segredos – se é que existem – estão guardados por 
trás da capa de seu caderno?

O caderno de Maria Nalva encontrava-se dentro de um 
armário, que, na época, localizava-se na biblioteca do IFESP. 
Ele possuía uma capa dura de papelão, cuja cor se aproximava 
do bege, com aproximadamente cem folhas, das quais foram 
usadas em torno de 40 delas. O referido armário era de aço, 
na cor cinza, de aproximadamente 1,80 metro de altura e 1,20 
metro de largura, conhecido como “Museu”, cujo interior 
continha diversos documentos referentes à instituição. 

No jornal Tribuna do Norte, de 7 de setembro de 1997, 
página 23, o jornalista e professor Paulo de Tarso Correia de 
Melo fala sobre o “Museu” no IFESP:

com o apoio inicial da Unesco, da Secretaria Estadual da 

Educação, da Fundação José Augusto e do Conselho Estadual 

Cultural, o Museu da Educação se insurgirá contra a menta-

lidade tradicional e funcionará como centro de pesquisa e 
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produção de conhecimento [...] o acervo será, inicialmente, 

constituído através de doações de particulares, instituições 

públicas, empresas, escolas privadas e públicas, grupos de 

serviço. Pretende-se com estas doações não apenas a indispen-

sável recuperação da memória passada, mas a documentação 

da prática presente, de forma a promover a inovação futura,  

a produção e transformação cultural. (MELO, 1997, p. 23).

Diante desse fragmento, percebi que o Museu da Educação 
no IFESP, como proposto e descrito nas palavras do jornalista 
Paulo de Tarso, não foi efetivado, ao menos, enquanto o estive 
visitando, pois a tentativa de concretização desse “Museu” 
resultou nos poucos documentos que estavam dentro desse 
armário de aço a que me referi anteriormente.

Fontes de pesquisa, como o caderno de Maria Nalva 
analisado por mim, permitiram-me rastrear um conjunto de 
códigos culturais nele inscritos, disponibilizando-me perceber 
“o (re)conhecimento de um sistema de regras culturalmente 
construídas e encarnadas nas concepções de pedagogia” 
(CUNHA, 2007, p. 81). Para Fischer (apud CUNHA, 2007, p. 81), é 

possível trabalhar com esses materiais para deles apreender 

relações constituintes para a construção de uma possibili-

dade de memória da educação escolarizada e visualizar e 

descrever dinâmicas de um outro tempo não tão distante 

(FISCHER apud CUNHA, 2007, p. 81).

Assim, na concepção de documento de Le Goff (1996), 
analisei os registros desse caderno, a fim de evidenciar e 
apresentar aspectos do ensino da Matemática no Estado do Rio 
Grande do Norte, no final da década de 1950, lançando mão da 
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História Cultural (BURKE, 2005) e de procedimentos da História 
Oral (ALBERTI, 2005) para tornar possível a reconstituição 
histórica do cenário educacional matemático de instituições e 
das pessoas que constituem ou constituíram tal cenário no RN.

Malba Tahan em Natal/RN na década de 1950

A presença de Júlio César de Mello e Souza em Natal, no 
final da década de 1950, deveu-se ao convite do então diretor 
do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) Anísio 
Teixeira, durante o governo de Dinarte de Medeiros Mariz, 
devido à adoção da Reforma do Ensino Primário no Estado, 
realizada em obediência à Lei nº 2171, de 6 de dezembro de 1957, 
que “organizou e fixou as bases da educação complementar e 
da formação do Magistério Primário do Estado” (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1957, p. 135).

Vale dizer que, no parágrafo segundo, à página 100 do 
documento intitulado Síntese dos relatórios apresentados pelos 
órgãos auxiliares da Administração e Secretarias do Estado, encontrei 
a decisiva colaboração financeira do INEP, por meio do então 
diretor Anísio Teixeira, para a efetivação do programa da 
Reforma do Ensino no Estado do Rio Grande do Norte: 

não faltou ajuda financeira necessária à execução dos 

serviços de experiência pedagógica. E assim foi possível 

pelos convênios assinados entre o Governo do Estado e o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1958b, p. 100).
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Vieira (2005) nos diz que, de fato, o Secretário de 
Educação e Cultura Tarcísio de Vasconcelos Maia juntamente 
com o Governador Dinarte Mariz solicitaram o apoio do INEP. 

Sobre isso, Nunes afirma:

cabia ao INEP, segundo o Decreto-Lei nº 580, organizar a 

documentação relativa à história e ao estudo atual das 

doutrinas e técnicas pedagógicas; manter intercâmbio com 

instituições do Brasil e de outros países; prestar assistência 

técnica aos serviços estaduais, municipais e provados de 

educação, ministrando-lhes esclarecimentos e soluções 

acerca de problemas pedagógicos. Esse Instituto tornou-se 

uma referência para a questão educacional no país. (NUNES 

apud VIEIRA, 2005, p. 46).

Anísio Teixeira assumiu a direção do INEP em 1952, 
enfatizando o trabalho de pesquisa como forma de alicerçar, 
em bases científicas, a reconstrução educacional do País, além 
de criar o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), 
sediado no Rio de Janeiro e desmembrado nos Centros Regionais, 
localizados nas cidades de Recife, Salvador, Belo Horizonte,  
São Paulo e Porto Alegre (VIEIRA, 2005).

Anísio Teixeira também cultivou a luta pela escola 
primária. Objetivava, ainda, a emancipação do povo brasileiro 
pela valorização da cultura popular e criticava as Reformas 
Campos e Capanema por serem, particularmente, burocráticas 
e centralizadoras (VIEIRA, 2005). 

No período de 1930 a 1960, aconteciam as Reformas 
Francisco Campos e Gustavo Capanema. Em 1931, a Reforma 
Campos, promulgada pelo Decreto Lei nº 19890, de 18 de abril 
de 1931, fixou a duração de sete anos para o ensino secundário: 
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os cinco primeiros para o ciclo fundamental e os dois últimos 
para o ciclo complementar, de preparação para os cursos supe-
riores. A Reforma Campos constituiu-se na primeira iniciativa 
de organização nacional da educação brasileira e “continuou a 
caracterizar-se pelo enciclopedismo do currículo [...] e fez do 
ensino secundário a oportunidade de dar ao jovem uma súmula 
de todo o saber humano” (CARVALHO, 2003, p. 124).

A Reforma Capanema, promulgada pelo Decreto Lei nº 
4244, de 9 de abril de 1942, manteve o caráter enciclopedista 
da Reforma Campos no ensino secundário e o dividiu em duas 
partes: o curso ginasial (ginásio), de 4 anos, e o colegial, de 
3 anos, dividido em duas modalidades: o clássico e o cien-
tífico. Posteriormente, foi regulamentado o curso normal 
(CARVALHO, 2003).

Para Anísio Teixeira, essas reformas marcaram, na escola 
primária, “métodos obsoletos de memorização e improvisação 
do fazer dos professores” (VIEIRA, 2005, p. 49). Por isso, em 
1958, atendendo à solicitação do Governo Dinarte Mariz, Anísio 
Teixeira incentiva um “Curso de Preparação e Aperfeiçoamento 
para a formação de orientadores educacionais e de adminis-
tradores escolares (diretores)”, que foi proposto e organizado 
pela Secretaria da Educação e Cultura do RN. Esse teve por 
finalidade “dar provimentos aos cargos de orientadores e 
preparar especificamente diretores de escola primária” (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1958b, p. 76). No documento Síntese dos 
relatórios apresentados pelos órgãos auxiliares da Administração e 
Secretarias do Estado, encontramos o que segue acerca do Curso 
para Orientadores e Diretores, em 1958:
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I – O Curso de Administração teve por objetivos: a) – exame de 

princípios e normas que a administração escolar estabelece 

e aplicação destes  princípios;

b) Administração Escolar e sua relação com a filosofia peda-

gógica; O Curso de Supervisão: a) – preparo de elementos 

para o exercício da orientação de educação primária;  

b) – orientação e coordenação da atividade docente; 

II– Matérias: Direção da aprendizagem em Linguagem, 

Matemática, Estudos Sociais e Naturais – Administração e 

Supervisão Escolar – Jogos de recreação. Além dos professores 

do Distrito Federal, colaboraram elementos especializados 

locais: Maria Sampaio, Carmem Pedroza, Renée Pinheiro 

Borges e Ezilda do Nascimento. III – Atividades: Aulas, debates, 

seminários, enquetes, visitas com observação e participação 

de trabalho nas classes primárias da Escola de Aplicação e dos 

melhores Grupos da capital, confecção de material didático, 

etc. IV – Professores beneficiados: – 82 – Diretores da capital e 

do interior e candidatos ao cargo de orientador. (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1958b, p. 87, grifo nosso).

Notei que também havia especificações em relação ao 
Curso Intensivo de Orientação Pedagógica para Professores 
de Escolas Reunidas e Isoladas da Capital, em 1958. A seguir, 
mostro outros conteúdos encontrados no documento Síntese 
dos relatórios apresentados pelos órgãos auxiliares da Administração 
e Secretarias do Estado:

– Objetivos: – Levar os professores das referidas escolas a 

adotarem métodos e processos recomendados pela nova 
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Pedagogia e integrá-los à Reforma do Ensino. II – Matérias:  

– Metodologia das matérias básicas do currículo. III

– Atividades: – Aulas, seminários, exposição e confecção de 

material, observação nas classes de Escola de Aplicação. IV – 

Duração: 1 mês, com aulas diárias de 4 horas. V – Professores 

beneficiados: 61. (RIO GRANDE DO NORTE, 1958b, p. 88, grifo 

nosso).

Inferi, portanto, que esses cursos preencheram, na época, 
as expectativas dos seus organizadores, especialmente no 
tocante à disciplina de Matemática, quando da mensagem do 
Governador Dinarte de Medeiros Mariz à Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Norte, em 1º de junho de 1958, 
quando ele disse:

Aqui estiveram, vindos do Rio, especialmente, para dar 

aulas de suas especialidades pedagógicas, o Professor Júlio 

César de Melo e Sousa, que se transformou em verdadeiro 

acontecimento cultural, tantas e tão variadas e marcantes 

atuações deixou, em quase quinze conferências, proferidas 

em todos os estabelecimentos de ensino superior e institui-

ções culturais, além dos Cursos de Didática e Metodologia que 

realizou no Colégio Estadual,  para Professores Secundários e 

para professores em estágio, no ‘Curso de Aperfeiçoamento’ 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1958a, p. 136).

No jornal A República, de 8 de abril de 1958, à página 6, 
estava a informação de que o Professor Mello e Souza “levou” ao 
Auditório da Escola Normal de Natal um “crescido número de 
pessoas”, e que quem foi à Escola Normal “não se decepcionou”.
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Figura 1 – Reportagem do Jornal A República – Professor Malba Tahan.
Fonte: Gutierre (2008).

Em uma reportagem do jornal A República, de 31 de 
janeiro de 1959, cuja manchete era: “Elevação do nível educa-
cional do Estado: uma das diretrizes da atual administração”, 
constava que Malba Tahan também ministrou aulas na Escola 
Doméstica de Natal, durante um curso voltado às reformas dos 
ensinos primário e normal.
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Na figura a seguir (Figura 2), o professor Mello e Souza 
aparece ministrando sua aula na Escola Doméstica, junto ao 
Governador Dinarte Mariz e o então Secretário de Educação 
Tarcísio de Vasconcelos Maia.

Figura 2 – Malba Tahan ministrando aulas na Escola Doméstica de Natal.
Fonte: Gutierre (2008).

Oliveira (2006) afirma que Malba Tahan contribuiu 
para o ensino da Matemática ao apresentar suas propostas 
inovadoras e sua grande inquietação com o ensino vigente na 
época, bem como ao ousar em suas atitudes de educador, para 
proclamar o que julgava sensato para a educação, por meio de 
palestras, conteúdo de seus livros e até mesmo ironias contra 
os “algebristas”.
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Sobre esses últimos, encontrei, no caderno da professora 
Maria Nalva, a seguinte nota: “Algebrismo – é a preocupação 
mórbida para complicar a Matemática.” (Figura 3).

Figura 3 – Algebrismo. 
Fonte: Arquivo do IFESP.

O algebrismo era um tipo de cálculo numérico compli-
cado, a partir do qual os estudantes nada aproveitam, pois eram 
problemas complicados sem a menor aplicação. Tudo o que o 
professor apresentava tinha a finalidade única de complicar 
e tornar obscuro o ensino, servindo, inclusive, para eliminar 
candidatos nos exames de admissão, já que havia mais candi-
datos do que vagas.

Sobre isso, Lacaz e Oliveira (2008) nos dizem que Mello 
e Souza incentivava o estudante a enfeitar o seu caderno, a 
organizá-lo, sugerindo que colasse figuras, recortes de jornais 
ou revistas pertinentes aos assuntos tratados em classe, de 
modo que tais recortes, figuras ou desenhos refletissem a sua 
própria personalidade ou a sua própria identidade.

De fato, tal incentivo motivava os estudantes, pois o 
caderno da professora Maria Nalva, além de ter a identificação: 
“caderno controlado da Professora Maria Nalva Xavier de 
Albuquerque” (Figura 4), era ricamente ilustrado com dese-
nhos e figuras recortadas e coladas (Figura 5). Esses desenhos 
e colagens continham flores, rosas, carruagens, bonequinhos 
do desenho infantil turma da Luluzinha e livros. Os desenhos, 
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supostamente feitos por ela, decoravam e dividiam o espaço 
com suas anotações acerca dos conteúdos matemáticos, de 
forma encantadora 

Marcas e manchas do tempo são evidentes nas folhas 
amareladas do caderno, mas essas não permitiram que o autó-
grafo de Malba Tahan se apagasse ou fosse manchado com o 
tempo (Figura 6).

Figura 4 – Verso da folha 1 do caderno da Professora Maria Nalva.

Fonte: Arquivo do IFESP – (GUTIERRE, 2008).
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Figura 5 – Folha 1 do caderno da Professora Maria Nalva.

Fonte: Arquivo do IFESP – (GUTIERRE,– 2008).
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Figura 6 – Autógrafo de Malba Tahan.
Fonte: Gutierre (2008).

O caderno da professora Maria Nalva, para além de um 
testemunho de vida, retrata a prática pedagógica que Malba Tahan 
levava aos professores brasileiros, por meio das suas palestras.

Oliveira (2006) afirma que Júlio César de Mello e Souza 
possuía, em suas obras, um discurso pedagógico direcionado 
aos professores de Matemática. Diz ainda que ele queria passar 
suas propostas sobre o Ensino da Matemática, suas concepções 
de História da Matemática, suas ideias acerca das recreações 
matemáticas, por meio da personagem Beremiz Samir, na obra 
O Homem que Calculava. Essa obra apresenta uma convergência 
de vários domínios do conhecimento humano, entre eles a 
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educação, a matemática, a cultura, a filosofia árabe e a narra-
tiva tradicional, que auxiliam o professor na tarefa de educar.

Percebemos, assim, que Malba Tahan foi um ser 
humano muito além do seu tempo, um precursor da Educação 
Matemática no Brasil. Essa afirmação pode ser constatada a 
partir do momento que fazemos uma reflexão acerca do que os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sugerem, no tocante 
à Matemática. Nos PCN (BRASIL, 1997, p. 42), encontramos 
“alguns caminhos para ‘fazer Matemática’ na sala de aula”. 
Nesses, há algumas possibilidades de trabalho em sala de aula 
para o professor construir sua prática. Entre elas, destacam-se 
os recursos para a resolução de problemas, a História da 
Matemática, as Tecnologias da Informação e aos jogos.

É certo que, no caderno da professora Maria Nalva, 
constavam as teorias didáticas de Malba Tahan. No livro do 
pesquisador, escrito com a professora Ceres Marques de Moraes 
e com o professor Manoel Jairo Bezerra, intitulado Apostilas 
de didática: especial de Matemática, ele traz, à página 13, 
pensamentos altamente elogiosos à Matemática, assinalando 
a importância desta para os conhecimentos da humanidade. 
Esses mesmos pensamentos estão registrados nas primeiras 
folhas do caderno da professora Maria Nalva, a saber: “Sem a 
Matemática não nos seria possível compreender muitas passa-
gens da Santa Escritura”, de Santo Agostinho; e “A Matemática 
é a honra do espírito humano”, de Leibniz. No caderno, ainda 
consta a seguinte frase: “Por toda a parte existe a Geometria. 
Platão” (MORAES; SOUZA; BEZERRA, 1959, p. 13).

A partir da análise desse caderno, evidenciei a Didática 
da Matemática e os conteúdos matemáticos apresentados pelo 
professor Malba Tahan, durante o Curso de Aperfeiçoamento 
para professores primários do Estado do RN. Foi possível inferir 
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que as aulas de Mello e Souza iniciaram, então, com uma 
discussão acerca da Matemática, seu conceito e sua importância. 
Posteriormente, o professor apresentou a questão da motivação 
nas aulas dessa disciplina, enfatizando sua atenção aos jogos.

Souza (MORAES; SOUZA; BEZERRA, 1959, p. 38) diz 
que não é suficiente que o professor conheça a matéria e a 
apresente claramente. Faz-se necessário que “oriente seu 
ensino com o pensamento polarizado nos objetivos diretos ou 
indiretos da Matemática, objetivos que decorrem dos valores 
dessa ciência” (ibidem). Entre esses valores que se destacam 
no ensino da Matemática, Souza (1959, p. 38) cita: “sua utili-
dade na vida corrente; sua utilidade para o estudo de outras 
matérias; sua utilidade como disciplina mental; sua utilidade 
na educação moral”.

No tocante aos jogos, a aula inicia-se como na unidade 
dez do livro Apostilas de didática: especial de Matemática, com o 
registro: “O vocábulo jogo” (idem, p. 155). Há no caderno, assim 
como no referido livro, três significados da palavra jogo: (1) 
brinquedo, recreio, passatempo etc.; (2) atividades de natureza 
recreativa; e (3) “jogo de classe”, aplicado à aprendizagem mate-
mática e relacionado a jogos e brinquedos infantis. 

Ademais, há anotações no caderno sobre a teoria do jogo, 
em especial sobre o jogo e a criança, com a seguinte afirmação:

o jôgo na vida da criança é uma coisa muito séria. A criança 

não é um adulto em miniatura, pensa, sente e faz tudo a seu 

modo. Tem mentalidade diferente.  É a  atividade  verda-

deiramente  específica  da  criança.  O    jogo caracterisa a 

criança. É no jogo que a criança se revela. Sua almasinha aí se 

descobre. Suas tendências, emoções aí encontram seu terreno 

de espansões. (ALBUQUERQUE, 1958, p. 18).
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Atualmente, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
encontramos que o jogo, além de ser um objeto sociocultural 
em que a Matemática está presente, proporciona às crianças 
vivenciarem situações que se repetem, fazendo com que elas 
aprendam a lidar com símbolos e a pensar por analogia, pois, ao 
criarem essas analogias, tornam-se produtoras de linguagens, 
criadoras de convenções, capacitando-se para se submeterem 
a regras e dar explicações (BRASIL, 1997).

No quadro a seguir, mostro quatro funções secundárias 
do jogo que Claparède (apud MORAES; SOUZA; BEZERRA, 1959, 
p. 162) destaca. Na segunda coluna do quadro, descrevo as 
funções, conforme estão no livro Apostilas de didática: especial de 
Matemática e, na terceira coluna, como se encontra no caderno 
da professora Nalva.

Funções 
secundárias 

do jogo

Definições encontradas 
no livro Apostilas de 
didática: especial de 

Matemática, à p. 162.

Exemplos 
registrados 
no caderno 

da professora 
Maria Nalva

Passatempo

“ocupação agradável para as 
horas de lazer. Tal seria o caso do 
indivíduo que joga damas, ou faz 
paciência com cartas, enquanto 
espera a hora de ir para a repar-
tição que trabalha.”.

“Espera a hora 
do emprego 
jogando 
xadrez.”.

Recurso para 
descanso

“Depois de ter trabalhado o 
dia inteiro, em seu escritório, 
o engenheiro vai a seu clube 
predileto jogar com seus amigos, 
duas ou três partidas de xadrez 
a fim de descansar um pouco 
de seus ‘múltiplos atropelos 
profissionais’”.

“Joga para 
descansar 
das fadigas 
diárias.”.



REGISTROS DAS AULAS DO PROFESSOR 
MALBA TAHAN NO CADERNO DE MARIA 

NALVA XAVIER DE ALBUQUERQUE

Liliane dos Santos Gutierre 239

(Continuação)

Agente do 
progresso 

social

“Uma partida de tênis, em 
caráter amistoso, disputada 
entre as equipes de dois colégios 
pode cooperar no sentido de 
ampliar os laços de camaradagem 
e amizade entre os alunos.”.

“Um time que 
vai a outro 
país, disputar 
partidas.”.

Agente de 
transmissão 
de ideias e 
costumes

“As festas nacionais, as drama-
tizações, os recitais de poesias 
cívicas, as recreações folclóricas, 
etc., são atividades lúdicas com 
auxílio das quais é possível 
divulgar datas, relembrar episó-
dios, apreciar costumes, etc.”.

“Jogo de 
modo geral, 
na expressão 
genérica.”.

Quadro 1 – Funções secundárias do jogo – Malba Tahan.
Fonte: (GUTIERRE, 2008).

Na folha seguinte do caderno da professora Maria Nalva, 
há o registro do que Malba Tahan chamava de “Jogo e Trabalho” 
(Figura 7). 
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Figura 7 – Jogo e Trabalho.
Fonte: Gutierre (2008).

Três exemplos são apresentados: (1) a pesca; (2) o psicólogo 
e o jardineiro; e (3) os meninos e o quadro-negro. Em relação a 
este último, encontramos, no referido livro, o episódio de forma 
detalhada. Assim relata Malba Tahan:
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ao entrar na sala dei de rosto com dois imensos quadros-

-negros, já antigos, montados em largos cavaletes. E, como 

de início de conversa, disse à Professora: - Muito trabalho 

deve ter a senhora para limpar êsses dois quadros-negros no 

início de cada aula. – Trabalho? – sorriu Dona Regina Lúcia 

Pimentel – Nem por isso. Sempre que se faz necessário chamo 

dois meninos, coloco um diante de cada quadro-negro, e, em 

tom de gracejo, lanço um desafio muito sério: ‘Vamos ver 

quem limpa, mais depressa, o seu quadro-negro!’ E basta 

isso. Cada um dêles se esforça por terminar a tarefa mais 

depressa, antes do outro e, no fim de poucos instantes os 

dois quadros-negros estão prontos, limpinhos sem um traço 

de giz. Bem sei que apagar o quadro-negro é trabalho. 

Mas com os meninos desta classe, na animação constante 

em que vivem, é fácil transformar o trabalho em jôgo, em 

brincadeira. Sinto-me, às vezes, em dificuldade para escolher 

a dupla da limpeza pois querem todos, à porfia, demonstrar 

agilidade, presteza e tomar parte no jogo. (MORAES, SOUZA, 

BEZERRA, 1959, p. 164, grifos do autor).

Diante do fragmento citado, entendemos que o professor 
Mello e Souza deva ter relatado tal episódio àqueles que, assim 
como a professora Maria Nalva, assistiam à sua aula. Além 
disso, o professor, nesse curso, também apresentou números e 
palíndromos, conforme visualizamos na Figura 8.
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Figura 8 – Panlíndromes.
Fonte: Gutierre (2008).

Outro fato curioso evidenciado em minha análise foi a 
adaptação feita por Mello e Souza ao jogo conhecido como “Perdi 
o Bonde”. Ele adaptou o jogo, pois o curso ministrado em Natal 
era destinado a professores primários. Em seu livro, explicou o 
jogo supondo ser uma turma da segunda série ginasial. Utilizou, 
portanto, polinômios como exemplo, da seguinte forma: 
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Traçados os cinco retângulos e escrito o monômio inicial, o 

Professor, em voz alta e pausada, vai enunciando as operações 

sem as escrever no   quadro-negro e sem indicar os resultados 

parciais. Assim: – Multipliquem por 2x. (pausa) – Dividam 

por 3b (pausa) – Multipliquem por 4x. (pausa) – Dividam por 

8a. O aluno que se atrasar e não escrever, em tempo, um dos 

resultados parciais ficou para trás, perdeu o bonde. Daí a 

denominação do jôgo: Perdi o bonde. (MORAES, SOUZA, 

BEZERRA, 1959, p. 184, grifos do autor).

Na Figura 9, percebemos a sugestão dada por Mello e 
Souza aos professores primários: “O Prof. dá o número para o 
1º quadro, depois vai dando números para somar, diminuir ou 
outras operações, cujos resultados o aluno vai colocando nos 
quadros que se seguem”.
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Figura 9 – Jogo da memorização.
Fonte: Gutierre (2008).

Em 9 de abril de 1958, a professora Maria Nalva registrou, 
em meio às atividades matemáticas do seu caderno, a visita do 
desembargador Adalberto Amorim. Nesse registro, há o relato 
dela noticiando que Mello e Souza palestrou junto ao visitante, 
contando que, quando ele esteve em Montevidéu, a fim de fazer 
suas conferências, uma escola, mantida por uma comissão de 
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senhoras, chamou-lhe a atenção por ser organizada, atraente 
e encantadora. Contou, também, que, nessa visita, uma das 
professoras disse-lhe haver estreado o “Jogo dos Patinhos”, que 
aprendera com ele no dia anterior.

Nas quatro folhas seguintes do caderno, após o registro 
da visita do desembargador, há anotações sobre números natu-
rais e fracionários. Nessas anotações, percebemos que Malba 
Tahan lançava mão da História da Matemática em suas aulas: 
“os egípcios representavam a fração por um pão dividido ao 
meio. Os egípcios representavam ½ assim ”. 

Souza aponta a História da Matemática como uma das 
finalidades quando se trabalha com números. O autor diz que 
a finalidade didática foi “despertar no educando interesse pela 
História da Matemática” (MORAES; SOUZA; BEZERRA, 1959, p. 
197). Diz ainda que corrobora com Pastor (apud idem, p. 191) 
quando este afirma que 

uma anedota histórica, uma curiosidade geométrica, uma 

disposição numérica imprevista – citadas em momento 

oportuno pelo professor de matemática – tornam o ensino 

gracioso e leve; atraem, para a ciência, a simpatia do estu-

dante (PASTOR apud MORAES; SOUZA; BEZERRA, 1959, p. 191).

Mello e Souza também recorreu à História para falar 
sobre a medida do tempo e os calendários. No caderno, os 
registros são dos seguintes calendários: de Rômulo, de Numa 
Pompílio, Romano e Juliano. Em razão disso, inferimos que 
Malba Tahan esperava que a História da Matemática desem-
penhasse um papel motivador no ensino-aprendizagem dessa 
disciplina de modo que a História e as recreações despertassem 
e mantivessem o interesse do estudante pela Matemática. 
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Sobre isso, Miguel (1993) vê, na posição sustentada pelos 
partidários da corrente, “A História como fonte de motivação 
para o ensino-aprendizagem da Matemática” ou “História-
Motivação”, uma exaltação do poder motivador da História que 
se deve ao que ele define como “história-anedotário”. Esse seria 
um contraponto aos momentos formais do ensino, que exigem 
grande dose de concentração e esforço por parte do aprendiz.

A interdisciplinaridade, no sentido de ter duas disci-
plinas referenciadas, no caso, Geografia e Matemática, 
também se fez presente nas aulas de Mello e Souza. No “Jogo de 
Classe”, “para treinamento de números primos”, a professora 
Maria Nalva escreveu:

para iniciarmos damos uma sucessão de números até 30, 

digamos. Prepara-se a turma de alunos que queremos treinar, 

recomendando que um após outro irá dizendo os números, mas 

que aquele que tiver de dizer um número primo dirá o nome de 

uma capital de qualquer Estado. (ALBUQUERQUE, 1958, p. 26).

Souza diz ainda que, “dentro da moderna orientação 
do ensino”, o professor tem que conhecer algumas recreações 
matemáticas, a fim de “aproveitá-las para motivar seus alunos 
e tornar mais agradável e interessante a aprendizagem da 
Ciência” (MORAES; SOUZA; BEZERRA, 1959, p. 191).

Nas aulas que ministrou em Natal, apresentou diversas 
atividades voltadas à recreação matemática, entre elas: o bar 
das sete provas, com 10 pontas de cigarro; problemas das oito 
pérolas; os três amigos inseparáveis; a escola dos periquitos; e 
a superfície de Möbius. No caderno da professora Maria Nalva, 
todas essas atividades encontram-se descritas com detalhes, 
inclusive com desenhos, ilustrando a explicação.
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O conteúdo matemático contido no caderno de Maria 
Nalva findou junto às atividades voltadas à recreação mate-
mática. A partir de então, os registros voltaram-se às questões 
profissionais. O primeiro assunto abordado acerca disso foi a 
Ética Profissional. Definição de ética e reflexões sobre o assunto, 
em diversas profissões, foram registradas. Posteriormente, a 
reflexão se deu, exclusivamente, sobre a ética profissional do 
professor, enfatizando que esse deve desempenhar um papel de 
relevância na sociedade em relação a ela, à escola, ao educando, 
aos colegas e a si mesmo.

Em relação ao professor e à sociedade, seis itens foram 
apresentados sobre o que o professor deve ser, a saber: (1) 
sóbrio, (2) equilibrado, (3) livre de vícios, (4) cuidadoso com sua 
apresentação, (5) incentivador, para os meninos, do respeito 
à autoridade e (6) criador de uma atmosfera de otimismo em 
relação ao Brasil.

Em relação ao professor e aos alunos, foram 11 itens 
apresentados: (1) não zombar do aluno; (2) abster-se de 
atitudes racistas: cor, nacionalidade; (3) não revelar em classe, 
sob pretexto algum, aspectos da vida particular do aluno; (4) 
evitar os mexiricos e intrigas de grupinhos; (5) não revelar aos 
alunos opiniões do colega; (6) procurar ser assíduo e pontual; 
(7) não comentar em público o erro do aluno; (8) não praticar 
o abuso de confiança de namorar, mesmo platonicamente, 
o aluno; (9) não contar piadas; (10) abster-se, em aulas, de 
discutir políticas partidárias; e (11) conquistar a amizade dos 
alunos sendo justo, correto e severo.

Promover a aprendizagem do aluno é o objetivo principal 
do professor. Para atingir esse objetivo, não basta ao professor 
dar uma boa aula e trabalhar bem os conteúdos. A nosso ver, ele 
deve ter bem claras as concepções teóricas que fundamentam 
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a sua prática e também identificar os itens citados por Mello 
e Souza que melhor influenciam na qualidade do ensino de 
Matemática. O conhecimento desses itens, pelos professores, 
pode ser fundamental para que seja possível uma boa relação 
entre eles e os alunos.

Os últimos itens registrados são destinados à relação 
entre o professor e os colegas: (1) não superestimar sua matéria 
perante as outras e (2) não fazer a menor alusão a colegas a não 
ser para elogiar. Pelo contrário, sempre que tiver oportunidade, 
devemos exaltar as qualidades. Entendemos que o professor deve 
buscar um espaço de harmonia, promovendo a amizade ou a 
solidariedade, sempre que possível, no seu ambiente de trabalho.

Os últimos registros no caderno da professora Maria 
Nalva destinaram-se à arte de contar história. Observava-se 
aos professores que deixassem de encarar a história como um 
mero divertimento para a criança ou adolescente. A história 
deveria ser “o centro de interesse, o fator de motivação e o 
recurso educativo”.

Finalmente, constavam, no caderno, anotações sobre 
a arte de contar histórias, as qualidades características que 
um contador de histórias deve ter, os cuidados do narrador, 
os cuidados em relação ao auditório, além dos principais 
gêneros, por exemplo, história de fadas, de humor, fábulas, 
e as maneiras como se pode apresentar uma história, com 
fantoches, cânticos e mágicas.

As histórias contadas registradas no caderno foram: 
“Salim, o mágico”; “Os cegos de Bagdá”; “Sapo tabuada”;  
“O castelo das mil e tantas luzes”; “A moça chegou sozinha”; e 
“O rei do nariz torto”.

Entendemos que Mello e Souza não poderia deixar de se 
remeter ao conto infantil, à história, pois gerações de leitores 
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encantam-se com suas histórias e lendas, que, certamente, 
contribuíram favoravelmente a essas gerações para o gosto pela 
leitura e pela matemática. Entre as obras lendárias de Mello e 
Souza, citamos: O Homem que Calculava, Lendas do Povo de Deus, 
Lendas do Céu e da Terra, Maktub!, Mil histórias sem fim.

No próximo item, a fim de não deixar de finalizar esta 
escrita sem pontuar, ao menos parcialmente, a vida de Maria 
Nalva Xavier de Alburquerque, remeteremos à sua biografia.

Breve biografia de Maria Nalva 
Xavier de Albuquerque

A professora Maria Nalva nasceu no dia 29 de setembro 
de 1921. Filha do casal Manoel Augusto Xavier e Luiza Xavier do 
Nascimento, diplomou-se como professora primária pela Escola 
Normal de Natal, em 1939. Nesse mesmo ano, lecionou no Núcleo 
de São Miguel, na zona rural do município de Ceará-Mirim.

Em 1942, no dia do seu aniversário, casou-se com o 
agricultor Edson Cavalcanti de Albuquerque. Desse casamento, 
nasceram suas filhas Teodolina Cavalcanti de Albuquerque, 
Tânia Xavier Cavalcanti de Albuquerque, Telma Xavier de 
Albuquerque e Themis Xavier de Albuquerque (Figura 10).
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Figura 10– Professora Maria Nalva (In memoriam) e suas quatro filhas.  
Da esquerda para direita: Telma (In memoriam), Teodolina, Tânia  
(In memoriam) e Themis.
Fonte: Arquivo pessoal de Themis Xavier de Albuquerque Pinheiro.  
Gutierre (2008).

Maria Nalva ocupou diferentes funções na área da 
educação no município de Ceará-Mirim. Foi professora e, poste-
riormente, diretora do Grupo Escolar Barão do Ceará-Mirim  
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e também professora, diretora e supervisora de ensino da Escola 
Normal Regional, em períodos distintos.

Aposentou-se em 1969, como professora primária 
do quadro do Magistério Público do Estado do RN, embora 
ocupando, nessa época, o cargo de professora do ensino médio 
e exercendo a função gratificada de chefe da seção técnica da 1ª 
Inspetoria Regional de Ensino, sediada em Natal, que depois se 
chamaria 1º Núcleo Regional de Educação (NURE) e que, atual-
mente, é chamada de Diretoria Regional de Educação (DIRED).

Maria Nalva, aos 50 anos, ingressou no curso de Pedagogia 
da UFRN, juntamente com sua filha mais nova, Themis, que 
tinha 18 anos na época. Concluiu a graduação em 1975. 

Maria Nalva ainda superou a morte súbita de seu marido, 
que ocorreu em dezembro de 1970, e de sua filha Tânia, em 
dezembro de 1972. Em setembro de 1979, faleceu Telma. Entre 
os anos de 1973 e 1988, Maria Nalva exerceu o cargo de adminis-
tradora escolar, sendo que, a partir de 1976, acumulou também 
a função gratificada de coordenadora do livro didático, até 1987, 
quando deixou de trabalhar, aos 70 anos de idade, sendo 52 
dedicados à educação do Rio Grande do Norte.

Em 2000, é inaugurada a Escola Estadual Professora 
Maria Nalva Xavier de Albuquerque, no bairro de Pajuçara, 
em Natal. As figuras a seguir mostram um pouco dessa escola, 
inclusive a estátua que faz uma homenagem à professora, 
intitulada “A dama e o livro”, que simboliza o trabalho,  
a competência e o compromisso da professora Nalva com a 
educação e a cultura do Estado.



REGISTROS DAS AULAS DO PROFESSOR 
MALBA TAHAN NO CADERNO DE MARIA 

NALVA XAVIER DE ALBUQUERQUE

Liliane dos Santos Gutierre 252

Figura 11 – Fachada da Escola Estadual Professora Maria Nalva Xavier  
de Albuquerque.
Fonte: Gutierre (2008).
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Figura 12 – “A dama e o livro”.
Fonte: Gutierre (2008).
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Em 18 de outubro de 1974, foi publicada pelo Departamento 
de Pessoal da SEEC/RN, a pedido do então secretário de Estado 
da Educação e Cultura, Diógenes da Cunha Lima, uma certidão 
comprobatória de distinção à professora Maria Nalva, por 
relevantes serviços prestados ao Sistema de Ensino Estadual 
e por proporcionar o melhor dos seus conhecimentos à causa 
da educação, além de se destacar, em seu trabalho, os aspectos 
profissional, humano e social.

Em 1989 e 1991, ela recebeu da CELD/SEEC (RN) um cartão 
de prata em homenagem aos seus 50 anos de idade e 52 anos de 
serviços, respectivamente. Um tributo à Maria Nalva também 
foi feito pela CELD em 24 de fevereiro de 1989: “simples, serena, 
realizada; alegre e jovial. É feliz; possui riqueza de coração, 
espírito de sacrifício. Modelo de amizade; tem capacidade de 
perdoar e esperar contra toda esperança [...]”.

No ano de 1994, no dia 3 de novembro, o então presidente 
do Conselho Estadual de Educação, Mizael Araújo Barreto, 
escreveu o ofício nº 210/94 à Thêmis Xavier de Albuquerque, filha 
de Maria Nalva, que fez inserir, na ata de sua sessão plenária, um 
voto de profundo pesar pelo falecimento de sua mãe.

No jornal Diário de Natal, de 10 de novembro de 1994, 
encontramos a manchete: “Morre D. Nalva, que dedicou sua 
vida à educação”. A professora havia falecido em 23 de outubro 
de 1994, aos 73 anos, de insuficiência cardíaca e coronariana.
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À guisa de conclusão

O caderno de Maria Nalva Xavier de Albuquerque com 
registros das aulas do professor Malba Tahan, em Natal/RN, 
no ano de 1958, não foi esquecido por ela, pois foi levado ao 
Instituto Kennedy pela então funcionária do registro escolar 
desse instituto, Zélia Maria de Moura. Obtive essa informação 
quando consegui localizar a senhora Zélia, que, prontamente, 
atendeu-me e conversou comigo, por telefone, no dia 4 de 
setembro de 2008, diretamente da cidade de Belo Horizonte, 
Minas Gerais, onde residia, nessa época. Dona Zélia me disse 
que Maria Nalva e ela eram muito próximas e, por isso, quando 
Maria Nalva veio a falecer, Teodolina, uma das filhas da profes-
sora, pediu que a amiga distribuísse o arquivo pessoal da sua 
mãe para a Secretaria de Educação e Cultura ou para o espaço 
que ela achasse merecedor de sua memória.

Zélia Maria de Moura narrou:

Maria Nalva Xavier de Albuquerque era uma grande 

profissional em Educação, personalidade de caráter firme 

e honesto, baluarte da Educação no Estado. Conheci Nalva, 

de perto, convivi longos anos com ela e aprendi muito com 

a mesma. [...]. Depois do falecimento de Nalva, um certo dia 

sua filha Teozinha – Teodolinda é o seu nome – convidou-me 

para ajudá-la a preparar o plano de distribuição dos livros que 

compunham sua biblioteca pessoal, que era enorme e linda. 

Nalva era uma leitora brilhante, não só comprava tudo que 

lhe interessava, como era também contemplada com livros 

de algumas editoras. Levamos algum tempo para pensarmos 

juntas o melhor destino para os livros preciosos de Nalva, 

verdadeira relíquia pessoal. [...]. Separamos muitos para 
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este fim. À época, eu trabalhava no Instituto Kennedy, coor-

denando o Registro Escolar [...]. Os livros mais técnicos, de 

alto nível, foram então direcionados à Biblioteca do Instituto 

Kennedy e o caderno de Matemática, a que você se refere,  

foi levado junto com todo o acervo. Eu lamento informar-lhe 

que não tenho nenhum dado sobre a existência do mesmo. 

Fui amiga particular de Nalva, mas nunca soube de alguma 

ligação específica da parte dela com a Matemática. Nalva 

foi polivalente em matéria de ensino. Gostava de tudo e se 

envolvia com tudo. (informação verbal)2.

A relação entre as professoras Maria Nalva e Zélia Maria 
de Moura também era profissional. No ofício 14/80, de 27 de 
outubro de 1980, destinado à coordenadora da COAPE/SEEC no 
momento, Maria Nalva submete o nome de Zélia Maria de Moura 
à apreciação do Secretário de Educação e Cultura para fazer parte 
da equipe de avaliação do livro didático (ALBUQUERQUE, 1980).

Outro ponto que gostaria de levar em consideração nesta 
parte final é sobre a importância da presença de Mello e Souza 
em Natal, no final na década de 1950, uma vez que, no caderno 
de Maria Nalva, os registros das aulas do referido professor nos 
fazem inferir o quanto do recurso ao lúdico houve na formação 
das normalistas, para que usassem dessa metodologia com as 
crianças em suas aulas. Ademais, podemos citar também um 
depoimento de outro professor que teve, nessa mesma época, a 
oportunidade de ter aulas com Malba Tahan. Refiro-me a Evaldo 
Rodrigues de Carvalho (In memoriam), que, ao ser entrevistado 
pelo jornalista Tarcísio Gurgel, em 2006, no programa Memória 

2 ZÉLIA MARIA DE MOURA. Depoimento por e-mail em 20 out. 2008.
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Viva da TVU-RN, narra lembranças acerca dos cursos de Mello 
e Souza realizados em Natal. 

Na entrevista, o apresentador do programa perguntou ao 
professor Evaldo como ele havia começado a cultivar o seu amor 
pela Matemática. Ele então respondeu que, como era professor 
e ensinava Matemática, teve o direito de fazer um curso, em 
Natal, com a duração de quinze dias, com Malba Tahan:

Ele [Malba Tahan] veio dar um curso para aperfeiçoamento de 

Matemática. Então, foi ele que me alertou para curiosidades 

que a Matemática tem. Ele me orientou e eu comecei a gostar 

das curiosidades e brincadeiras. [...]. Eu comecei a mudar a 

partir de Malba Tahan, quando ele teve aqui e me orientou. 

Fiz o curso. [...]. Tudo depende do professor. Antigamente, 

a Matemática era ensinada de maneira dura, brusca. Hoje, 

tem meios de se ensinar, usufruindo das curiosidades, das 

brincadeiras, mas, infelizmente, os nossos professores não 

estão preparados para isso. [...]. Mudando o método, o aluno 

gosta. Há professores que dão uma aula seca. Tem muitas 

coisas que a gente pode brincar com o aluno. Vai mostrando 

aquilo ali, brincando, mostrando uma coisa, mostrando 

outra, comparando uma coisa com outra, aí ele vai gostando 

da Matemática. Agora aquele método duro, rígido, aí só quem 

tem vontade mesmo é que aprende (informação verbal)3.

Inferimos, portanto, que as aulas de Malba Tahan em 
Natal foram um “divisor de águas” na metodologia utilizada 
pelo professor Evaldo e certamente por outros professores,  

3 EVALDO RODRIGUES DE CARVALHO. Depoimento oral dado ao jornalista 
Tarcísio Gurgel no programa  Memória Viva da TVU RN que foi ao ar em 12 
de outubro de 2006.
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à medida em que ele apresentou à comunidade natalense suas 
propostas inovadoras e sua inquietação com o ensino vigente 
na época. Afinal, Mello e Souza nos diz que não é suficiente 
que o professor conheça a matéria e a apresente claramente, 
faz-se necessário que o docente “oriente seu ensino com  
o pensamento polarizado nos objetivos diretos ou indiretos da 
matemática, objetivos que decorrem dos valores dessa ciência” 
(MORAES, SOUZA, BEZERRA, 1959, p. 38). Entre esses valores 
que se destacam no ensino da Matemática, Souza (ibidem) cita 
sua utilidade: (1) na vida corrente; (2) para o estudo de outras 
matérias; (3) como disciplina mental; e (4) na educação moral.

Por conseguinte, lançando mão das palavras de Siqueira 
Filho (2013, p. 173), Malba Tahan representou 

uma das rupturas, um dos abalos do professor-autor Júlio 

César de Mello e Souza na tentativa de se recriar, de se 

reinventar, de se ressignificar no cerne de suas práticas 

cotidianas (SIQUEIRA FILHO, 2013, p. 173).
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Capítulo 8

O uso da história da vida e obra de 
Adrien-Marie Legendre (1752-1833)  

e Francis Galton (1822-1911) 
para trabalho com conceitos 

matemáticos no ensino

Juliana Schivani  
Giselle Costa de Sousa

Introdução

Se alguém estiver interessado em História da Matemática, em 
especial, a história de vida e obra de Adrien-Marie Legendre 
(1752-1833), certamente terá dificuldades em encontrar 
documentos sobre isso. Em contrapartida, existem sites gover-
namentais com publicações de Francis Galton (1822-1911), fotos 
particulares do inglês e de seus objetos pessoais, além de livros 
destinados a relatar com detalhes fatos da sua vida particular e 
os percalços até seus grandes resultados. No entanto, este texto 
objetiva mais do que contar a história de vida e obra desses 
dois personagens importantes da Matemática e da Ciência. 
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Temos como finalidade principal o uso dessa história para o trabalho 
com conceitos matemáticos na educação básica ou superior.

Veremos, neste capítulo, como Legendre contribuiu signi-
ficantemente para a Estatística, de modo a transformá-la de um 
método de contagem da população para um estudo matemático 
que pudesse apresentar todos os resultados, sem ignorar os 
erros de observação (Método dos Mínimos Quadrados), como 
era feito até então. Também conheceremos Francis Galton e sua 
tentativa de “melhorar” a sociedade (eugenia) que deu origem 
a uma das ferramentas estatísticas mais utilizadas nos dias 
atuais e em todas as áreas do conhecimento: a regressão linear. 
Entenderemos como essas duas histórias estão interligadas, 
mesmo tendo acontecido separadamente e em um intervalo 
de 70 anos. Por fim, saberemos quais são as contribuições desses 
fatos históricos para o ensino, a aprendizagem, a contextuali-
zação e a aplicação de conceitos matemáticos, tais como plano 
cartesiano, funções, gráficos estatísticos, média, derivada, 
integral, entre outros.

Adrien-Marie Legendre e o Método 
dos Mínimos Quadrados

Embora Legendre tenha contribuído para a Matemática, 
a Física e a Estatística, pouco se sabe sobre sua vida. De fato, 
não há nem mesmo registro de uma foto oficial garantidamente 
sua. A principal fonte de referência do nosso trabalho será Silva 
(2010), que esteve na França coletando pessoalmente dados 
sobre Legendre e suas obras.
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Adrien-Marie Legendre (1752-1833)

Adrien-Marie Legendre nasceu no dia 18 de setembro de 
1752, na cidade de Paris. A família de Legendre não pertencia à 
nobreza, mas era considerada uma família de posses. Parte dessa 
riqueza foi destinada à educação do matemático, que começou a 
se interessar por Ciência quando iniciou seus estudos no Colégio 
Mazarin. Foi nesse colégio que, aos 18 anos, concluiu seus estudos 
e defendeu uma tese em Matemática e Física. Aos 22 anos, o jovem 
cientista publicou um tratado de mecânica com a ajuda dos seus 
professores. Quando completou 23, Legendre se tornou professor 
da Escola Militar de Paris, na qual ficou até 1780.

Os monarcas dessa época “eram perfeitamente conscientes 
que as ciências e a Matemática eram potencialmente uma 
alavanca para o desenvolvimento da capacidade militar e indus-
trial de seus reinos” (SILVA, 2010, p. 24) Assim, Legendre pôde 
trabalhar de forma favorável ao desenvolvimento acadêmico.

Em 1782, o matemático recebeu o Grande Prêmio da 
Academia de Ciências de Berlim pelo seu trabalho “Trajetórias 
de projéteis em meios resistentes”, que trata de cálculos para 
determinar a curva descrita por balas de canhão e bombas.  
A quantia recebida pelo prêmio o tornou independente 
financeiramente e lhe possibilitou uma dedicação exclusiva às 
pesquisas. No ano seguinte, ele se tornou membro adjunto (cola-
borador) da Academia de Ciências de Paris. Posteriormente, foi 
promovido a membro associado da classe de mecânica e eleito 
membro da Sociedade Real de Londres. De caráter generoso, 
Legendre manteve financeiramente vários estudantes neces-
sitados, pagando-lhes uma constante pensão.

No período da Revolução Francesa (1789-1799), a Academia 
de Ciências foi fechada. O novo governo entendia como  
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“a representação de um patrimônio elitista, um instrumento de 
poder e uma autoridade de censura do Antigo Regime” (SILVA, 
2010, p. 30). Dessa forma, Legendre perdeu boa parte do seu 
capital. Boyer (1974) afirma que o matemático era um homem 
tímido e reservado, mas resistente às ordens do governo com  
a Academia de Ciências. Inclusive, em 1824, recusou-se a votar no 
candidato ao governo para o Institut National. Por consequência, 
sofreu politicamente e teve sua pensão interrompida. Legendre 
morreu de uma dolorosa doença, cuja causa é desconhecida, em 
Auteil, Paris, no dia 10 de janeiro de 1833, na pobreza.

Sua vida científica foi marcada por uma série de publi-
cações sobre integrais elípticas, teoria dos números e outras 
partes da Matemática, Física e Astronomia. De todos os seus 
trabalhos, destacamos o desenvolvimento do Método dos 
Mínimos Quadrados que, apesar do seu objetivo estritamente 
físico e astrônomo, contribui para todas as áreas da Ciência 
até os dias atuais.

O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ)

No século XVIII, uma das principais preocupações dos 
astrônomos era com as observações dos movimentos da lua e 
dos planetas. Como as medições realizadas sempre divergiam, 
a maior parte dos cientistas:

escolhia dentre suas medições um único ‘número áureo’ – 

considerado essencialmente por palpite, ser o mais confiável 

dos resultados obtidos. Isso se dava por não considerarem 

a variação como um subproduto inevitável do processo  
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de medição, e sim como evidência de fracasso [...] raramente 

publicavam múltiplas medições de uma mesma quantidade, 

pois sentiam que isso seria como confessar que o processo era 

defeituoso, o que despertaria dúvidas quanto à confiabilidade 

dos resultados. (MLODINOW, 2009, p. 136).

Para atender a essa necessidade da Astronomia, nos 
séculos XVIII e XIX, muitos matemáticos voltaram-se aos 
estudos dos erros aleatórios. Várias das principais contribuições 
à Matemática para o século XXI foram dadas por estudiosos 
como Adrien-Marie Legendre. O matemático foi uma imagem 
importante na Geodésia, estudando as órbitas e posições dos 
corpos celestes. Em conexão com esses estudos, desenvolveu 
o método estatístico denominado de Método dos Mínimos 
Quadrados (MMQ) (BOYER, 1974).

São muito comuns os erros aleatórios no ramo da Ciência 
Experimental, obrigando que os observadores não apenas aceitem 
a presença desses erros como obtenham estimativas confiáveis 
das variáveis estudadas. Em 1838, F. W. Bessel (1784-1846) 

categorizou onze classes diferentes de erros aleatórios que 

ocorrem em todas as observações telescópicas, incluindo 

expansão e contração do telescópio, os erros do observador, 

irregularidades na atmosfera, dentre outros. (PORTER, 1986, 

p. 96, tradução nossa). 

Aceitar esses erros como algo comum nas observações 
e saber como trabalhá-los é um dos papéis da estatística, uma 
vez que:
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Obter estimativas a partir de dados experimentais sujeitos a 

erros aleatórios é o que chamaremos de tratamento estatístico 

de dados experimentais. Entre os diversos métodos dispo-

níveis para o tratamento de dados experimentais sujeitos 

a erros aleatórios, o Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) é, 

talvez, o mais popular deles e, certamente, um dos mais úteis. 

(OTAVIANO, 2006, p. 1, grifo nosso).

Portanto, com o objetivo de reduzir os erros provocados 
pelas medições astronômicas e poder determinar a trajetória 
exata de um corpo celeste, Legendre publicou, em 1805, o MMQ. 
Para ele, o método era simples e geral. Consistia em tornar 
mínima a soma dos quadrados dos erros provocados pelas 
observações (LEGENDRE, 1805).

Desse modo, supunha que um observador faz n observa-
ções (1, 2, 3, ..., n) de duas variáveis distintas (x e y). Obtém como 
resultado um conjunto de pontos, isto é, de pares ordenados 
{(x1, y1); (x2, y2); (x3, y3); ...; (xn, yn)}. Esses pontos são dispostos 
em um plano cartesiano, como mostra a Figura 1 a seguir.  
É possível que o observador preveja o valor de uma variável 
conhecendo a outra. Se, em suas próximas observações, ele 
obtém apenas o valor de xn+1, por exemplo, é possível estimar 
o valor de yn+1 e/ou vice-versa, sem fazer uma nova observação. 
Para tanto, após os pontos serem distribuídos em um plano 
cartesiano (conforme a Figura 1), ajusta-se os pontos a uma 
reta e se estima a função y = a + bx de ajuste, isto é, a função 
(linear) que representa a reta que ajusta os pontos. Cabe enfati-
zarmos que o objetivo não é a reta passar ou cortar o máximo 
de pontos possíveis, mas sim se posicionar no plano de modo  
a ficar na menor distância possível entre os pontos distribuídos 
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(ou seja, mais próximo possível da concentração desses pontos), 
como podemos visualizar na Figura 1.

Figura 1 – Exemplo de disposição de pontos obtidos em um experimento.
Fonte: Arenales e Darezzo (2014, p. 158).

Para encontrar a função de melhor ajuste, devemos 
achar primeiramente os valores dos parâmetros a e b. Para 
tanto, usa-se o Método dos Mínimos Quadrados. “Para falar 
em ‘melhor ajuste’, temos que ter um critério para a escolha 
dos parâmetros [...], isto é, ter uma medida para o erro come-
tido nessa aproximação” (ARENALES; DAREZZO, 2014, p. 159).  
O erro mencionado por Arenales e Darezzo (2014) é exatamente 
a distância entre a reta de ajuste (função g) e os pontos fora da 
reta (função f), como apontou a Figura 1. O MMQ tenta mini-
mizar essa distância. 

Arenales e Darezzo (2014) definem e(xi) = f(xi) – g(xi) 
como sendo o erro ou desvio cometido em uma aproximação 
de uma função f(x) por uma função g(x), nos pontos xi ; i = 1, ..., 
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m. Desse modo, os referidos autores explicam como o Método 
dos Mínimos Quadrados minimiza o erro fazendo o quadrado 
das distâncias. Não é usado o módulo das distâncias, uma vez 
que esses valores só podem ser positivos e são encontrados pela 
diferença de suas posições inicial e final. Assim,

considerando o exemplo da figura anterior, desejamos 

encontrar uma função g(x) = ax + b que melhor se aproxime 

da função f(x), de forma que E(a, b) =  seja mínimo. Do cálculo 

diferencial, se a função E(a, b) possui um ponto de mínimo 

então suas derivadas parciais devem ser nulas, isto é, e. 

(ARENALES; DAREZZO, 2014, p.159-160)

É a partir dessas derivações que se obtém um sistema de 
duas equações do primeiro grau, as quais fornecerão os valores 
dos parâmetros a e b, procurados para função de ajuste g(x). 
Esse método “assume que a função que melhor aproxima um 
conjunto de pares ordenados conhecidos é aquela que possui 
a soma mínima dos desvios ao quadrado.” (NASCIMENTO, 
2013, p. 22) e é por isso que fazemos E1² + E2² + ... + En² = 0 para 
minimizar os erros. Vale ressaltar ainda que, para isso, ele pega 
a função erro (de duas variáveis) e a otimiza, minimizando-a, 
isto é, tornando o erro mínimo. De fato, o primeiro passo para 
obter o ponto de mínimo de uma função deste tipo (duas vari-
áveis) consiste em fazermos as derivadas parciais iguais a zero.

Vuolo (1996) explica que todo o processo realizado pelo 
MMQ para ajustar a reta a um conjunto de pontos experimentais 
é conhecido como regressão linear, desenvolvida por Francis 
Galton, que detalharemos no tópico a seguir.
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Francis Galton e a regressão linear 

Stigler (1986, 1999), Memória (2004), Salsburg (2009) e 
Mlodinow (2009) foram nossas principais fontes de referências 
para a pesquisa sobre Galton e sua criação. Os resultados encon-
trados destacamos aqui.

Francis Galton (1822-1911)

Figura 2 – Imagem de Francis Galton aos 73 anos.
Fonte: Pearson (1924, p. 1).
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Francis Galton nasceu em 1822, nas proximidades de 
Birmingham, Inglaterra. Era o mais novo entre os seus nove 
irmãos e, por insistência do seu pai, aos 16 anos, foi estudar 
Medicina no Birmingham General Hospital, como assistente de 
médico. Por curiosidade, começou a tomar, em ordem alfabética, 
os medicamentos da farmácia do hospital, registrando os efeitos 
causados por cada um deles. Segundo Schultz, D. P. e Schultz, S. 
E. (2013, p. 136), “essa aventura científica teve fim na letra ‘C’, 
quando tomou uma dose de óleo de cróton, um forte laxante”.

Quando Galton tinha 22 anos, seu pai faleceu, deixando-o 
herdeiro de uma grande fortuna. Nessa mesma época, o jovem 
abandonou a Medicina e viajou por toda a África, fazendo 
jornadas difíceis e perigosas somente por prazer. Parou de viajar 
aos 28 anos, quando se casou. Ainda assim, publicou um livro 
de histórias sobre suas viagens, o que o rendeu uma medalha 
da Royal Geographic Society (Sociedade Real de Geografia). Nos 
anos seguintes, interessou-se por estudos meteorológicos que 
resultaram no desenvolvimento do tipo de mapa meteorológico 
utilizado até hoje.

Galton também se interessou pelo estudo das impressões 
digitais. Ele observou que as impressões digitais são únicas 
em cada indivíduo e criou métodos para identificar e classi-
ficar essas impressões. Vale ressaltar que as marcas e cortes 
irregulares de cada dedo são chamadas até hoje de marcas de 
Galton (SALSBURG, 2009). Seu estudo originou o método de 
identificação criminal adotado pela polícia de Londres em 1901 
e posteriormente difundido no mundo inteiro.

Francis Galton era fascinado por medidas. Media o 
tamanho de cabeças, narizes e membros, bem como o número 
de vezes que as pessoas remexiam as mãos e os pés enquanto 
assistiam a uma aula. Mediu até mesmo a ineficácia das orações, 
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por meio da observação do comportamento das pessoas  
(a frequência com que bocejavam ou batiam as pernas) nas 
igrejas enquanto acompanhavam uma missa (MLODINOW, 2009).

Sua mãe, Frances Ann Violeta Darwin (1783-1874), era 
neta de Erasmus Darwin (1731-1802) que, por sua vez, era avô 
de Charles Darwin (1809-1882), estabelecendo-se, portanto,  
o parentesco entre Galton e Charles Darwin: eram primos.  
Foi por influência do livro A origem das espécies, em que Darwin 
divulga pela primeira vez a sua Teoria da Evolução (seleção 
natural) que Galton criou a seleção artificial e cunhou a palavra 
eugenia, em 1833. Trata-se de um ramo da Ciência que significa, 
em grego, bom nascimento. 

Galton se dedicou com afinco a esse estudo e, para dar 
continuidade aos trabalhos, da fortuna deixada pelo seu pai, 
destinou

filantropicamente 45 mil libras esterlinas para a fundação de 

uma cátedra de Eugenia, na Universidade de Londres e, 200 

libras esterlinas para a publicação de uma revista destinada 

às aplicações da Estatística à herança biológica, denominada 

Biometrika, cujo primeiro número saiu em 1901, e é publicada 

até hoje, sem interrupção, embora com a finalidade ampliada. 

Em 1904, fundou um laboratório de pesquisas sobre a genética 

humana, que veio a ser denominado Galton Laboratory of 

National Eugenics cujo primeiro diretor foi Karl Pearson, 

que com o próprio Galton, foram os fundadores da Escola 

Biométrica. Em reconhecimento as suas inúmeras contribui-

ções, foi-lhe concedido o título honorífico de Sir, em 1909. 

(MEMÓRIA, 2004, p. 25).
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Galton acreditava que os aspectos físicos, o talento e a 
capacidade intelectual dos indivíduos eram heranças de seus 
pais. Também defendeu que essas características poderiam 
ser calculadas, administradas e estimuladas, por meio de 
casamentos criteriosos (CONT, 2008). O tópico a seguir explica 
como ele tentou provar sua teoria.

A eugenia e a criação da regressão linear (RL)

Stepan (1991) explica que a eugenia abrange

os usos sociais para que o conhecimento da hereditariedade 

pudesse ser colocado de forma a atingir a meta de ‘melhor 

descoberta’. Outros, definiram eugenia como um movimento 

para ‘melhorar’ a raça humana ou, de fato, para preservar 

a ‘pureza’ de grupos particulares. Como ciência, a eugenia 

foi baseada na suposta nova compreensão das leis da here-

ditariedade humana. Como um movimento social, envolveu 

propostas que garantiu à sociedade uma melhoria constante 

da sua composição hereditária, incentivando a ‘encaixar’ 

os indivíduos em grupos e se reproduzirem. (STEPAN, 1991,  

p. 1, tradução nossa)

Contudo, a eugenia não incentivava apenas a reprodução 
de casais selecionados mas também previa evitar a reprodução 
daqueles com características degenerativas. Galton tinha um 
conhecimento limitado sobre a hereditariedade, mas estava 
certo de que conseguiria comprovar sua teoria por meio da 
estatística. Os dados a serem registrados e analisados proviriam 
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das características que os progenitores e os seus ancestrais 
transmitiam à prole (CONT, 2008).

Assim, em 1869, publicou o livro Hereditary genius (O gênio 
hereditário). O livro era resultado de uma pesquisa biográfica 
de famílias de pessoas famosas, como artistas, militares, poetas 
e intelectuais de diversas áreas. Nesse estudo, Galton

aplicou os conceitos estatísticos aos problemas da heredi-

tariedade e classificou os homens extraordinários da sua 

amostragem em categorias, conforme a frequência com que 

seus níveis de capacidade ocorriam na população. Os dados 

comprovaram que os homens notáveis apresentavam maior 

probabilidade de terem filhos extraordinários do que os 

homens comuns. A amostragem consistia em 977 homens 

famosos [...] esperava-se que a expectativa seria de haver no 

grupo apenas um parente importante, no entanto, havia 332. 

(SCHULTZ; SCHULTZ, 2013, p. 138).

Mesmo com esses estudos, Galton ainda necessitava de 
“uma teoria que descrevesse os mecanismos de transmissão 
tanto dos caracteres quanto dos talentos” (CONT, 2008,  
p. 206). Por conselhos de seu primo, Darwin, Galton passou a 
se dedicar à Matemática, muito embora seus conhecimentos 
nessa área fossem limitados, precisando, muitas vezes, contar 
com a contribuição de alguns amigos para o desenvolvimento 
de suas ideias. Assim, para obter mais dados estatísticos que 
pudesse analisar criteriosamente, e usando a estatística, 
Galton espalhou pelas ruas de Londres um cartaz, mostrado na 
Figura 3 a seguir. No cartaz, convidava a população britânica 
para ser medida, dizendo:
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1. Para uso daqueles que desejam ser medidos de diversas 
maneiras com exatidão, e também para conhecer a 
tempo defeitos remediáveis do desenvolvimento, e para 
conhecer os próprios poderes.

2. Para guardar um registro metódico das principais 
medidas de cada pessoa, do qual poderá, com algumas 
restrições razoáveis, obter no futuro uma cópia. 
Colocando suas iniciais e data de nascimento, mas não o 
seu nome. Os mesmos serão registrados em livro à parte.

3. Para obter informações sobre os métodos, práticas e 
usos das medidas humanas.

4. Para experimentação e investigação antropométricas, 
e para obter dados para discussão Estatística. (CONT, 
2008, p. 205).
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Figura 3 – Cartaz do Laboratório Antropométrico de Galton.
Fonte: Pearson (1924, p. 358).

Galton não estava interessado apenas nas medições 
físicas. Ele também acreditava ser possível os seres humanos 
herdarem dos seus antecedentes as características intelectuais. 
Baseando-se na visão do filósofo empirista John Locke (1632-1704),  
que acreditava no conhecimento adquirido por meio dos 
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sentidos, Galton entendia que “as pessoas mais inteligentes 
teriam os sentidos mais aguçados” (SCHULTZ; SCHULTZ, 2013, 
p. 140). Partindo desse princípio, criou aparelhos para medir  
a capacidade sensorial dos indivíduos. Assim,

Para determinar a frequência sonora mais alta, passível de 

detecção, inventou um apito, que testou em animais e em 

seres humanos. Caminhava pelo zoológico de Londres com 

uma bengala que tinha o apito afixado em uma ponta e na 

outra uma espécie de bexiga de borracha que ele apertava 

para tocar o apito, enquanto observava as reações dos 

animais. O apito de Galton tornou-se uma peça-padrão entre 

os equipamentos do laboratório de psicologia até ser substi-

tuído, na década de 1930, por um dispositivo eletrônico mais 

sofisticado. Entre outros instrumentos usados por Galton 

estão o fotômetro, para medir a precisão com que uma pessoa 

consegue encontrar dois pontos da mesma cor, um pêndulo 

calibrado, para medir a velocidade da reação à luz e ao som, 

e uma série de pesos ordenados para medir a sinestesia ou 

a sensibilidade muscular. Criou ainda uma barra com várias 

medidas de distância para testar a estimativa de extensão 

visual e conjuntos de recipientes contendo diversas substân-

cias para testar a distinção olfativa. Em sua maioria, os testes 

de Galton serviram como protótipos para equipamentos que 

se tornaram padrão de laboratório. [...] Além dessas medidas 

mencionadas, os funcionários do laboratório registravam  

a altura, o peso, a capacidade respiratória, a força de 

impulsão e compressão, a rapidez de sopro, a audição, a visão 

e a percepção cromática. Cada pessoa passava por um total 

de 17 testes. (SCHULTZ; SCHULTZ, 2013, p. 141).



O USO DA HISTÓRIA DA VIDA E OBRA DE 
ADRIEN-MARIE LEGENDRE (1752-1833) E 

FRANCIS GALTON (1822-1911) PARA TRABALHO 
COM CONCEITOS MATEMÁTICOS NO ENSINO

Juliana Schivani  
Giselle Costa de Sousa 279

Durante seis anos, Francis Galton conseguiu 9000 regis-
tros familiares, muitos deles completos, que levaram dez anos 
para serem analisados. Entre essas análises, a que ganhou 
mais destaque foi o estudo comparativo da estatura dos pais 
e seus respectivos filhos. Por meio desse estudo, Galton pode 
encontrar um método para estimar a altura que um filho teria, 
conhecendo apenas as alturas dos seus pais. A Figura 4, adiante, 
mostra o gráfico construído por Galton em 1885.

Nesta figura, os pontos da linha CD indicam os valores das 
alturas dos filhos. A linha AB, com traços, representa a altura 
dos pais. A linha horizontal indica a média das alturas. No lado 
direito, os valores indicam os desvios, em polegadas. No lado 
esquerdo, há as medidas das alturas, também em polegadas.
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Figura 4 – Linha de regressão construída por Galton ao observar a  
estatura de pais e filhos.
Fonte: Stigler (1986, p. 295).

No gráfico, pode-se perceber que, quando os pais são 
mais altos do que a média, os filhos tendem a ser menores do 
que eles e, quando os pais são mais baixos que a média, os filhos 
tendem a ser maiores do que eles (MEMÓRIA, 2004). Ou seja, 
as alturas dos pais e dos filhos Regridem a Média. Caso isso não 
acontecesse, a humanidade iria acabar fora de controle, pois

suponha que os filhos de pais altos tivessem, em média, a 

mesma altura dos pais. Como as alturas variam, alguns 

filhos seriam mais altos. Agora imagine a geração seguinte  
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e suponha que os filhos dos filhos mais altos, netos da geração 

original, também fossem, em média, tão altos quanto os pais. 

Dessa forma, com o passar das gerações, os seres humanos 

mais altos seriam cada vez mais altos. Devido à regressão à 

média, isso não acontece. (MLODINOW, 2009, p. 173).

Portanto, foi nesse estudo que Galton usou pela primeira 
vez o termo regressão linear. “A diferença entre a linha CD 
(desenhada a olho para aproximar os círculos) e AB repre-
senta a regressão em direção à média” (STIGLER, 1986, p. 295). 
Galton conseguiu obter os coeficientes de regressão por meio 
de cálculos brutos baseados em seus gráficos. Acerca disso, 
Stigler (1986) afirma que esse trabalho é rico em estimativas 
informalmente derivadas. 

Vale destacar que fazer os desvios das alturas em 
relação à média ao invés de usar o MMQ foi motivado pela 
facilidade e entendimento de Galton com esses cálculos.  
Ele usou quatro métodos distintos para estimar os parâmetros 
de regressão, e como os quatro deram respostas distintas, ele 
calculou a média desses valores. Nenhum dos métodos usados 
foi o melhor método teoricamente possível (EDGEWORTH, 1889 
apud STIGLER, 1986).

Os estudos de regressão e correlação não pararam em 
Galton, sendo pesquisados, desenvolvidos e aperfeiçoados por 
muitos outros matemáticos e estatísticos da época. Foi apenas 
no século seguinte à criação de Galton, em meados de 1923, que 

o primeiro reconhecimento ostensivo de que um modelo 

linear analisado pelo Método dos Mínimos Quadrados era mais 

fundamental de que uma análise intuitiva baseada nos des- 

dobramentos da soma dos quadrados (MEMÓRIA, 2004, p. 50). 
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Foi o matemático britânico Frank Yates (1902–1994) que 
desvendou a relação dos MMQ com a RL. Mesmo com esse 
aperfeiçoamento,

É justo dizer que em 1889 Francis Galton tinha uma clara 

compreensão do conceito de regressão. [...] Questões como 

a melhor forma de estimar os coeficientes do problema, o 

coeficiente de correlação e os parâmetros da distribuição 

normal bivariada, serão abordadas mais tarde por Francis 

Edgeworth e Karl Pearson, mas a compreensão dos conceitos 

de Galton foi tão forte quanto qualquer um provavelmente 

encontraria hoje. (STIGLER, 1999, p. 183, tradução nossa).

Graças à criação de Galton e aos matemáticos posteriores 
que aperfeiçoaram o processo, inserindo o MMQ, a RL “virou 
um componente básico dos livros didáticos. Podemos afirmar 
que sua matemática é bem compreendida pelos estatísticos 
matemáticos” (STIGLER, 1999, p. 184-185, tradução nossa).

Como apontamos aqui, nosso objetivo é usar esses fatos 
históricos para trabalhar assuntos matemáticos, como veremos, 
resumidamente, no tópico que segue.

A História como estratégia de ensino 
e aprendizagem matemática

Reis (2006, p. 163) apropria-se da visão de Ricoeur (1913-
2005), de História como “meio pelo qual os homens tomam 
consciência de sua presença no tempo e estruturam sua expe-
riência”. Acrescenta, ainda, que “a história é uma construção 
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do sujeito – ele reconstrói o passado, atribui-lhe sentido,  
sob influência de suas crenças, convicções, ideias e personali-
dade” (REIS, 2006, p. 151). 

No nosso caso, usamos a História da Matemática (HM) 
para atribuir sentido ao que é estudado e aprendido pelo aluno, 
para que ele compreenda a importância de determinados 
conceitos, conheça o processo que culminou em sua criação e 
possa, inclusive, perceber que também pode fazer matemática, 
eliminando o pensamento estudantil de que essa é uma ciência 
pronta e acabada.

Na tese de Miguel (1993), as funções pedagógicas da 
História são citadas em oito itens afirmando que uma utilização 
adequada da História poderia levar o estudante a perceber:

1. que a matemática é uma criação humana;

2. as razões pelas quais as pessoas fazem matemática;

3. as conexões existentes entre a matemática e filosofia, 
matemática e religião, matemática e o mundo físico e 
matemática e Lógica;

4. que necessidades práticas, sociais, econômicas e físicas 
frequentemente servem de estímulo ao desenvolvimento 
de ideias matemáticas;

5. que a curiosidade estritamente intelectual, isto é, que 
aquele tipo de conhecimento que se produz tendo como 
base a questão “O que aconteceria se...?, pode levar à 
generalização e extensão de ideias e teorias;
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6. que as percepções que os matemáticos têm do próprio 
objeto da matemática mudam e se desenvolvem ao longo 
do tempo;

7. a natureza e o papel desempenhado pela abstração e 
generalização na história do pensamento matemático;

8. a natureza de uma estrutura, de uma axiomatização 
e de uma prova. (MIGUEL, 1993, p. 76).

Realmente, o MMQ teve seu desenvolvimento impulsio-
nado por um problema dos astrônomos da época em determinar 
as órbitas do planeta, remetendo-nos ao quarto item da citação 
de Miguel (1993). Hoje, o método é utilizado em diversos ramos 
do conhecimento, das Ciências Exatas às Humanas, para 
explicar comportamentos de gráficos estatísticos. Os percalços 
que Francis Galton vivenciou até criar o termo regressão e 
provar sua teoria retomam os itens 5 e 6. 

De fato, percebemos que seus estudos estavam direta-
mente ligados à Biologia e à Antropologia, o que faz com que 
a Matemática não seja tratada de forma isolada. Além disso, 
quando apresentamos a Matemática como uma Ciência pronta 
e acabada, é comum o estudante questionar o contexto de 
tal conteúdo ou, ainda, o porquê de estar estudando esses 
conceitos. Caso sua curiosidade não seja satisfeita, na sua 
visão, aquele tema não terá nenhuma aplicabilidade na vida 
real e ele dificilmente terá algum prazer em estudar e aprender 
esses assuntos. Segundo Miguel et al. (2009), a História, quando 
incorporada às atividades de ensino, é uma grande aliada na 
explicação desses porquês.
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A HM pode também ser um antídoto contra o esqueci-
mento, de acordo com Fossa (2011). O autor explica que a HM 
apresenta a Matemática como um produto cultural do homem 
e traz as influências mútuas desse ser com os vários aspectos 
da vida, evitando o esquecimento e a alienação. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais também sugerem 
a inserção da HM no ensino, de modo a:

Compreender a construção do conhecimento matemático 

como um processo histórico, em estreita relação com as 

condições sociais, políticas e econômicas de uma determi-

nada época, de modo a permitir a aquisição de uma visão 

crítica da ciência em constante construção, sem dogmatismos 

ou certezas definitivas. (BRASIL, 2002, p. 117)

Para Miguel et al. (2009, p. 107), atividades históricas 
são “atividades que utilizam a história para o ensino da 
Matemática”. Contudo, precisamos ter certo cuidado no 
entendimento dessa afirmação. Não julgamos produtivo usar 
a história pela história, isto é, simplesmente contar aos alunos 
um fato histórico ou fazer uma referência histórica em um 
material didático. Buscamos usar a HM como uma história-
-significado ou uma história-reflexiva. Para Fossa, Mendes e 
Valdés (2006, p. 97) trata-se de

uma história cuja finalidade é dar significado ao tópico 

matemático estudado pelos alunos, levando-os a refletir 

amplamente sobre tais informações históricas de modo a 

estabelecer conexões entre os aspectos cotidiano, escolar e 

científico da matemática presente nessa história. 
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Desse modo, fazemos uma seleção dos fatos históricos 
a serem apresentados para os estudantes, adaptando-os 
e interligando-os com o seu presente, sempre que possível 
e necessário. Nesse sentido, a importância de relacionar 
a HM com o cotidiano atual dos alunos se dá pela história 
ser “uma tentativa de responder às perguntas acerca do 
processo de construção das informações apresentadas no 
presente” (FOSSA; MENDES; VALDÉS, 2006, p. 81). Essa ação 
pode promover uma maior motivação para o processo de 
ensino-aprendizagem, visto que 

O aspecto motivador de um problema não reside no fato de 

ser ele ‘histórico’ nem de ser um ‘problema’, mas no maior ou 

menor grau de desafio que oferece ao estudante, no modo como 

esse desafio é por ele percebido, no tipo de relações que se 

estabelecem entre o problema histórico e os valores, interesses 

e vivência do estudante, etc. (MIGUEL; MIORIM, 2008, p. 51).

Ao construirmos uma atividade histórica, estabelecendo 
conexões entre a história estudada e o cotidiano dos estudantes, 
estamos trabalhando 

uma abordagem histórica que provoque no aluno uma refor-

mulação da problematização histórica para o momento atual, 

considerando o contexto em que ele está inserido (FOSSA; 

MENDES; VALDÉS, 2006, p. 97).

No entanto, o professor não deve pensar que todo fato 
histórico pode/deve ser usado tal como foi encontrado ou desen-
volvido em sua época (no passado). As informações históricas, 
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quando usadas nas atividades de Matemática, necessitam 
passar por adaptações pedagógicas, de modo que possuam 

uma carga muito forte de aspectos provocadores da criatividade 

imaginativa dos estudantes, bem como de fortes indícios dos 

aspectos socioculturais que geraram a construção dos tópicos 

matemáticos (MIGUEL et al., 2009, p. 109).

Enfatizamos que

Esse modo de usar a história no ensino de Matemática, pres-

supõe que o professor não deve pedir que os alunos refaçam 

os principais passos do descobrimento (construção) de um 

conceito matemático de acordo com a formulação da época 

em que o referido conceito foi construído, pois esse é um 

modo estático de trazer a história para a sala de aula, podendo, 

até, gerar maiores problemas em vez de resolver os que já 

existem. O professor deve, portanto, utilizar a história de um 

modo mais aliado às condições reais em que os estudantes se 

encontram, ou seja, a partir da incorporação dos aspectos 

socioculturais pelos quais os estudantes compreendem 

e explicam a sua realidade. Além disso, pode lançar mão 

de outros instrumentos de aprendizagem que enfatizem no 

processo de construção histórica, uma dinâmica cultural 

existente no conhecimento matemático construído. 

(MIGUEL et al., 2009, p. 112, grifo nosso).

Seguindo essas linhas de pensamento, propomos usar a 
história de Francis Galton e a regressão linear para contextua-
lizar e aplicar as definições de função, plano cartesiano, gráfico, 
variável, incógnita, constante, coeficiente linear, coeficiente 
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angular, gráficos de dispersão, média e classificação de funções, 
na Educação Básica, em particular, a primeira série do Ensino 
Médio. Para tanto, foi proposto um caderno de atividades histó-
ricas. Seguem algumas recomendações com base nessa proposta.

Uma das atividades consiste na recriação do experimento 
de Galton em comparar as medidas de pais e filhos. Os estu-
dantes podem coletar essas medidas e construir seus próprios 
gráficos de dispersão em um software de planilhas eletrônicas, 
adaptando o fato histórico e otimizando o tempo da recriação 
a fim de usar esse tempo para investigações e reflexões sobre  
a matemática envolvida. O programa computacional citado 
ajusta automaticamente os pontos dispersos no plano a uma 
reta e estima a melhor função linear de ajuste, sem necessi-
dade de o usuário precisar calcular os parâmetros da função. 
É possível, também, ajustar os pontos a uma curva, estimando 
uma função logarítmica, exponencial, entre outras.

Uma vez que a criação de Galton está intimamente 
ligada a um estudo atual e próximo dos alunos (o estudo 
antropométrico), uma forma de seguir as recomendações dos 
educadores e autores que estudam HM é propor um estudo 
comparativo das medidas corporais e de roupas, assim como 
de calçados e acessórios. No ajuste e na estimativa da função 
que prevê uma medida de roupa, calçado ou acessório para 
determinado tamanho de quadril, cintura, busto, pé ou outra 
parte do corpo, é possível que os alunos desenvolvam um novo 
padrão de tamanhos de vestuário. Vale ressaltar que tal estudo 
consiste em uma versão mais atual de investigações da mesma 
linha de Galton com as medidas do corpo, contudo, com outra 
finalidade, a eugenia. Portanto, trata-se de uma adaptação 
de seu experimento sendo recriada pelos alunos a fim de que 
também façam/desenvolvam matemática.
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Essa padronização é um problema atual no mundo inteiro. 
É comum as pessoas experimentarem diversas peças de roupas 
de tamanhos diferentes, sem confiar que aquele tamanho 
encontrado será sempre o adequado ao seu corpo, pois, muitas 
vezes, empresas e fábricas seguem padrões e formas próprias.

Essas duas propostas de atividades podem ser acessadas 
na íntegra, de forma detalhada e pronta para ser executada, 
na dissertação de mestrado de Alves (2015), defendida no 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais 
e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(PPGECNM/UFRN).

No que se refere à Legendre e ao MMQ, é possível que os 
professores que ministram disciplinas como cálculo integral 
e diferencial abordem, em suas aulas, tópicos dessa história.  
A demonstração do Método dos Mínimos Quadrados é rica no 
uso de derivadas e integrais, conceitos estudados nas disciplinas 
de nível superior. Os docentes poderão motivar os alunos ao 
estudo das derivadas e integrais, mostrando sua importância 
e aplicação ao longo da história, conforme recomendam Miguel 
(1993), Fossa, Mendes e Valdés (2006), entre outros autores.

Considerações finais

Miguel (1993, p. 69) afirma que “para se ter algum inte-
resse por um processo é necessário conhecer um pouco da 
história e do benefício que se pode obter desse conhecimento”. 
O saber da história de um conteúdo matemático é visto por 
muitos autores, tais como Fossa, Mendes, Miguel, entre outros, 
como uma motivação para o processo de ensino-aprendizagem. 
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Contudo, Miguel e Miorim (2008) lembram que o aspecto moti-
vador de um problema não reside no fato de ele ser histórico, 
mas sim das suas relações com a vivência do estudante.

Ao nos depararmos com a história do inglês Francis 
Galton, conhecemos a regressão linear, um dos resultados de 
seus experimentos estatísticos. A regressão linear foi criada, 
dentro de um contexto eugênico, com o objetivo de estimular a 
procriação de casais selecionados e evitar que casais avaliados 
com características degenerativas se reproduzissem. Embora 
seja um tema polêmico, de caráter preconceituoso, buscamos, 
nessa história, a Matemática das Funções Afim e da Estatística, 
fortemente presentes. Justificamos o caráter motivador do tema 
escolhido por nós porque o estudo antropométrico realizado 
por Galton para comprovar a sua teoria eugênica originou não 
só conceitos matemáticos e estatísticos mas também o método 
de reconhecimento digital e por estar intimamente ligado  
à padronização das medidas de roupas, calçados e acessórios.

A pesquisa da vida e obra de Legendre, criador do Método 
dos Mínimos Quadrados, comprovou que existem raros traba-
lhos nesse sentido. Assim, optamos por fazer dos resultados 
desta pesquisa, realizada inicialmente para explicar como se 
dava a estimativa da função de regressão, uma contribuição 
a futuros pesquisadores. Além disso, essa história também 
pode ser usada para contextualizar e aplicar os conceitos  
de derivadas e integrais, em disciplinas de cálculo nos cursos de 
engenharias, Matemática, Física, Química, entre outros.

A HM, portanto, não foi contada aqui com o propósito de 
adicionar informação, mas sim como uma forma de trabalhar 
no cenário educacional, ensinando, aprendendo, contextua-
lizando e aplicando conceitos matemáticos na perspectiva de 
usar a História no ensino de Matemática.
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