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RESUMO 

A contextualização e a interdisciplinaridade no ensino de Química implicam a apreensão da 

realidade social, por meio de uma abordagem crítico-reflexiva do contexto estudado, que 

circunscreve o próprio processo de construção do conhecimento científico e tecnológico bem 

como as apropriações e implicações desse conhecimento no mundo globalizado. São 

abordagens constitutivas da ação epistemológica, inerentes ao processo educativo, que resultam 

no ato de transposição de um contexto para outro e para as estruturas internas do educando, 

constituindo o conhecimento. O Livro Didático (LD) é “o recurso didático” de maior relevância 

no ensino de Química no Brasil e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) apresenta 

como principal propósito impor um padrão mínimo de qualidade aos LD oferecidos no mercado 

editorial brasileiro. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de investigar quais são as 

concepções de abordagem interdisciplinar e contextualizada que os autores e autoras dos LD 

de Química, aprovados pelos PNLD/2008/2012/2015/2018, apresentam nos capítulos de 

Equilíbrio Químico e Eletroquímica de suas respectivas obras. E, ainda, verificar se o PNLD 

está promovendo um efeito indutor na melhoria da qualidade dos LD de Química, no que se 

refere aos conceitos analisados. A pesquisa configura-se como eminentemente qualitativa e de 

cunho documental, na qual os documentos analisados foram as 10 obras de Química aprovadas 

nos respectivos PNLD, divididas em 27 volumes. Para tanto, recorremos à análise de conteúdo 

de Bardin, que se apresenta como um método analítico de informações suplementares por meio 

de novas significações “ocultadas” por uma primeira leitura do texto, concomitantemente com 

a manipulação de mensagens para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre outra 

realidade que não seja a da mensagem imediata. O método nos forneceu dados que 

possibilitaram a constituição de quatro categorias de análise da perspectiva da contextualização 

e três categorias da perspectiva da interdisciplinaridade. As da contextualização foram 

caracterizadas a partir dos diferentes “níveis de contexto” apresentados, dentre as quais a que 

mais se aproximou da abordagem contextualizada foi a que promoveu maior aproximação entre 

o conhecimento Químico escolar e a realidade social, que foi além da simples abordagem 

textual e da descrição científica do cotidiano. A categoria que mais se aproximou da 

interdisciplinaridade foi a que estabeleceu maior grau de integração entre as diferentes 

disciplinas, simultaneamente à capacidade de relacionar o conhecimento científico 

interdisciplinar à compreensão de contextos e problemáticas inerentes à realidade social. A 

análise revelou que seis das dez obras analisadas apresentaram contextos representativos da 

contextualização como aproximação entre o conhecimento químico e a realidade social e apenas 

uma destas seis apresentou, simultaneamente, integrações conceituais e contextos 

representativos da interdisciplinaridade como compreensão de problemáticas inerentes à 

realidade social. Quatro obras, as que não conseguiram nova aprovação nos últimos PNLD, de 

2015 e 2018, apresentaram uma visão redutora da contextualização em suas respectivas obras. 

Nove das dez obras não apresentaram uma abordagem representativa da interdisciplinaridade 

como compreensão de contextos e problemáticas inerentes à realidade social. De forma geral, 

os LD estão mais voltados à descrição científica do cotidiano como perspectiva de 

contextualização e de interdisciplinaridade. O PNLD promoveu um efeito indutor na melhoria 

da qualidade dos LD de Química, no que se refere aos conceitos analisados nos capítulos de 

Equilíbrio Químico e Eletroquímica, no movimento que se configurou nos dez anos do 

programa. Importante ressaltar sobre o caráter de “processo” dinâmico do trabalho do PNLD e 

dos autores e autoras de LD, o que implica a continuidade das pesquisas que envolvem a análise 

dos LD de Química do PNLD. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Ensino de Química, Contextualização, 

Interdisciplinaridade, Livro Didático de Química, PNLD.  

 



10 
 

ABSTRACT 

The contextualization and interdisciplinarity in the teaching of chemistry imply the 

comprehension of social reality, through a critical-reflexive approach to the studied context, 

which circumscribes the very process of construction of scientific and technological knowledge 

as well as the appropriations and implications of this knowledge in the globalized world. The 

app are constitutive approaches of the epistemological action, inherent to the educational 

process, which result in the act of transposition from one context to another and to the internal 

structures of the learner, constituting knowledge. The Didactic Book is "the" didactic resource 

of greatest relevance in the teaching of chemistry in Brazil and the National Program of the 

Didactic Book, “Programa Nacional do Livro Didático (PNLD1)”,  presents as its main purpose 

to impose a minimum standard of quality to the didactic book offered in the Brazilian publishing 

market. This work was developed with the objective of investigating which are the concepts of 

interdisciplinary and contextualized approach that the authors of  the chemistry didactic book, 

approved by the PNLD/2008/2012/2015/2018, present in the chapters of Chemical and 

Electrochemical Equilibrium of their respective works. And, also, to verify if the PNLD is 

promoting an inductive effect in the improvement of the quality of the chemistry didactic book, 

regarding the analyzed concepts. The research is eminently qualitative and documental, in 

which the documents analyzed were the 10 works of Chemistry approved in the respective 

PNLD, divided into 27 volumes. For that, we resorted to Bardin content analysis, which presents 

itself as an analytical method of supplementary information through new meanings "hidden" 

by a first reading of the text, concomitantly with the manipulation of messages to highlight the 

indicators that allow inference about a reality other than the immediate message. The method 

provided us with data that made it possible to create four categories of analysis from the 

perspective of contextualization and three categories from the perspective of interdisciplinarity. 

Those of contextualization were characterized from the different "context levels" presented, 

among which the one that came closest to the contextualized approach was the one that 

promoted greater approximation between school chemical knowledge and social reality, which 

went beyond the simple textual approach and the scientific description of daily life. The 

category that came closest to interdisciplinarity was the one that established the greatest degree 

of integration among the different disciplines, simultaneously to the capacity of relating 

interdisciplinary scientific knowledge to the understanding of contexts and problems inherent 

to social reality. The analysis revealed that six of the ten works analyzed presented contexts 

representative of contextualization as an approximation between chemical knowledge and 

social reality and only one of these six presented, simultaneously, conceptual integrations and 

contexts representative of interdisciplinarity as an understanding of problems inherent to social 

reality. Four works, the ones that did not get new approval in the last PNLDs, of 2015 and 2018, 

presented a reducing view of contextualization in their respective works. Nine of the ten works 

did not present a representative approach of interdisciplinarity as an understanding of contexts 

and problems inherent to social reality. In general, the didactic books are more focused on the 

scientific description of daily life as a perspective of contextualization and interdisciplinarity. 

The PNLD promoted an inductive effect in the improvement of the quality of chemistry idactic 

book, regarding the concepts analyzed in the chapters of Chemical and Electrochemical 

Equilibrium, in the movement that was configured in the ten years of the program. It is 

important to emphasize the dynamic "process" character of the work of the PNLD and of the 

authors and authors of the didactic book, which implies the continuity of the research that 

involves the analysis of the didactic book of Chemistry of the PNLD. 

 
1 PNLD: Refers to the “National Program of the Didactic Book” acronym. 
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APRESENTAÇÃO 

Olhos os livros na minha estante 

Que nada dizem de importante 

Servem só pra quem não sabe ler 

... 

E todo mundo explica tudo 

Como a luz acende  

Como um avião pode voar 

Ao meu lado um dicionário 

Cheio de palavras  

Que eu sei que nunca vou usar 

... 

Um piloto rouba um mig 

Gelo em Marte, diz a Viking 

Mas no entanto 

Não há galinha em meu quintal 

... 

Dois problemas se misturam 

A verdade do Universo 

A prestação que vai vencer 

... 

Eu Também vou Reclamar 

Raul Seixas 

Será que um dia poderei saber 

Por que, pra que, pra que, por que 

Porque, pra que? 

Por Que, Pra Que? 

(Raulzito e Os Panteras) 

 Inicio a apresentação desta tese com uma breve descrição da minha memória 

profissional. Considero que minha experiência como professor de Química do Ensino Médio 

(EM), desde 1992, contribuiu diretamente para a elaboração do meu projeto de pesquisa de 

doutorado.  

 Minha memória sempre retorna ao terceiro ano do EM, na época o 2º grau, onde meus 

professores de química trabalhavam os conteúdos específicos desta disciplina com bastante 

motivação, com o intuito de preparar os alunos para o vestibular, hoje ENEM. Gostava muito 

dessas aulas e tinha prazer em estudar Química, pela motivação dada pelos professores e porque 

gostava de estudar o conteúdo da “Química pura”, simplesmente pela sequência didática dos 

conceitos inerentes à própria química e por ser uma “arte” que “explica” os fenômenos da 

natureza. A meu ver, a linguagem, a teoria científica/química era, e ainda é, mesmo depois de 

começar a compreendê-la de forma contextualizada, uma bela arte. Nesse ano, 3º ano do EM, 
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já sabia que queria ser professor de Química. Estava muito motivado por aquelas aulas que 

estimulavam o aluno e valorizavam o ensino para passar no vestibular.  

 Trabalhei desde o início como professor e com o mesmo propósito dos professores de 

Química que tive no EM: ensinar Química com motivação, valorizando o conhecimento 

Químico em primeiro lugar e em segundo aprovar meus alunos no vestibular. Acreditava que 

tinha o conhecimento químico necessário para tal projeto, porque realmente preparava muito 

minhas aulas com base nos Livros Didáticos de Química do EM e de nível superior. De fato, 

havia resultado para aquilo que me propunha a fazer, porque meus alunos passavam no 

vestibular. É muito gratificante receber de ex-alunos agradecimento pelas aulas de química que 

contribuíram para que eles ingressassem em uma boa universidade. 

 Ao retornar à academia, almejando uma pós-graduação, tinha um projeto inicial de 

pesquisa para o mestrado que envolvia a análise das estratégias utilizadas nos Livros Didáticos 

(LD) de Química para ensinar os cálculos químicos, mas o próprio trabalho de pesquisa me 

direcionou para outro caminho, a pesquisa passou a ser sobre a análise da abordagem contextual 

no capítulo de soluções em Livros didáticos de Química aprovados pelo PNLD/2012 (LEITE, 

2013). Contudo, antes de tratar sobre a pesquisa, posso afirmar por experiência própria que o 

estudo da contextualização transforma. E esse é um “caminho sem volta”, termo que ouvi de 

uma professora há pouco tempo. Digo isto porque a construção do conhecimento que envolve 

a contextualização e, consequentemente, a aproximação da realidade social nos transforma. 

Trata-se da nossa formação pessoal, que implica em uma nova forma de compreender a 

educação e o mundo social em que vivemos e não apenas de um trabalho acadêmico. 

 O ambiente de trabalho foi outro fator que influenciou a minha forma de pensar e os 

meus propósitos ou ideais. Aprendi que a educação abarca não somente a construção e 

compreensão de conceitos, a disciplina intelectual ou a formação pessoal e profissional. Ela é 

consumada nas relações, nas trocas, no diálogo, no respeito e na valorização da condição 

humana; ela é um processo que se realiza na prática diária. No LEQUAL, “o meu” laboratório 

de pesquisa e ambiente de trabalho, eu tive a experiência e a prova de que é possível fazer do 

discurso a própria prática.  

 No doutorado passei a estudar a contextualização associada à interdisciplinaridade. Vale 

ressalvar que o estudo sobre a interdisciplinaridade contribuiu, sobretudo, para uma 

“ampliação” ou “reconstrução” do conceito de contextualização, quando comparado com o 

conceito apresentado na dissertação de mestrado. De fato, a educação transforma, pois aquilo 

que era simples e objetivo no meu trabalho e na minha vida pessoal e social, passou a ser mais 
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complexo e subjetivo. Quando iniciamos um estudo que envolve conceitos de maior 

complexidade, as nossas certezas, as nossas verdades e as nossas práticas, trabalhadas dentro 

de uma zona de conforto, começam a ser desmontadas. Inicia-se, portanto, um novo caminho e 

uma nova forma de pensar, em que não há muito espaço para o que é simplificado e o processo 

abre espaço para enfrentar o complexo. Trata-se da “naturalização” de uma prática de análise 

mais crítica e reflexiva da realidade. 

 Quanto ao trabalho como professor de Química do EM, recordo-me das minhas aulas 

que eram dadas para preparar o aluno para os exames de vestibular já não eram mais suficientes, 

apesar de não terem perdido esse objetivo. Não tenho autonomia para tanto diante do próprio 

sistema que o país oferece para o estudante ingressar em uma boa faculdade, associado às 

avaliações tradicionais guiadas pelos objetivos pré-estabelecidos e focadas no currículo. 

Todavia, aumentava a necessidade de responder àquela questão: por que ensinar química? 

Pergunta que faz associação direta com a que sempre ouvia dos meus alunos: onde vou utilizar 

isso na minha vida? Impõe-se, portanto, a necessidade de estabelecer relações significativas 

entre os conteúdos de Química e o mundo real vivido pelo estudante.    

 Os referenciais que dão suporte teórico à esta tese e a minha experiência profissional 

enquanto professor chamam atenção ao grande problema do distanciamento existente entre a 

realidade vivida pelos alunos e as instituições escolares. “Existe uma inadequação cada vez 

mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos, 

compartimentados e, do outro, as realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, 

transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários” (MORIN, 2001). Faz-se 

necessário, todavia, a busca por propostas curriculares que permitam aos educandos 

descobrirem os constituintes sociais, culturais, políticos e, sobretudo, econômicos do 

conhecimento escolar.  

 A contextualização implica o questionamento, o “fazer dar sentido” ao conhecimento 

científico no contexto de sua produção e de sua apropriação na sociedade; implica o “Por que, 

Pra que?” ensinamos ciências e o “Por que, Pra que?” o estudante é convidado a aprender 

ciências. A construção de significações é o princípio primeiro do ensino contextualizado e 

interdisciplinar, e na prática escolar a “ação” passa também por “derrubar os muros da escola”. 

Em outras palavras, trata-se de aproximar o conhecimento Químico da REALIDADE social 

vivida pelo estudante, ou da realidade que é sorrateiramente ocultada na vida cotidiana. 

 O que apresentei até o presente momento foi a existência de uma relação entre a minha 

experiência enquanto professor de Química de “sala de aula” e o trabalho do pesquisador que 
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escreve agora esta tese de doutorado, que na minha concepção apresenta grande relevância para 

a realização desta pesquisa e da minha vida profissional.  

 Já afirmei que preparava as minhas aulas a partir de Livros Didáticos de Química do 

EM e de nível superior, com os quais eu ficava sempre “afinado” quanto ao conteúdo químico 

para poder “repassar” para os meus alunos vestibulandos. Assumo que não me dediquei muito 

à faculdade de Química, por alguns motivos que não apresenta importância nesse momento, 

mas um dado importante é que a licenciatura em Química dessa época não tinha a “força” que 

tem hoje. Nessa época, portanto, o único material didático que eu tinha disponível para preparar 

minhas aulas era o Livro Didático (LD), adquiria os livros de Química do EM (poucos nessa 

época) e os melhores de nível superior para estudar e preparar minhas aulas. Preparava 

realmente boas aulas e tinha resultados diante daquilo que me propunha a fazer. Assim, no 

contexto de todo trabalho como professor, o LD foi “o” meu recurso, de função referencial e 

instrumental, no qual investigo agora a abordagem contextualizada e interdisciplinar dos 

conceitos químicos.   

 Defendo a utilização do LD de Química no EM e compreendo, contudo, que o 

conhecimento disciplinar e acadêmico são a base para qualquer outro projeto ou perspectiva de 

ensino, contextualizado ou interdisciplinar. O LD é um recurso didático, uma fonte de pesquisa 

para os estudantes, mesmo que tal recurso didático trate apenas o conhecimento daquela 

disciplina. O conteúdo químico é o requisito primeiro desse livro didático, todavia quando 

associado à contextualização torna-se ferramenta que pode ser utilizada no processo de 

aproximação do conhecimento escolar/científico da realidade social. 

 Tangenciamos, portanto, o nosso problema de pesquisa diante do contexto apresentado. 

Primeiro: os autores de LD de Química aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) conseguem, de fato, escrever suas obras a partir de uma perspectiva de abordagem 

contextualizada e interdisciplinar do conteúdo Químico? Segundo: se conseguem fazer tal 

abordagem, a fazem de maneira que não promovam a dissociação entre a abordagem 

interdisciplinar e contextualizada da abordagem disciplinar e conceitual? Em síntese, após um 

recorte, procurando os conceitos químicos que oferecem maiores possibilidades de serem 

trabalhados a partir de um contexto social, ambiental e tecnológico, apresentamos nossa 

pergunta de pesquisa: quais são as perspectivas de abordagem interdisciplinar e 

contextualizada que os autores dos Livros Didáticos de Química, aprovados pelo 
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PNLD2/2008/2012/2015/2018, apresentam nos capítulos de Equilíbrio Químico e 

Eletroquímica de suas respectivas obras? 

 Para que os autores de LD de Química possam trabalhar de forma efetiva a abordagem 

contextualizada e interdisciplinar, faz-se necessário compreender a natureza da ciência e seu 

papel na sociedade, porém, sem perder de vista a abordagem conceitual e disciplinar. Tanto a 

contextualização quanto a interdisciplinaridade estão necessáriamente associadas ao 

conhecimento químico disciplinar. Vale ressalvar que, ao mesmo tempo que defendemos a 

utilização do LD de Química no EM, defendemos também a necessidade da continuidade e 

consolidação das pesquisas que envolvem a análise destas obras, no sentido de estar sempre 

buscando a sua qualificação, principalmente no âmbito da abordagem contextualizada e 

interdisciplinar dos conceitos da química. 

 A análise da qualidade da abordagem conceitual, contextual e interdisciplinar no LD se 

faz necessária diante da sua relevância no processo de ensino e de aprendizagem, 

principalmente porque o Brasil financia o maior programa de distribuição de LD do planeta, o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). O programa avalia, aprova e distribui o LD para 

todos os estudantes de nível fundamental e médio do país. Por outro lado, a contextualização e 

a interdisciplinaridade são abordagens essencialmente indispensáveis ao Ensino de Ciências 

que objetiva a formação do sujeito crítico-reflexivo e preparado para compreender o mundo em 

que vive, são abordagens inexoráveis quando o objetivo é aproximar os conteúdos escolares da 

realidade extraescolar. Portanto, diante da magnitude destes LD e da importância da 

contextualização e da interdisciplinaridade no ensino de Química, apresentamos os objetos de 

pesquisa do nosso trabalho: os conceitos de contextualização e interdisciplinaridade nos LD de 

Química aprovados pelo PNLD.  

 No nosso trabalho de mestrado (LEITE, 2013) analisamos a abordagem contextual em 

LD de Química aprovados pelo PNLD/2012. Contudo, agora nesta pesquisa de doutorado 

passamos a utilizar o termo abordagem contextualizada, uma vez que consideramos 

significados diferentes para o termo contextual (que não vai além de um simples contexto) e o 

termo contextualizado (que está mais direcionado à contextualização). A contextualização 

implica, sobretudo, a abordagem crítico-reflexiva da realidade do contexto estudado, ela é mais 

 
2 Em 2004 foi criado o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), cujo objetivo foi a 

ampliação da distribuição dos LD para o Ensino Médio, que antes eram distribuídos apenas para o Ensino 

Fundamental por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), implementado em 1985. Em 2010 foram 

unificados os programas do LD que passaram a constituir apenas o novo PNLD. Portanto, a denominação para o 

ano de 2008 é PNLEM e não PNLD. Contudo, por motivo de simplificação e praticidade, neste tese utilizamos 

apenas a sigla PNLD para representar todos os programas, de 2008 à 2018. 
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ampla e complexa que um simples contexto da vida cotidiana, ela abarca a aproximação com a 

realidade social, política e econômica. Por isso, as categorias de contextualização identificadas 

na análise dos dados, agora no doutoramento, apresentam algumas mudanças em relação 

àquelas apresentadas no trabalho de mestrado. Compreendemos que elas representam de 

maneira mais fidedigna o conceito de contextualização, enquanto abordagem que aproxima o 

conhecimento Químico/científico da realidade social. Em síntese, a tese de doutorado exigiu 

uma “reconstrução” do conceito de contextualização, um processo que recebeu grande 

contribuição dos referencias teóricos do conceito de interdisciplinaridade.  

 Importante ressaltar que a própria banca avaliadora da minha dissertação de mestrado 

sugeriu a continuidade da investigação em um possível doutoramento, porém que fosse inserido 

o conceito de interdisciplinaridade, um conceito que apresenta ainda maior grau de 

complexidade, principalmente quando está associado ao conceito de contextualização. A 

interdisciplinaridade que defendemos nesta tese de doutorado é a que está circunscrita pela 

contextualização. Trata-se da interdisciplinaridade crítica, pois a interdisciplinaridade ausente 

de contextualização não está necessariamente associada aos aspectos da realidade social, da real 

natureza do conhecimento científico e do seu processo de construção e apropriação no mundo 

globalizado.  

 O presente trabalho objetiva investigar se os autores de LD de Química aprovados pelo 

PNLD conseguem, de fato, escrever suas obras a partir de uma perspectiva de abordagem 

contextualizada e interdisciplinar3 do conteúdo químico. Sobretudo, analisar se tal perspectiva 

de abordagem, identificada nos LD, não promove a dissociação entre a abordagem 

interdisciplinar e contextualizada da abordagem disciplinar e conceitual. Ao mesmo tempo, 

verificar se os autores dos LD analisados conseguem fazer a abordagem contextualizada e 

interdisciplinar ausente de uma abordagem reducionista e simplificada da ciência. E, por fim, 

analisar e comparar os LD com o intuito de verificar se houve evolução de tais aspectos nos dez 

anos dos respectivos PNLD analisados, de 2008 a 2018. Contudo, o objetivo geral é investigar 

quais são as perspectivas de abordagem contextualizada e de interdisciplinar que os autores e 

autoras dos LD de Química aprovados pelos PNLD/2008/2012/2015/2018 apresentam nos 

capítulos de Equilíbrio Químico e Eletroquímica de suas respectivas obras. 

 Temos como pressuposto que algumas características presentes em determinados LD de 

química considerados “tradicionais”, como por exemplo os analisados por Mortimer (1988), 

 
3 Vale ressalvar que consideramos ser possível a abordagem contextualizada dos conceitos químicos em análise 

sem passar, necessariamente, pela abordagem interdisciplinar. 
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não sejam recorrentes nos LD aprovados pelo PNLD. São elas, a objetividade, a certeza, a busca 

da verdade científica, a simplificação (ausente da realidade complexa), a neutralidade científica 

e a abordagem a-histórica dos conteúdos científicos. A presença desse tipo de abordagem 

caracteriza a visão reducionista e simplificada da ciência e, de fato, não pode contribuir com a 

abordagem contextualizada do conhecimento Químico. 

  Nossa hipótese inicial é que a abordagem contextualizada e interdisciplinar se faz 

presente nas referidas obras, uma vez que se trata não apenas de uma recomendação, mas de 

um requisito para a aprovação do LD pelo PNLD. Assim, compreende-se que os autores desses 

LD devem apresentar uma abordagem interdisciplinar e contextualizada do conteúdo Químico 

ou, pelo menos, uma tentativa de fazê-lo. 

 Todavia, temos que estar sempre atentos às frequentes ilusões da moda que o trabalho 

interdisciplinar e contextualizado abarca. Antes, porém, de dar início à elaboração e 

consequente escrita desta tese, passamos por um estudo e análise da constituição histórica do 

currículo interdisciplinar e contextualizado, haja vista a demanda e relevância desta perspectiva 

de trabalho em outras esferas sociais, especialmente no mundo da produção. Torna-se, portanto, 

imprescindível apreender e julgar as propostas e práticas etiquetadas com tais denominações no 

mundo globalizado e capitalista para que possamos compreendê-las no campo científico, nas 

políticas educacionais e na prática pedagógica.  

 Torna-se importante compreendermos que as políticas educacionais, e 

consequentemente o PNLD, são produções sociais que abarcam interesses pedagógicos, 

políticos e, sobretudo, econômicos (ROCHA, 2018).  

Dessa forma, considerando que currículo é produção social, as políticas 

educacionais procuram sempre“recriar” uma escola que atenda também as 

demandas do mundo do trabalho. As narrativas sistêmicas a favor da 

interdisciplinaridade oscilam entre a preservação das fronteiras disciplinares 

e a assunção da polivalência. Essa é uma questão importante que demonstra 

um princípio utilitarista dos formuladores de políticas preocupados que estão, 

prioritariamente com as demandas do mundo do trabalho (PETRUCCI-

ROSA, 2018, p. 63-64). 

 A preocupação que permeia o nosso trabalho é clareza no sentido de compreender a 

quem estamos servindo. Contudo, entendemos que a análise crítica e reflexiva desse contexto, 

que implica o trabalho contextualizado e interdisciplinar, evidencia que na prática estamos 

alimentando, de fato, é o sistema capitalista. Estou convencido, porém, de que é o próprio 

conceito (e prática) de contextualização, no campo científico e na prática pedagógica, que pode 

nos direcionar à compreensão da realidade social e até mesmo de transformá-la. A simplificação 
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do trabalho interdisciplinar e contextualizado, destituído de sua historicidade e reduzida à 

categoria metodológica é um perigo e pode nos desviar dos nossos propósitos.  

 Jantsch e Bianchetti (2011) são referências que nos direcionaram à contraposição de um 

reducionismo quanto aos conceitos analisados. Eles consideram a interdisciplinaridade crítica 

e contextualizada como categoria epistemológica, que só pode ser apreendida em seu 

movimento de constituição histórica, a partir da compreensão das relações sociais e produtivas 

concretas que as determinam. Para os autores, esta categoria é inerente ao complexo movimento 

de relações de partes que se constituem e constituem uma rica totalidade em permanente 

movimento de construção, a partir de uma lógica, que, no âmbito do capitalismo, é a mercantil. 

Portanto, foi a partir desta concepção de trabalho interdisciplinar e contextualizado que 

discorremos sobre a nossa tese. 

 No capítulo I, discutimos primeiramente sobre a importância da disciplinaridade e do 

conhecimento especializado, que possibilitou o avanço do conhecimento humano ao longo da 

história. Não concordamos que a especialização deve ser levada ao paroxismo, como também 

não entendemos que ela deve ser considerada como cancerização, como patologia. Sabemos 

que hoje em dia ela é insuficiente diante das propostas de ensino de Química que 

apresentaremos ao longo deste trabalho, porém não deixa de ser necessária, ela é a base, a 

essência do processo. Entendemos que defender a abordagem interdisciplinar não significa a 

subvalorização do saber disciplinar, pelo contrário ela demanda mais propriedade no saber 

disciplinar.  

 A preocupação com a abordagem baseada no conhecimento foi outra questão que 

permeou nossa pesquisa. Michael Young (2013) o denomina de “conhecimento poderoso”, que 

é antes de tudo um direito do aluno. O autor salienta que as disciplinas são recursos 

educacionais, que tópicos e temas interdisciplinares não podem nunca ser, por mais importantes 

que sejam. Portanto, a contextualização e a interdisciplinaridade, que fomentam a compreensão 

do processo de vida real no mundo capitalista e globalizado, implicam que a abordagem seja 

baseada no conhecimento científico e tecnológico, no conhecimento escolar poderoso. O 

conhecimento Químico é fundamental na ação epistemológica que é a contextualização.  

 Por fim, ainda no capítulo I, apresentamos as diferentes perspectivas da 

interdisciplinaridade, direcionando para a que está associada à contextualização para o ensino 

de Química com vistas à formação para a cidadania crítica, que abarca a perspectiva da 

abordagem interdisciplinar da materialidade histórica.  
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 No capítulo II, abordamos primeiramente o conceito de cidadania para compreender 

melhor qual o papel do ensino de Química na sociedade e, por conseguinte, apresentamos as 

perspectivas da abordagem contextualizada na formação cidadã. Contudo, antes de apresentar 

a qual perspectiva de contextualização nosso trabalho se filia, discorremos sobre o conceito de 

cotidiano, com o intuito trabalhar o conceito de contextualização justamente a partir das 

características de abordagem que não é considerada contextualização. Apresentamos a 

perspectiva da contextualização no ensino de ciências com enfoque Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS), que retoma os pressupostos de educação humanística e política de Paulo 

Freire. Discutimos sobre a interdisciplinaridade e a contextualização especificamente no ensino 

de Química, já incorporando também discussões sobre o livro didático e a nossa defesa quanto 

a utilização desse recurso didático no ensino de Química. No último tópico, colocamos nossas 

considerações acerca do conceito de contextualização e interdisciplinaridade. 

 No capítulo III, tratamos sobre o Livro Didático (LD), também denominado de objeto, 

material, artefato ou recurso pedagógico, educacional, instrucional ou didático, que apresenta 

quatro funções essenciais, a referencial, a instrumental, a ideológica e cultural e a função 

documental. Um objeto familiar e cotidiano, porém, não pode ser considerado como objeto 

banal, que sua conceituação seja um trabalho simples, sobretudo porque é um artefato 

onipresente pelo mundo e apresenta peso considerável no âmbito político e econômico, no 

mercado editorial. Ele tem grande relevância no processo de ensino e aprendizagem no Brasil, 

assumindo papel curricular e podendo até ser considerado autoridade frente ao trabalho do 

professor. 

 Ainda no capítulo III, discutimos sobre o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), que apresenta como objetivo primeiro impor um padrão mínimo de qualidade aos LD 

oferecidos no mercado editorial brasileiro e a função de trabalhar na análise, produção e 

distribuição de LD por todo o país. No Brasil, todos os alunos do Ensino Básico Público 

recebem o LD, o material didático que faz parte do programa educacional que necessita de 

maiores recursos financeiros do país. Fazer a análise de LD é, portanto, investigar também o 

trabalho do PNLD, verificar se ele promove ou não um efeito indutor no processo da melhoria 

da qualidade dos livros didáticos brasileiros. Trata-se de um trabalho de caráter necessariamente 

dinâmico e contínuo, uma vez que, de acordo com Echeverría et al. (2008), valorizar 

pontualmente o PNLD pode significar perder de vista sua multifacetada relação com a 

qualidade da Educação Química brasileira. 
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 No capítulo IV, o de metodologia, caracterizamos o nosso trabalho frente aos 

fundamentos teóricos da pesquisa qualitativa em educação. Discorremos sobre o percurso 

metodológico responsável pela materialização deste trabalho e apresentamos as categorias de 

análise obtidas a partir do método da análise de conteúdo de Bardin (2011).  

 A descrição das categorias foi, contudo, apresentada de forma mais específica e 

sistemática nos capítulos V e VI que trazem os resultados obtidos do processo analítico para 

discussão e interpretação. Esse processo resultou em quatro categorias de análise da 

contextualização e três categorias de análise da interdisciplinaridade.  

 A análise destas categorias permitiu a discussão sobre quais concepções que os 

autores/autoras apresentam sobre a contextualização e a interdisciplinaridade nos LD de 

Química do PNLD, bem como se o programa está conseguindo promover a melhoria da 

qualidade das respectivas obras.  

 Esperamos que o presente trabalho tenha contribuído para a reflexão sobre a importância 

da interdisciplinaridade e da contextualização no Ensino e nos LD de Química. Porém, antes de 

tudo, sempre com um olhar crítico frente as reais possibilidades e perspectivas dessa 

abordagem, pois, do discurso à prática há de se percorrer um caminho longo. Por isso, a 

necessidade de colocar em prática o nosso “poder” de influência nos processos 

recontextualizadores inerentes ao ensino de Química. 

 Parafraseando Paulo Freire, se o nosso sonho de formar cidadãos críticos e reflexivos 

da realidade social é menos possível, trata-se, para nós, de torná-lo mais possível. Levar o 

trabalho educativo à sério e compreender o valor educação significa acreditar na disseminação 

do nosso trabalho. E este implica o distanciamento do reducionismo e do mecanicismo, do 

mundo pronto e acabado, que é possível a partir da contextualização e da interdisciplinaridade 

dos conteúdos escolares. Para tanto, faz-se necessário a realização de trabalhos de pesquisa que 

possam contribuir para a elaboração de obras didáticas que não fujam à discussão e análise do 

conhecimento científico e tecnológico e suas implicações na realidade social. Trata-se da ação 

que promove a dissociação com abordagens simplificadas do conhecimento científico no 

contexto dos livros que nada dizem de importante, servem só pra quem não sabe ler. 
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CAPÍTULO I 

1. O CONCEITO DE INTERDISCIPLINARIDADE 

 É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do 

novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o 

critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. 

Paulo Freire 

 A abordagem disciplinar levada ao paroxismo é uma das maiores críticas colocadas hoje 

no currículo escolar no ensino de ciências. Diante deste contexto, a interdisciplinaridade passa 

a ser compreendida como eixo organizador deste currículo, a partir de uma perspectiva 

emergente de demandas sociais, do setor produtivo, dos interesses do sistema capitalista, do 

campo da pesquisa acadêmica e dos documentos oficiais que, em um movimento de 

recontextualização, se configura no ambiente escolar. 

Num horizonte mais amplo, no entanto, as exigências sobre práticas 

interdisciplinares são justificadas na “educação para a vida”, que deve estar 

articulada a uma compreensão integrada de produção de conhecimento. Essa 

perspectiva ainda se afina com a possibilidade de formação de jovens 

trabalhadores ecléticos e versáteis, mesmo que as disputas em torno da 

superação das narrativas sistêmicas que constituem os PCNEM tenham sido 

acirradas. Mesmo com o conhecimento da legitimidade das disciplinas com 

suas linguagens e epistemologias, o conhecimento precisa ser integrado para 

que os jovens possam compreender os problemas contemporâneos 

(PETRUCCI-ROSA, 2018, p. 84). 

 Uma das razões de um currículo escolar interdisciplinar é a emergência de uma maior 

integração de campos de conhecimento que facilitem uma análise mais reflexiva da realidade 

do mundo globalizado, ressaltando em dimensões centradas em conteúdos científicos, culturais, 

políticas, econômicas, sociais e ambientais.  

O mundo em que vivemos já é um mundo global, no qual tudo está 

relacionado, tanto nacional como internacionalmente; um mundo onde as 

dimensões financeiras, culturais, políticas, ambientais, científicas, etc., são 

interdependentes, e onde nenhum de tais aspectos pode ser compreendido de 

maneira adequada à margem dos demais. Qualquer tomada de decisão em 

algum desses setores deve implicar uma reflexão sobre as repercussões e 

efeitos que cada um provocará nos âmbitos restantes. Também devem ser 

calibradas as limitações e as consequências que surgirão ao levar em 

consideração informações ligadas a áreas diferentes das já consideradas 

(SANTOMÉ, 1998, p. 27). 

  A partir de um currículo interdisciplinar fica possível verificar as implicações sociais da 

escolarização e do conhecimento promovidos pela instituição acadêmica. Todavia, o que se 
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busca nesse movimento é promover uma maior significação do conhecimento escolar na 

realidade social vivida pelo educando. A interdisciplinaridade se impõe diante da necessidade 

de uma mudança de paradigma, que representa a passagem da concepção da aprendizagem das 

ciências como atividade individual e compartimentalizada para a de uma aprendizagem das 

ciências como “construção social” do conhecimento, nas interações das disciplinas no contexto 

escolar.  

  Enquanto as disciplinas são trabalhadas de forma isoladas, incomunicáveis, a 

abordagem do conteúdo se dá de forma simplificada, ausente de uma abordagem crítica frente 

a complexidade da realidade social. “A ciência tornou-se cega pela sua incapacidade de 

controlar, prever e mesmo de conceber o seu papel social, pela sua incapacidade de integrar, 

articular, refletir seus próprios conhecimentos” (MORIN, 2015). Portanto, as disciplinas que se 

apresentam incomunicáveis transformam, nesse recorte, o que era complexo e 

multidimensional em dimensões mínimas com as quais pode-se operar com relativa facilidade.  

Normalmente, a construção do conhecimento disciplinar realiza-se mediante 

uma seleção de dados significativos e rejeição dos não-pertinentes, porém tal 

atividade seletiva está controlada e dirigida por modelos ou “paradigmas” que 

organizam o pensamento e a visão da ciência e da realidade. [...] Uma 

preocupação por controlar tudo matematicamente e aparentar segurança fez 

com que muitos dados e particularidades dos fenômenos, objeto de estudo, 

fossem deixados de lado porque não podiam entrar facilmente em suas redes 

metodológicas, teóricas e conceituais. Deste modo, encontramo-nos em 

muitos momentos com análises da realidade e propostas de intervenção 

claramente insuficientes e mesmo perigosas e prejudiciais, fruto de visões 

mutiladas da realidade (SANTOMÉ, 1998). 

 O problema se configura principalmente na necessidade de aproximar o conhecimento 

acadêmico e escolar da realidade social vivida pelo estudante, todavia, a fragmentação do 

conhecimento escolar contrapõe-se à realidade complexa multidimensional.  

A esse problema universal confronta-se a educação do futuro, pois existe 

inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os 

saberes desunidos, divididos, compartimentados e, do outro, as realidades ou 

problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, 

transnacionais, globais e planetários. [...] A tradicional abordagem científica 

escolar trata uma situação prática em momentos diferentes, sem que as 

disciplinas dialoguem entre si, criando-se a fragmentação do que está tecido 

junto (MORIN, 2001). 

 A inter-relação de conceitos científicos de diferentes componentes curriculares, 

associada a situações reais do mundo vivido, estimula a curiosidade e promove a formação mais 

coerente com a complexidade da vida contemporânea e, sobretudo, contribui para constituição 

dos significados e sentidos do conhecimento científico. A análise e compreensão de fatos e 
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fenômenos complexos do mundo atual exige a interação de diferentes saberes, impossíveis de 

serem pensados sob apenas um viés do conhecimento. 

 Paulo Freire apresenta contribuições relevantes no âmbito das reflexões e compreensões 

sobre a complexidade das práticas de grupos sociais e de suas relações com o conhecimento 

escolar, no sentido de promover uma educação emancipadora, por meio de conhecimentos 

fecundos, intrinsecamente ligados à atitudes e ações, que contribuem para a formação sujeito 

como pessoa humana e, consequentemente, dos grupos sociais em que ele vive. O autor se 

contrapõe aos conteúdos curriculares da educação tradicional e propõe um projeto de educação 

que visa o tratamento interdisciplinar dos conteúdos escolares que, aos moldes do modelo 

tradicional de ensino, seriam “repassados” ou “depositados” de forma compartimentada, 

estática e neutra, ou seja, transmitidos de forma desvinculada e descontextualizada da realidade  

social concreta e complexa que os educandos vivem. 

 Não se trata de uma posição contrária à abordagem dos conteúdos disciplinares ou 

contrária ao papel dos especialistas no processo educativo. A posição é contrária à abordagem 

desses conteúdos da forma como se dá no currículo tradicional, de forma eles não dialoguem 

entre si e não sejam trabalhados de forma contextualizada. Freire defende que os professores 

deveriam valorizar suas disciplinas e que, interdisciplinarmente, poderiam organizar os 

conteúdos disciplinares em unidades programáticas que fizessem relação direta com o universo 

social e cultural dos educandos, unidades organizadas de forma a promover a construção de um 

conhecimento científico mais significativo, socialmente relevante e humanístico.  

Com efeito, se se espera, acertadamente, que a educação seja de fato um 

processo de humanização, é preciso que ela se torne mediação que viabilize, 

que invista na construção dessas mediações mais básicas, contribuindo para 

que elas se efetivem em sua condições objetivas reais. Ora, esse processo não 

é automático, não é decorrência mecânica da vida da espécie (SEVERINO, 

2011, p. 146-147). 

 A compreensão das condições objetivas reais, que não é um processo automático e deve 

ir além da vida mecânica e da cotidianidade, significa contextualização. A interdisciplinaridade 

que se apresenta com o objetivo de formação do cidadão crítico-reflexivo da realidade social, 

das condições objetivas reais, é circunscrita pela contextualização do conteúdo científico. Para 

Etges (2011), a interdisciplinaridade é um processo, ou ação epistemológica, de transposição 

do saber posto na exterioridade para as estruturas internas do indivíduo, constituindo em 

conhecimento. Uma ação que desenvolve, ao mesmo tempo, a capacidade de deslocamento do 

conhecimento produzido nos diferentes setores da sociedade, associado, sobretudo, às questões 

de aspectos políticos e econômicos.  
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 O ensino de Química ausente de contextualização pode formar, por exemplo, um 

estudante que consegue manipular com excelência suas fórmulas químicas durante todo o 

Ensino Médio. Contudo, enquanto não aprende a deslocar do contexto produzido para dentro 

de suas estruturas anteriores ele não conhece e, por isso, não será capaz de deslocar esse 

construto, produzido de forma mecânica, para os diferentes contextos do mundo globalizado. 

 O ato de ensinar, ou o ato de conhecer de forma interdisciplinar passa pelo processo de 

transposição ou deslocamento do saber, termos utilizados por Etges (2011). Todavia, esse 

processo não tem a ver com a “transferência” do conhecimento, do educador para o educando, 

mas com o movimento desse saber produzido nos diferentes contextos da vida social do 

estudante. Após passar por contextos que a atividade pedagógica precisa alcançar, o construto, 

constituído de forma contextualizada, retorna às estruturas pensantes dos educandos para se 

transformar em conhecimento. Portanto, a perspectiva da contextualização é intrínseca à 

perspectiva de interdisciplinaridade que objetiva a construção do conhecimento científico mais 

significativo e socialmente relevante para os educandos. 

 A abordagem dos conteúdos disciplinares constitui-se como objeto de crítica ao 

currículo tradicional, enquanto estes têm fim em si mesmos. Faz-se necessário, portanto, partir 

para outros enfoques e perspectivas que vão além do conhecimento disciplinar, reiterando, 

porém, que a perspectiva interdisciplinar implica o conhecimento disciplinar.  

1.1. A disciplinaridade  

[...] manter a cabeça ereta e alta; a se manter direito sem curvar as costas, 

a fazer avançar o ventre, a salientar o peito, e encolher o dorso; e a fim de 

que se habituem, essa posição lhes será dada apoiando-os contra um muro, 

de maneira que os calcanhares, a batata da perna, os ombros e a cintura 

encostem nele, assim como as costas das mãos, virando os braços para fora, 

sem afastá-los do corpo... ser-lhes-á igualmente ensinado a nunca fixar os 

olhos na terra, mas a olhar com ousadia aqueles diante de quem eles 

passam... a ficar imóves esperando o comando... [...] 

(FOUCAULT, 1987). 

 A palavra disciplina, tal como se conhece hoje, é uma criação recente. Na França, por 

exemplo, só é registrada após a Primeira Guerra Mundial, mas guarda a ideia de sua origem: 

disciplinar, ordenar, controlar (PESSANHA et al., 2004). Originalmente, entretanto, a palavra 

“disciplina” designava um pequeno chicote utilizado no autoflagelamento que promovia a 

autocrítica (MORIN, 2015b). 

 No livro Vigiar e Punir (FOUCAULT, 1987) o conceito de disciplina é tratado a partir 

de uma concepção mais voltada às questões de controle, de comportamento e de poder que, por 
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sua vez, refletiram diretamente na escola. Para o autor a escola se assemelha, por exemplo, aos 

quartéis de soldados, onde a disciplina é o fundamento primeiro na busca do controle e da 

garantia de efetividade. Ele agrupou escolas com hospitais, prisões e asilos, considerando-os 

como instituições de vigilância e controle, que disciplinavam alunos e normatizavam o 

conhecimento em forma de disciplinas escolares. 

A disciplina é a técnica de poder que fabrica os indivíduos ao utilizar como 

plataforma uma anatomia política do corpo. A distribuição e repartição 

superficial dos corpos em um espaço determinado os tornam úteis e dóceis; 

mas pela docilização e otimização dos corpos visasse à constituição de um 

incorporal, de uma subjetividade docilizada (FOUCAULT, 1987). 

 Foucault trata a disciplina como um sistema tecnológico e um dispositivo funcional:  

[...] que deve melhorar o exercício do poder tornando-o mais rápido, mais 

leve, mais eficaz, um desenho de coerções sutis para uma sociedade que está 

por vir. O movimento que vai de um projeto ao outro, de um esquema de 

disciplina de exceção ao de uma vigilância generalizada, repousa sobre uma 

transformação histórica: a extensão progressiva dos dispositivos de disciplina 

ao longo dos séculos XVII e XVIII, sua multiplicação através de todo o corpo 

social, a formação do que se poderia chamar grosso modo de sociedade 

disciplinar (FOUCAULT, 1987). 

 A crítica de Foucault dada à disciplina parte do contexto de origem, no que tange ao 

controle do comportamento do indivíduo. Para o autor nossa sociedade produz disciplina e 

ainda “o conhecimento está muito mais longe da escola do que a disciplina”. Há, de fato, inter-

relações dessa forma de interpretar ou praticar o que chamamos de disciplina, que são alunos 

em fila, horário de chegada, o planejamento da escola em termos de espaço e até mesmo a 

questão hierárquica, até chegar ao discurso pedagógico das disciplinas escolares. Nesse sentido, 

a leitura de Foucault está associada aos processos de controle e de poder produzidos também 

por meio dos discursos. 

 Young (2007) se posiciona diante das considerações de Foucault: “Quando ele coloca 

as escolas na mesma categoria que as prisões, asilo e hospitais, ele deixa de mencionar a história 

da luta política pela escolaridade para todos e o que é específico das escolas”. E ainda, 

[...] Para Foucault, não havia alternativa para a escolaridade como a vigilância, 

e a única coisa que os cientistas sociais e pesquisadores educacionais podiam 

fazer era criticar. Ele expressou essa idéia nos seguintes termos: “Eu não vou, 

absolutamente, fazer o papel de quem prescreve soluções. Acredito que o 

papel do intelectual hoje (...) não é o de prever ou propor soluções, pois ao 

fazê-lo, ele só consegue contribuir para a situação determinada de poder que 

deve ser criticada” (YOUNG, 2007). 

 A posição de Young, portanto, é a de que não devemos nos esquecer, apesar de todos 

os problemas enfrentados pelo sistema escolar, dos ideais educacionais construídos e 
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conquistados pelos educadores e pesquisadores, no que se refere às questões teóricas e práticas 

do que é específico do conhecimento escolar.  

 De qualquer forma, há dois enfoques sobre a análise do conceito de disciplina. O 

primeiro está o relacionado às questões de sua origem que, de fato, teve influência sobre o 

próprio ambiente escolar, que se relaciona também com as formas de controle, manipulação e 

poder. O segundo que já se encontra inserido no contexto dos conteúdos escolares, que são as 

disciplinas ou matérias escolares.  

 Importante salientar que as disciplinas acadêmicas ou escolares não são construídas 

historicamente e reproduzidas no ambiente escolar de forma neutra e independente. 

À medida que a história de uma disciplina se desenrola, sofre transformações 

no seu interior, as quais dificultam a análise de sua relação com a sociedade, 

dando a impressão de que só os seus fatores internos, ou aqueles relacionados 

com a sua ciência de referência, foram responsáveis pela sua história 

(PESSANHA et al., 2004).  

 Para Morin (2015a) “a disciplina nasce não apenas de um conhecimento e de uma 

reflexão interna sobre si mesma, mas também de um conhecimento externo. Não basta, pois, 

estar por dentro de uma disciplina para conhecer todos os problemas aferentes a ela”. Ela é uma 

categoria organizadora dentro do conhecimento científico e institui a divisão e a especialização 

do trabalho. Embora inserida em um conjunto mais amplo, uma disciplina tende naturalmente 

à autonomia pela delimitação das fronteiras, da linguagem em que ela se constitui, das técnicas 

que é levada a elaborar e a utilizar e, eventualmente, pelas teorias que lhe são próprias. Todavia, 

para Lopes (2005), as disciplinas escolares atendem também a projetos decorrentes do projeto 

sociopolítico da escolarização que, por meio de discursos híbridos e recontextualizados, não se 

constituem em simples reprodução de saberes com bases epistemológicas. 

 Petrucci-Rosa (2018, p. 41) compreende que “o conhecimento escolar em relação ao seu 

campo de referência se distingue com peculiaridades que marcam seu cunho social e político e 

que sua estabilidade depende também da viagem que fará em direção às práticas pedagógicas”. 

Entendemos também que a disciplina escolar é constituída por dinâmicas epistemológicas e por 

processos de natureza social, cultural, política e econômica, o que está associado a 

aproximações com perspectivas interdisciplinares.  

 Contudo, Follari (2011, p. 135) considera que a interdisciplina se defronta hoje com o 

desafio de insistir na necessidade do valor do disciplinar prévio como ingrediente necessário de 

uma interdisciplina rica em determinações, mantendo viva a ideia de que a interdisciplina é 

etapa superior das disciplinas e não negação supostamente superadora delas. Para Young (2013) 

a disciplina é uma fonte de estabilidade para as escolas, os alunos e os professores. Ao mesmo 
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tempo é um recurso educacional, que temas interdisciplinares não podem nunca ser, por mais 

importante que sejam; ela é, enquanto recurso primeiro que promove o “conhecimento 

poderoso”, a base e o foco da escola e o direito dos alunos. Contudo, 

[...] o elo entre disciplinas e áreas de conhecimento é a melhor garantia que 

temos de que o conhecimento adquirido pelos alunos na escola não depende 

exclusivamente da autoridade do professor-indivíduo, mas sim do professor 

como membro de uma comunidade de especialistas em sua disciplina 

(YOUNG, 2013). 

 Morin (2015a) considera que a organização disciplinar é algo que vem se concretizando 

desde o início do século XIX com a formação das universidades modernas. Desenvolveu-se 

depois no século XX com o impulso dado à pesquisa científica. Isto significa que a constituição 

das disciplinas está inscrita na história da sociedade. Com essa mesma ideia de demanda social, 

Santomé (1998) relaciona a multiplicidade disciplinar ao processo de transformação social que 

ocorria nos países europeus mais desenvolvidos, que necessitava de uma especialização de 

acordo com a divisão material do processo de produção favorecido pela industrialização. 

 Surge, portanto, o conceito de disciplina como um objeto de estudo, marcos conceituais, 

métodos e procedimentos específicos. Para Santomé (1998), desenvolveram-se várias propostas 

das condições que um corpo de conhecimento deve reunir para ser considerado como disciplina, 

vinculadas à lógica do paradigma positivista. São as principais condições: 1. Objetos 

observáveis e/ou formalizados, ambos manipulados por meio de métodos e procedimentos. 2. 

Fenômenos que são a materialização da interação entre estes objetos. 3. Leis (cujos termos e/ou 

formulação dependem de um conjunto de axiomas) que deem conta dos fenômenos e permitem 

prever sua operação. Assim, o cientificismo passa a dominar as principais conceitualizações do 

que é ou não disciplina e a ciência adquire um status de conhecimento verdadeiro. Por isso, a 

ética, as artes, a política e a própria educação dificilmente incorporam os requisitos de 

cientificidade do paradigma positivista. 

 A ideologia dominante, o método analítico, a negação do pensamento crítico e a redução 

de todo fenômeno a uma linguagem e ordem preestabelecida, principais características da 

ciência defendida pelo positivismo, responsáveis pela constituição das disciplinas e 

especializações, tornaram-se, contudo, os principais objetos de crítica no que se refere ao 

currículo tradicional. Nessa perspectiva, a pedagogia crítica objetiva resgatar a influência dos 

processos sociais na construção do conhecimento e não valorizar apenas a atividade pura do 

pensamento científico e das disciplinas, cuja origem é do paradigma positivista.  

 Isto não significa dizer que a atividade pura do pensamento na construção das estruturas 

científicas não seja importante e necessária,  
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o problema é a ocultação à sujeição da teoria tradicional ao aparelho social. 

Acredita que classificar fatos em categorias, registrar dados, calcular medidas, 

dispor os objetos para seu controle e transformação, é uma atividade teórica 

pura que não é influenciada por outras dimensões mais sociais e humanas 

(SANTOMÉ, 1998).  

 A concepção de disciplina em um sentido mais amplo pode ser melhor compreendida 

pelo seu processo de construção que se realiza mediante uma seleção de dados significativos e 

rejeição dos não-pertinentes. Todavia, esta seleção é controlada e dirigida por modelos ou 

“paradigmas” que organizam o pensamento e a visão da ciência e da realidade. Trata-se de uma 

preocupação por controlar tudo matematicamente, manipular dados, tratar o pensamento de 

forma ilustrada e apresentar a máxima segurança nas suas redes metodológicas, teóricas e 

conceituais. Em outras palavras, a disciplina cria sua “realidade” e sua linguagem; a Química, 

por exemplo, cria seu próprio objeto de estudo (MORIN, 2015a). 

Entretanto, o filósofo das ciências, Bachelard, tinha descoberto que o simples 

não existe: só o que há é o simplificado. A ciência constrói o objeto extraindo-

o de seu meio complexo para pô-lo em situações experimentais não 

complexas. A ciência não é o estudo do universo simples, é uma simplificação 

heurística necessária para desencadear certas propriedades, até mesmo certas 

leis (MORIN, 2015b, p. 15). 

 O paradigma positivista controla a ciência e o pensamento ocidental desde o século 

XVIII. Todavia, “é justo reconhecer que obteve êxitos importantes, mas também contribuiu 

para marginalizar e silenciar muitas dimensões da realidade, bem como para ocultar 

consequências negativas de suas próprias construções científicas e aplicações tecnológicas” 

(SANTOMÉ, 1998). Seu impressionante domínio ao contribuir para uma compartimentação de 

especialidades e fragmentação dos objetos de estudo originou o aparecimento de uma 

“inteligência cega”. Dessa forma, “a realidade assim desintegrada dificilmente adquire 

verdadeiro significado” (MORIN, 2015b).  

 Não se trata de uma crítica à disciplinaridade, sobretudo porque “a fecundidade da 

disciplina na história da ciência já foi demostrada: por um lado, ela realiza a circunscrição de 

uma área de competência, sem a qual o conhecimento tornar-se-ia intangível; por outro, ela 

revela, destaca ou constrói um objeto não trivial para o estudo científico” (MORIN, 2015b). O 

autor trata a disciplina como uma necessidade, porém, ao mesmo tempo, ela se apresenta como 

um problema, que se traduz no perigo da hiperespecialização e da verticalização. A instituição 

disciplinar acarreta um perigo de hiperespecialização do pesquisador e um risco de tornar-se 

“autossuficiente” e, sobretudo, de fechar-se em si mesma. A fronteira disciplinar, sua linguagem 

e seus conceitos próprios vão isolar a disciplina em relação às outras e em relação aos problemas 

que se sobrepõem à ela.  
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 Trata-se do problema da verticalização ausente da horizontalização. A questão é, 

portanto, a ausência de comunicação e interação (em nível de interdisciplinaridade crítica) das 

disciplinas e, ao mesmo tempo, a ausência de inter-relações do conhecimento interdisciplinar e 

da estrutura social complexa (em nível de contextualização). 

1.2. A abordagem interdisciplinar se desenvolve a partir da abordagem disciplinar  

O conhecimento é em si mesmo um poder. 

Francis Bacon 

 Defender um ensino de ciências com perspectiva crítica, de forma contextualizada e 

interdisciplinar, não significa que temos que partir de uma base teórica com críticas 

contundentes ao conhecimento disciplinar e especializado. Contudo, partimos da ideia de que 

o conhecimento disciplinar, fechado em si mesmo, não seja suficiente para atingir os objetivos 

apresentados pelas perspectivas críticas. 

Pode-se concordar que a especialização levada ao paroxismo, como ainda 

ocorre hoje em alguns campos, foi e é um problema, mas também foi e é 

solução na medida que possibilita o avanço do conhecimento humano. Por que 

vê-la como cancerização, como patologia? Se considerarmos a história do 

conhecimento veremos que o avanço se deu grandemente pela fragmentação 

do conhecimento. Queremos chamar a atenção para o papel por ela 

desenpenhado, possibilitando o aprofundamento dos diferentes campos do 

conhecimento (JANTSCH E BIANCHETTI, 2011, p. 25-27). 

 Follari (2011, p. 110-111), salienta para a importância do conhecimento disciplinar:  

O que deve ser feito quando se trata de formar interdisciplinarmente os 

alunos? [...] não pretender formá-los no interdisciplinar sem estudar 

previamente a própria disciplina. Não se pode entremelar o que não se 

conhece. Portanto, só nos últimos anos das carreiras universitárias é possível 

manejar a interdisciplina; os primeiros anos são unidisciplinares ou, apelando 

às ciências auxiliares, pluridisciplinares, mas jamais interdisciplinares. A 

pretensão de fazer o contrário não permite o manejo da própria disciplina e 

enfraquece a preparação científica.  

 O autor coloca ainda o trabalho interdisciplinar como realmente possível apenas nos 

últimos anos das carreiras universitárias, uma vez que ela exige o domínio do conhecimento 

inerente às disciplinas. Portanto, a interdisciplinaridade no Ensino Médio seria algo impossível, 

devido ao fato de que os estudantes ainda estão na fase de construção do conhecimento 

disciplinar. De fato, há conceitos de interdisciplinaridade, ou perspectivas interdisciplinares, 

que não foram constituídos com o objetivo de sua realização em nível de Ensino Médio. Com 

essa análise, para esse nível de ensino, poderíamos associar no máximo a perspectiva de 

abordagem multidisciplinar ou pluridisciplinar. 
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 Como pensar a interdisciplinaridade sem o domínio do conhecimento científico 

disciplinar, sem a perspectiva do conhecimento acadêmico ou epistemológico? Como salienta 

Michael Young (2013), seria negar ao estudante o seu direito fundamental e negligenciar a 

principal função da escola ou da universidade, o seu principal foco, que é o conhecimento.  

As propostas interdisciplinares surgem e desenvolvem-se apoiando-se nas 

disciplinas; a própria riqueza da interdisciplinaridade depende do grau de 

desenvolvimento atingido pelas disciplinas e estas, por sua vez, serão afetadas 

positivamente pelos seus contatos e colaborações interdisciplinares 

(SANTOMÉ, 1998, p. 61). 

 Trata-se, pois, da necessidade do movimento de verticalização do conhecimento 

disciplinar associado à sua horizontalização, ou seja, à interdisciplinaridade. O primeiro 

movimento se desenvolve a partir do conhecimento disciplinar e o segundo promove a interação 

de uma especialização, em particular, com as demais. Trata-se de um processo de retroação ou 

“retroalimentação”; um processo dinâmico de verticalização/horizontalização. A verticalização 

é a base, a que promove a segurança para a perspectiva da horizontalização, quanto maior o 

domínio da primeira maior segurança na realização da segunda. O movimento de retorno à 

verticalização, por sua vez, proporciona ainda maior significação ao corpo de conhecimento 

disciplinar na sua relação com o mundo real, no processo de contextualização deste 

conhecimento.   

 Santomé (1998, p. 61), valendo-se de Darío Antiseri (1976, p. 61-62), exemplifica o 

movimento de verticalização e horizontalização do conhecimento:  

“Os peritos em diferentes instrumentos compõem uma mesma orquestra. Será 

que todos desempenham a mesma função? Certamente não. De fato, a 

partitura do violinista não é a mesma do pianista, e cada um deles tem uma 

diferente da do oboé. Mas, em todos os momentos, os membros da orquestra 

interpretam, por exemplo, a Sétima Sinfonia de Beethoven”.  

 A riqueza de um trabalho interdisciplinar também estará condicionada pelos níveis de 

conhecimento e experiência das pessoas especialistas. Quanto maior o domínio de cada 

especialista nos seus diferentes instrumentos maior será a interpretação da orquestra; quanto 

maior o domínio de cada especialista em sua disciplina (verticalização) maior será a 

contribuição dada por ele no processo interdisciplinar (horizontalização). O trabalho 

pedagógico ultrapassa as fronteiras das disciplinas, sem comprometer, contudo, a identidade 

docente ou disciplinar. O currículo do Ensino Médio, por exemplo, sempre necessitará de 

especialistas disciplinares para produzir conhecimento escolar poderoso (YOUNG, 2013). 

 As fronteiras disciplinares referem-se às relações entre conteúdos, não aos conteúdos 

do conhecimento em si. Significa que essas fronteiras são a possibilidade da abordagem 
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interdisciplinar, sem elas o interdisciplinar não emerge. A inovação no sentido de ampliar a 

aquisição de conhecimento demanda atravessar as fronteiras, porém sem perder a identidade 

disciplinar ou docente. A melhoria das escolas sob essa perspectiva irá envolver tanto a 

estabilidade quanto a mudança, ou a relação entre a manutenção e o cruzamento da fronteira.  

 Todavia, no contexto do Ensino Médio no Brasil, as disciplinas escolares são colocadas 

em uma posição de “instrumento de proteção às identidades docentes, o que, de certa forma, 

pode tornar mais remotas as possibilidades de integração curricular” (PETRUCCI-ROSA, 

2018, p. 133). Ocorre, portanto, uma resistência em cruzar a fronteira disciplinar, porque a 

identidade docente ligada à formação disciplinar é ponto de partida na formação de professores.  

 Outra questão refere-se à narrativa recorrente nos documentos curriculares analisados 

pela autora, como DCNEM (BRASIL, 1998); PCNEM (BRASIL, 2000); OCNEM (BRASIL, 

2006) e DCNEM (BRASIL, 2012). A autora salienta que nesses documentos há uma narrativa 

que nega ruptura com as fronteiras disciplinares, mas que por outro lado, indica a necessidade 

de diálogo entre disciplinas no sentido de compreender de forma mais abrangente a realidade 

social, científica e tecnológica. 

No entanto, é importante também destacar que a perspectiva da 

interdisciplinaridade narrada em tais documentos se dá, prioritariamente, 

conjugando duas ou três disciplinas em torno de temas pontuais [...]. Nesses 

documentos, na maioria da disciplinas escolares, os conhecimentos já 

consagrados são aproximados tematicamente criando pontos de intersecção 

nos quais algum ensino em comum se torna possível. A questão 

interdisciplinar é discutida como mero recurso didático [...] (PETRUCCI-

ROSA, 2018, p. 138-139).  

 Compreendemos, contudo, que a interdisciplinaridade não é método ou recurso didático, 

mas ação epistemológica como possibilidade de produção de “conhecimento escolar poderoso”. 

Com esse propósito, os currículos escolares dariam mais sentido aos conteúdos disciplinares 

frente às suas relações com as propostas de uma educação crítica e reflexiva, voltada à 

compreensão realidade social. Trata-se da interdisciplinaridade baseada no “conhecimento 

poderoso” de Michael Young (2013), da abordagem do conhecimento científico e tecnológico, 

mas de forma contextualizada, que possa fomentar explicações confiáveis à compreensão do 

processo de vida real no mundo capitalista e globalizado.  

1.3. Abordagem histórica da interdisciplinaridade 

Quem decidir se colocar como juiz da Verdade e do 

Conhecimento é naufragado pela gargalhada dos deuses. 

Albert Einstein  
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 A noção de interdisciplinaridade é polissêmica, visto que o termo atravessou fronteiras 

e, atualmente, dá a volta ao planeta.  

Esta palavra é utilizada tanto na francofonia (países cuja língua oficial é o 

francês), nos países germano-escandinavos, nos países anglo-saxônicos como 

nos países de língua espanhola ou portuguesa. Da Nova Zelândia ao Japão, de 

Portugal à Noruega, do Chile ao Canadá, o termo tem uma utilização corrente. 

Poderíamos crer, à primeira vista e, sem dúvida, de uma maneira um pouco 

ingênua, que este termo é portador de um sentido socialmente compartilhado 

pelo conjunto de seus utilizadores [...] (LENOIR, 2005). 

 Devido ao fenômeno da globalização, a noção de interdisciplinaridade conhece um 

verdadeiro sucesso histórico. Lenoir (2005) salienta o problema relacionado a uma possível 

tentativa de conceituação a priori da interdisciplinaridade, visto que tal apreensão corre o risco 

de ser fonte de sérias más interpretações. O processo (dinâmico) de conceituação deve partir da 

contextualização sócio-histórica do seu significado, desembocando na análise dos interesses 

dos vários setores sociais que demandam de um projeto interdisciplinar e, no âmbito da pesquisa 

acadêmica, das bases filosóficas dos autores que apresentam suas perspectivas4 em relação à 

abordagem interdisciplinar do conhecimento. 

 Todavia, a conceituação da interdisciplinaridade é uma questão típica do século passado 

e sua compreensão vem assumindo um verdadeiro sucesso histórico devido ao fenômeno da 

globalização. Nas palavras de Fazenda (2012),  

[...] o movimento interdisciplinar surge na Europa, principalmente na França 

e na Itália, em meados da década de 1960, época em que se insurgem os 

movimentos estudantis, reivindicando um novo estatuto de universidade e de 

escola, contrários à alienação da academia às questões da cotidianidade.  

 Foi um período caracterizado pelos movimentos estudantis que reivindicavam um 

ensino mais sintonizado com as grandes questões de ordem social, política e econômica da 

época. Todavia, para a autora a interdisciplinaridade parece hoje mais um processo que um 

produto, por isso, torna-se fundamental o acompanhamento criterioso de todos os seus 

momentos. 

 A conceitualização da interdisciplinaridade é uma questão típica do século XX, porém, 

trata-se de um discurso com pouca clareza de conceito, ou seja, não é um termo cujo significado 

goza de total consenso. Não existe concordância no que se refere ao momento ou a fronteira 

exata, a partir da qual determinadas experiências de ensino podem ser consideradas como 

interdisciplinar. Todavia, embora esta problematização tenha ganhado forma mais acentuada a 

 
4 Trataremos este tema no tópico 1.6 deste capítulo. As perspectivas da abordagem interdisciplinar em função das 

diferentes culturas ou bases filosóficas dos respectivos autores. 
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partir da década de 1970, verifica-se que em épocas passadas houve algumas tentativas 

importantes. “É possível que Platão tenha sido um dos primeiros intelectuais a colocar a 

necessidade de uma ciência unificada, propondo que esta tarefa fosse desempenhada pela 

filosofia” (SANTOMÉ, 1998). Segundo o autor, também na antiguidade, a Escola de 

Alexandria, centro de pesquisa e ensino de caráter neoplatônico, pode ser considerada a 

instituição mais antiga a assumir um compromisso com uma integração do conhecimento 

(aritmética, mecânica, gramática, medicina, geografia, música, astronomia, etc.) a partir de uma 

ótica filosófico-religiosa.  

 Fazenda (2012), considera que o primeiro símbolo representativo da aspiração à unidade 

do saber é apresentado por Sócrates, que colocou a primeira dúvida: conhece-te a ti mesmo?   

Conhecer a si mesmo é conhecer em totalidade, interdisciplinarmente. Em 

Sócrates se interiorizar, mais certezas vai se adquirindo da ignorância, da 

limitação, da provisoriedade. A interioridade nos conduz a um profundo 

exercício de humildade (fundamento maior e primeiro da 

interdisciplinaridade). Da dúvida interior à dúvida exterior, do conhecimento 

de mim mesmo à procura do outro, do mundo. Da dúvida geradora de dúvidas, 

a primeira grande contradição e nela a possibilidade do conhecimento... Do 

conhecimento de mim mesmo ao conhecimento da totalidade (FAZENDA, 

2102, p. 15, grifo nosso). 

 Na citação, Fazenda chama atenção para o fundamento maior e primeiro da 

interdisciplinaridade, a humildade. De fato, este faz parte dos seus principais fundamentos da 

interdisciplinaridade: a humildade, o diálogo, a intersubjetividade e a intencionalidade. Lenoir 

(2005), retrata que Ivani Fazenda é a principal representante da perspectiva fenomenológica da 

interdisciplinaridade no Brasil, a partir da sua ênfase na questão da intencionalidade, da 

necessidade do autoconhecimento, da intersubjetividade e do diálogo.  

A interdisciplinaridade visa à recuperação da unidade humana através da 

passagem de uma subjetividade para uma intersubjetividade e, assim sendo, 

recupera a ideia primeira de Cultura (formação do homem total), o papel da 

escola (formação do homem inserido em sua realidade) e o papel do homem 

(agente de mudanças no mundo). [...] Por intersubjetividade compreende-se o 

ultrapassar de um estágio subjetivo, em que as limitações são camufladas, a 

um estágio compreensivo, em que se passa a aceitar e incorporar as 

experiências dos outros, a ver na experiência do outro a complementação da 

sua própria (FAZENDA, 2011, p. 82). 

 Como Ivani Fazenda é considerada a principal leitora de Hilton Japiassu, que encetou a 

produção e socialização do seu trabalho, há uma grande aproximação da conceituação de 

interdisciplinaridade dos respectivos autores. 

A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um 

mesmo projeto. Ela visa a recuperação da unidade humana pela passagem de 
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uma subjetividade para uma intersubjetividade e, assim sendo, recupera a ideia 

primeira de cultura (formação do homem total), o papel da escola (formação 

do homem inserido em sua realidade) e o papel do homem (agente das 

mudanças no mundo) (JAPIASSU, 1976).  

 Sempre existiu, em maior ou menor medida, uma certa aspiração à unidade do saber. 

Santomé (1998), coloca que na época clássica os gregos denominaram Paidéia cíclica ou 

enciclopédia o conjunto de todas as ciências. O autor salienta que até mesmo os intelectuais do 

século XVII, como René Descartes, Auguste Comte e Emmanuel Kant, mostraram sua 

preocupação pelo grau de fragmentação do conhecimento em campos de especialização sem 

comunicação explícita entre si.  

[...] O século XVIII e iluminismo transformaram a Enciclopédia em seu 

modelo, uma defesa da unidade e condensação da diversidade de saberes e 

práticas, convertendo-a ao mesmo tempo em um instrumento de luta 

ideológica e expressão de uma nova atitude intelectual caracterizada por uma 

rejeição frontal da autoridade dogmática, especialmente a sustentada pela 

Igreja (os jesuítas) e pela tradição (SANTOMÉ, 1998). 

 Para o autor o marxismo também contribuiu para o processo de consolidação do 

movimento interdisciplinar, uma vez que é fato o “impacto que esta teoria causou sobre 

praticamente todas as disciplinas e campos de conhecimento, a economia, sociologia, história, 

pintura, música, escultura, à biologia, ecologia etc.” Porém, mesmo que a aspiração à 

interdisciplinaridade seja verificada nesta volta ao tempo, a busca pela especialização, por sua 

vez, esteve sempre associada a ela, principalmente pelas demandas do setor produtivo.   

As necessidades da industrialização promovida a partir de modelos 

econômicos capitalistas, as revoluções industriais e os processos de 

transformação das sociedades agrárias da época abriram o caminho para 

maiores parcelas de disciplinaridade do conhecimento (SANTOMÉ, 1998).  

Por um lado, uma sociedade construída com base filosófica no positivismo, no âmbito 

da produção industrial e comercial, amplia o trabalho fragmentado à divisão do conhecimento 

científico, o qual encerra a disciplina no isolamento de suas próprias metodologias. Por outro 

lado, a preocupação com o conhecimento aplicado demanda a interdisciplinaridade.  

Um exemplo do conhecimento aplicado que chama muito a atenção é o fato de que “um 

dos campos em que a interdisciplinaridade produziu e continua produzindo resultados mais 

frutíferos é o da pesquisa militar (sem entrar em questões ideológicas)” (SANTOMÉ, 1998). 

Uma forte preocupação para se chegar a um tratamento científico das situações militares, 

durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, fez com que os conhecimentos de todas as 

disciplinas fossem exigidos para ganhar as guerras cientificamente.  
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A interdisciplinaridade também é perspectiva de âmbitos mais antagônicos aos da 

guerra, como por exemplo, a ecologia e o pacifismo, que demandaram para suas análises e 

soluções pesquisas efetuadas por equipes de especialistas de uma diversidade de disciplinas de 

várias áreas do conhecimento social, científico e tecnológico. Em outro contexto, a filosofia 

interdisciplinar que ressurge no século XX já passou por momentos turbulentos de 

ressignificação e conceitualização; momentos em que ela assume mais um caráter de rótulo e 

de slogan do que de realidade prática.  

Não obstante, neste século é que adquire maior rigor e justificativa a defesa 

da interdisciplinaridade, diante da ingenuidade das propostas anteriores, 

baseadas mais em uma nostalgia perante a unidade epistemológica perdida e 

perante as dificuldades para adequar-se ao velocíssimo crescimento do 

conhecimento e da tecnologia que, especialmente desde meados do século 

XIX, manifestam um ritmo muito acelerado. Nostalgia também de uma meta 

utópica, como a busca de um saber absoluto, uma espécie de ciência das 

ciências (SANTOMÉ, 1998, p. 48). 

 Os próprios departamentos universitários e de pesquisa, constituídos por orçamentos 

interdisciplinares em prol de uma maior interação das ciências, não chegaram a uma autêntica 

inter-relação de conceitos e metodologias. Retoma-se, portanto, a preocupação tanto com as 

práticas interdisciplinares quanto da sua própria conceitualização. O termo utilizado por 

Santomé (1998), baseado em Gusdorf (1983), é “panaceia epistemológica”, que tem a função 

de curar todos os problemas da consciência científica da nossa época. Deparamo-nos sempre 

com as ressalvas dos nossos referenciais no sentido de reconhecer quando uma possível 

conceitualização de interdisciplinaridade tem a ver apenas com as frequentes ilusões da moda. 

Faz-se necessário, todavia, aprofundar na compreensão do processo de constituição do conceito 

de interdisciplinaridade, para que seja possível a visualização do seu verdadeiro alcance. 

 Em 1970, a filosofia da interdisciplinaridade ganha força no seminário sobre 

“Interdisciplinaridade nas Universidades”, organizado pela OCDE (Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e pelo ministério da educação francês.  

[...] não temos mais que dividir a realidade em compartimentos impermeáveis 

ou plataformas superpostas correspondentes às fronteiras aparentes de nossas 

disciplinas científicas; pelo contrário, vemo-nos compelidos a buscar 

interações e mecanismos comuns (PIAGET, 1979, p. 155-156). 

Em 1971, instalou-se, sob o patrocínio da OCDE, um comitê experts representantes de 

países, entre eles Guy Berger, Leo Apostel, Asa Brigs, Guy Michaud, Marcel Boisot, Eric 

Jantsch e Jean Piaget, com o propósito de redigir um documento que contemplasse os principais 

problemas do ensino e da pesquisa nas universidades (FAZENDA, 2012).  
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Do ensino universitário deveria se exigir atitude interdisciplinar que se 

caracterizaria pelo respeito ao ensino organizado por disciplinas e por uma 

revisão das relações existentes entre as disciplinas e entre os problemas da 

sociedade (FAZENDA, 2012, p. 21-22, grifo nosso).  

 Da afirmação de Fazenda, podemos enfatizar dois pontos que corroboram com o que 

defendemos que sejam os fundamentos da abordagem interdisciplinar nos livros didáticos de 

Química do Ensino Médio:  

1. A atitude interdisciplinar deve se caracterizar pelo respeito ao ensino organizado por 

disciplinas (a valorização do conhecimento disciplinar na abordagem interdisciplinar);  

2. A revisão das relações existentes entre as disciplinas e os problemas da sociedade (a 

contextualização do conhecimento acadêmico/escolar que circunscreve a 

interdisciplinaridade).  

 Segundo Fazenda (2012), o intuito era de que a partir desse documento a 

interdisciplinaridade não seria mais uma panaceia para assegurar a evolução do conhecimento 

universitário, mas sim um ponto de vista capaz de exercer uma reflexão aprofundada, crítica e 

salutar sobre o funcionamento da instituição universitária. Com isso, objetivava-se possibilitar 

a compreensão dos confrontos da vida cotidiana. Vale ressaltar que o eco das discussões sobre 

interdisciplinaridade chega no Brasil com sérias distorções, próprias daqueles que se aventuram 

ao novo e ao modismo sem um critério de análise epistemológica.  

 A primeira produção significativa sobre o tema no país é de Hilton Japiassu, que 

publicou em 1976 o livro Interdisciplinaridade e patologia do saber e se amplia com a 

produção e socialização de seus leitores, entre os quais se destaca Ivani Catarina Fazenda. 

 Entendemos que a interdisciplinaridade é, de fato, mais um processo do que um produto. 

Ela é a necessidade e o problema a ser resolvido. Por ser demanda de vários setores da sociedade 

e, por vezes, utilizada como slogan por projetos de governo em nome de um “novo ensino”, 

temos que compreender o seu movimento na sociedade, política e economia, do mundo 

globalizado, para apreendê-la com responsabilidade, competência e propriedade na pesquisa 

acadêmica e no campo pedagógico.  

 A interdisciplinaridade tem que ser vista como processo, em direção ao que ultrapassa 

a estratégia e o método. Ela é categoria epistemológica e deve caminhar no sentido de tornar-

se inerente à educação científica. Não temos o trabalho interdisciplinar, ou transdisciplinar, 

como produto, pois, trata-se ainda de uma perspectiva de um novo paradigma no ensino. 

Contudo, reiteramos que temos que ficar atentos e distantes dos slogans e da moda, do trabalho 

ausente de reflexão crítica sobre o seu real objetivo e alcance.  
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 A cautela se deve ao fato de que as finalidades da interdisciplinaridade são diversas. De 

forma ingênua o trabalho interdisciplinar pode estar em função daqueles que o fomenta para 

benefício próprio, como afirma Santomé: 

As razões e finalidades das propostas interdisciplinares costumam ser muito 

diferentes, porém, coincidem em sua necessidade, se quisermos realmente 

chegar a compreender o mundo em que vivemos e enfrentar os problemas 

cotidianos e futuros. O verdadeiramente decisivo é que se possa controlar o 

poder da ciência que é construída, e o fato de ela não ser utilizada para a 

opressão e marginalização de grupos humanos e em benefício daqueles que o 

usam, escudando-se na mistificação de linguagens, metodologias e 

tecnologias (SANTOMÉ, 1998, p. 55). 

 Faz-se necessário, portanto, colocar em questão as diferentes perspectivas acerca da 

interdisciplinaridade. A formação de um cidadão que tem habilidades e competências somente 

para servir ou alimentar o sistema capitalista do mundo globalizado, por meio da sua força de 

trabalho, não é o único objetivo da ação interdisciplinar na prática pedagógica. A proposta é a 

apreensão da realidade social, política e econômica, no trabalho interdisciplinar acadêmico e 

escolar, de forma crítica e reflexiva, associada à contextualização dos conteúdos científicos. 

1.4. Modalidades associadas à interdisciplinaridade 

 A precisão terminológica apresenta-se como um problema relacionado às relações 

interdisciplinares porque há utilização de vocábulos com significações diversas. Todavia, torna-

se importante apresentar as distinções entre o conceito de interdisciplinaridade e os termos 

vizinhos, tais como o de disciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. O primeiro, já tratado anteriormente, consiste na exploração científica 

especializada de determinado domínio homogêneo de estudo, ou seja, a exploração do conjunto 

sistemático e organizado de conhecimentos que apresentam características próprias nos planos 

de ensino, da formação, dos métodos e das matérias. Enquanto a disciplina tem o mesmo sentido 

de ciência, a disciplinaridade consiste na exploração em fazer surgir novos conhecimentos que 

se substituem aos antigos. Portanto, ela é o próprio processo de construção do conhecimento 

científico (JAPIASSU, 1976). 

 No caso do termo interdisciplinar, o autor salienta que não há um sentido epistemológico 

único e estável, pois trata-se de um processo de neologismo cuja significação nem sempre é a 

mesma e cujo papel nem sempre é compreendido da mesma forma. Não há, portanto, um 

conceito homogêneo do termo interdisciplinar. Contudo, conforme o grau de integração das 

diferentes disciplinas, se estabelecem os diferentes “níveis de interdisciplinaridade”, ou seja, o 

processo de conceituação do termo interdisciplinar propriamente dito e dos termos vizinhos.  
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 Fazenda (2011), chama a atenção para as interpretações erradas que este termo pode 

gerar. Até mesmo pelas diretrizes legais, que levam o termo à caracterização de multi e 

pluridisciplinaridade, em que a preocupação primeira seria a justaposição e a integração de 

conteúdos científicos. A integração é apenas uma primeira etapa para a interdisciplinaridade, 

cuja tônica principal passa a ser interação, uma segunda etapa que objetiva uma atitude 

dialógica, tendo-se em vista a compreensão e a modificação da própria realidade. 

 Trata-se de um processo ou movimento que a partir de um momento, não determinado 

de forma exata, chega-se ao interdisciplinar. Há, todavia, algumas classificações tratando de 

esclarecer os estilos e modalidades desse processo. Estas classificações tratam de diferenciar o 

que seriam meras integrações ou justaposições de disciplinas (sem estabelecer relações, apenas 

coincidências esporádicas de maneira temporal), até as propostas de trabalho nas quais se 

atingem níveis tão importantes de interação entre suas respectivas estruturas conceituais, 

metodológicas, dados e procedimentos, que desaparecem os limites entre elas, chegando-se a 

formar uma nova unidade. 

 Como há outros termos, Japiassu (1976) sugere que podemos utilizar o significado dos 

demais no sentido de ajudar a compreender o de interdisciplinaridade. De um lado o multi- e 

pluridisciplinar, de outro o interdisciplinar. Todavia, os termos “multidisciplinar” e 

“pluridisciplinar” só evocam uma simples justaposição dos recursos de várias disciplinas, sem 

implicar necessariamente um trabalho de equipe e coordenado. O mais próprio para se fazer é 

exprimir o papel atual da epistemologia das ciências humanas em direção ao termo 

“interdisciplinar”, os demais termos têm valia nesse sentido para melhor compreender o termo 

de interesse. Enquanto a comunicação entre as disciplinas está no nível multidisciplinar ou 

pluridisciplinar, a solução de problemas exige apenas informações tomadas de empréstimo a 

duas ou mais especialidades, sem que as disciplinas levadas a contribuírem por aquela que as 

utiliza sejam modificadas ou enriquecidas5. 

 O autor reforça que o princípio de distinção entre as modalidades é sempre o mesmo. E 

quanto ao termo de interesse, temos que: 

[...] a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um 

projeto específico de pesquisa. [...] Ora, o espaço do interdisciplinar, quer 

dizer, seu verdadeiro horizonte epistemológico, não pode ser outro senão o 

campo unitário do conhecimento. Jamais esse espaço poderá ser constituído 

pela simples adição de todas as especialidades nem tampouco por uma síntese 

 
5 Ao longo desta tese iremos discutir e defender a interdisciplinaridade para além do enriquecimento das 

disciplinas. O foco é a interdisciplinaridade voltada à formação do cidadão crítico e reflexivo da realidade social. 

Para tanto, a perspectiva da interdisciplinaridade está associada à contextualização. 
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de ordem filosófica dos saberes especializados. O fundamento do espaço 

interdisciplinar deverá ser procurado na negação e na superação das fronteiras 

disciplinares (JAPIASSU, 1976, p. 74-75). 

 Entendemos que a negação e a superação das fronteiras disciplinares ocorrem apenas no 

momento do empreendimento interdisciplinar, pois tais fronteiras que caracterizam a disciplina 

trazem o conhecimento especializado necessário à abordagem interdisciplinar. Reforçamos, 

contudo, a importância da disciplinaridade (que tem como característica inerente as próprias 

fronteiras) no trabalho interdisciplinar. As duas perspectivas estão sempre associadas e 

dependentes. 

 Há passagens por graus sucessivos de cooperação, coordenação e integração crescentes 

entre as disciplinas antes de se chegar ao grau propriamente interdisciplinar. 

Este pode ser caracterizado como o nível em que a colaboração entre as 

diversas disciplinas [...] conduz a interações propriamente ditas, isto é, a uma 

certa reciprocidade nos intercâmbios, de tal forma que, no final do processo 

interativo, cada disciplina saia enriquecida. [...] Donde podemos dizer que o 

papel específico da atividade interdisciplinar consiste, primordialmente, em 

lançar uma ponte para religar as fronteiras que haviam sido estabelecidas com 

o objetivo preciso de assegurar a cada uma seu caráter propriamente positivo, 

segundo modos particulares e com resultados específicos (JAPIASSU, 1976, 

p. 75, grifo nosso). 

 O conceito de interdisciplinaridade de Japiassu traz a ideia de que o processo interativo 

que permite que cada disciplina saia enriquecida. Esta é uma consideração que aproxima a 

interdisciplinaridade do trabalho mais voltado à condição de ensinar para a ciência e não por 

meio da ciência e, todavia, ainda não encerra no objetivo de compreensão da realidade social. 

Importante ressalvar que estamos iniciando o processo de conceituação de interdisciplinaridade 

e passaremos a discussão, no tópico 1.6 deste capítulo, às perspectivas da interdisciplinaridade, 

direcionando-as posteriormente ao propósito desta abordagem nos livros didáticos de Química 

no Ensino Médio. 

 O termo que vem completar a gradação esboçada pelo multi-, pluri- e interterdisciplinar 

é o transdisciplinar. Para Japiassu (1976), o novo termo foi criado por Piaget. “Enfim, à etapa 

das relações interdisciplinares, podemos esperar que se suceda uma etapa superior, que não se 

contentaria em atingir interações ou reciprocidade entre pesquisas especializadas, mas que 

situaria essas ligações no interior de um sistema total, sem fronteiras estabelecidas pelas 

disciplinas”. O autor salienta que o próprio Piaget afirmava se tratar apenas de um sonho, de 

uma etapa previsível das associações, mais do que uma realidade já presente. O sonho seria um 

sistema total de níveis e objetivos múltiplos, coordenando todas as disciplinas e interdisciplinas. 
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Posteriormente, Japiassu (2006) traz uma abordagem mais precisa dessa filosofia em seu livro: 

“O sonho transdisciplinar: e as razões da filosofia”.  

Se é verdade que a coisa mais produtora de cultura hoje é o sonho capaz de 

imaginar um mundo possível melhor; e se o objetivo utópico do 

transdisciplinar é a unidade do saber, o grande desafio lançado ao pensamento 

neste início de século e milênio é a contradição entre, de um lado, os 

problemas cada vez mais globais, interdependentes e planetários (complexos), 

do outro, a persistência de um modo de conhecimento ainda privilegiando os 

saberes disciplinarizados, fragmentados, parcelados e compartimentados. O 

modo de pensamento ou conhecimento fragmentado, monodisciplinar e 

simplesmente quantificador, tomando como critério de construção o ponto de 

vista (o paradigma) de um ramo do saber autodeterminado ou disciplina, com 

todos os seus interesses subjacentes, é responsável pela prevalência de uma 

inteligência bastante míope ou cega na medida em que é sacrificada a aptidão 

humana normal de religar os conhecimentos em proveito da capacidade 

(também normal) de separar ou desconectar (JAPIASSU, 2006).  

 Os dois grandes níveis de cooperação, o multi (ou pluri) e o interdisciplinar exigem na 

ação, segundo Japiassu, uma equipe enquanto organização e, ao mesmo tempo, enquanto grupo 

de pesquisa. Esta organização se daria pelo nível hierárquico imediatamente superior, o que 

introduz a noção de finalidade. Trata-se uma perspectiva de interdisciplinaridade defendida 

pelo autor, na qual a filosofia tomaria posição central nesta organização. “Não resta dúvida de 

que compete à filosofia hoje redescobrir sua vocação de desenvolver uma problematização de 

segundo nível de vocação globalizante” (JAPIASSU, 2006). 

 Outra perspectiva defendida por Japiassu (e por Fazenda, que ampliou a produção e 

socialização do seu trabalho no Brasil) é a da busca da unidade; a necessidade de “retomar nossa 

análise do conjunto das ciências do homem, perguntando-nos se não seria possível reestruturá-

las de modo a evidenciar, se não sua unidade, pelo menos a necessidade de sua convergência 

em direção à unidade” (JAPIASSÚ, 1976, p. 76). “A crise que atravessa a civilização 

contemporânea, buscando uma volta ao saber unificado denota a existência de uma ‘patologia 

do saber’, efeito e causa da dissociação da existência humana no mundo em que vivemos” 

(FAZENDA, 2011, p. 52). 

 Tratamos, portanto, das modalidades relacionadas à interdisciplinaridade: o multi, o 

pluri, o próprio inter e, por último, o transdisciplinar. Modalidades tais que, nesta ordem, estão 

diretamente proporcionais às intensidades de colaboração, coordenação e integração. No caso 

da última, no entanto, as intensidades chegariam a um nível de abordagem científica que diz 

respeito ao que está entre as disciplinas, através das disciplinas e além de todas as disciplinas. 

 Nikitina (2006) salienta que a literatura sobre interdisciplinaridade contém muitas 

tentativas de organizar a multiplicidade de formas de trabalho interdisciplinar em uma estrutura 
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coerente, que apresentam como base os diferentes “níveis de integração” e “compromissos 

epistemológicos”. São classificações que enfocam a “proximidade com que as disciplinas se 

vinculam na interação e o que é produzido como resultado dessa ligação” (p. 252, tradução 

nossa). 

 O relatório sobre os resultados do seminário sobre a “Interdisciplinaridade nas 

Universidades”, organizado e publicado pela OCDE (Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) e pelo ministério da Educação francês, realizado na cidade de 

Nice em 1970, reflete as principais tendências dos pesquisadores quanto a conceituação de 

interdisciplinaridade e das modalidades a ela associadas. Pode-se considerar que a variação de 

nomenclatura e de conceitos trabalhados atualmente têm origem do que foi publicado nesse 

seminário, com 21 representante de países membros da OCDE.  

 Das classificações sobre os possíveis “níveis de interdisciplinaridade” a mais divulgada 

e conhecida seja a distinção realizada por Erich Jantsch que, segundo Fazenda (2011), considera 

a interdisciplinaridade do ponto de vista dos valores da sociedade global, levando em conta o 

triplo papel da Universidade: ensino, pesquisa e extensão. A interdisciplinaridade supõe a 

organização da ciência, segundo uma finalidade, em que as interações dinâmicas têm por fim 

exercer uma influência determinante sobre o desenvolvimento da sociedade e suas 

circunstâncias, onde o ensino constitui-se num “meio de autorrenovação”. 

 As classificações referem-se às diferentes etapas de colaboração e coordenação entre as 

diferentes especialidades que, por sua vez, estão associadas a um tipo de sistema e de 

configuração representacional (FAZENDA, 2011; JAPIASSU, 1976). São elas: a 

multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade. 

 A Multidisciplinaridade é a modalidade que reflete o nível mais baixo de coordenação. 

Trata-se da justaposição de disciplinas diversas, porém sem fazer emergir possíveis relações 

entre elas. Não tem como objetivo uma abordagem e resolução de problemas reais. O 

agrupamento de matérias como a história, química e pintura, por exemplo, podem ser 

apresentadas, porém, sem estabelecer os nexos de interligação entre elas. Não há, portanto, 

nenhuma cooperação entre as disciplinas. 

 A Pluridisciplinaridade já é a justaposição de disciplinas mais ou menos vizinhas nos 

domínios ou área do conhecimento. Como por exemplo: química e física; química e biologia; 

química e matemática; química e história ou sociologia e história. Trata-se de uma cooperação 

que visa a melhoria das relações entre as disciplinas, sem que uma se imponha à outra. Não há 
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contribuição para uma profunda modificação da base teórica, problemática e metodológica 

dessas ciências em sua individualidade, porque neste nível ainda não há uma profunda interação 

ou coordenação. 

 Sobre a contribuição da pluridisciplinaridade no âmbito da educação formal: 

Uma estratégia de ensino e aprendizagem que adote esta perspectiva 

pluridisciplinar permite que os alunos realizem mais facilmente operações de 

transferência de conteúdos e procedimentos, embora neste caso a 

intercomunicação se circunscreva a situações e fenômenos com certa 

semelhança. Naturalmente, o poder motivador desta perspectiva é superior à 

situações mais próximas à vida cotidiana; ao poderem se basear em contextos 

mais amplos do que os permitidos pelo estudo de apenas uma disciplina, as 

exemplificações podem servir melhor como alimento da curiosidade 

(SANTOMÉ, 1998). 

  A interdisciplinaridade compreende diferentes domínios do conhecimento (disciplinas) 

com seus métodos, conceitos e linguagens próprias. Ela implica um compromisso de elaborar 

um contexto mais geral, no qual cada uma das disciplinas em contato é, por sua vez, modificada 

e passa a depender claramente das outras. Trata-se efetivamente de uma intercomunicação e 

enriquecimento mútuo e, consequentemente, em uma transformação de suas metodologias de 

pesquisas e modificação de conceitos.  

 Compreendemos, todavia, que a perspectiva interdisciplinar de modificar as disciplinas, 

no que se refere à metodologia e conceitos, objetivando o enriquecimento delas, está 

direcionado à pesquisa acadêmica. No Ensino Médio, os alunos estão no início do estudo das 

disciplinas, por isso, o fundamental é a aproximação do conhecimento científico interdisciplinar 

(cujos conceitos já foram modificados em outra instância) da realidade social. Portanto, no 

Ensino Básico, a interdisciplinaridade propriamente dita (aos moldes do conceito construído 

em função da pesquisa acadêmica) torna-se trabalho de difícil realização. Em termos teóricos e 

conceituais, o que podemos esperar das inter-relações disciplinares no nível de Ensino Médio 

é a pluridisciplinaridade. 

 O ensino baseado na interdisciplinaridade promove nos alunos e alunas a capacidade de 

transcender os limites das disciplinas e, consequentemente, de detectar, analisar e solucionar 

problemas novos, a partir do conhecimento científico já produzido e modificado. A abordagem 

interdisciplinar apresenta-se como uma motivação para aprender, pois qualquer situação ou 

problema que preocupar ou interessar os estudantes poderá transformar-se em objeto de estudo. 

 Contudo, a interdisciplinaridade pode apresentar alguns problemas na sua prática. Há, 

por exemplo, o risco de que os alunos só entrem em contato com conhecimentos de síntese, 

apresentados e exigidos de maneira mecânica e rotineira. Mas talvez o principal problema 
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radique na dificuldade de respeitar hierarquias conceituais e de procedimentos que 

possibilitarão uma melhor progressão no conhecimento. É neste contexto que o trabalho dos 

professores especialistas se apresenta como inexorável. Eles vão orientar na construção de 

estruturas hierarquizadas realmente imprescindíveis ao planejamento de sequências de unidades 

didáticas, tais que os estudantes deverão utilizar para continuar progredindo no 

empreendimento interdisciplinar e no sistema educacional.    

 Já a transdisciplinaridade é a “coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas do 

sistema de ensino inovado, sobre a base de uma axiomática geral que destina-se a um sistema 

de nível e objetivos múltiplos – há coordenação com vistas a uma finalidade comum dos 

sistemas” (FAZENDA, 2011, p. 68; JAPIASSU, 1976, p. 74). 

 A transdisciplinaridade é um conceito que aceita a prioridade de uma transcendência. 

Trata-se de um nível superior da interdisciplinaridade, de coordenação, onde desaparecem os 

limites entre as disciplinas e se constitui um sistema total que ultrapassa o plano das relações e 

interações entre tais disciplinas. No seminário sobre interdisciplinaridade, co-patrocinado em 

1970 pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

transdisciplinaridade foi definida como um “sistema comum de axiomas para um conjunto de 

disciplinas que transcendem o escopo restrito das disciplinas e interdisciplinas por meio de uma 

síntese abrangente” (KLEIN, 2014). 

 Importante salientar, contudo, que compreendemos a transdisciplinaridade nos Livros 

Didáticos de Química do Ensino Médio não como, necessariamente, um nível superior da 

interdisciplinaridade. Diante das incertezas e questionamentos que a contextualização do 

conhecimento Químico traz, podemos reconhecer uma abordagem transdisciplinar apenas com 

o conhecimento científico de uma disciplina, a exemplo da Química. Ocorre que a 

contextualização dos conceitos da Química implica a compreensão da realidade que, por sua 

vez, é complexa e exige um pensamento transdisciplinar. 

 Edgar Morin pode ser considerado o autor que mais contribuiu com a produção e 

socialização do conceito de transdisciplinaridade. Sua defesa é de que ela se configure, de fato, 

em uma mudança de paradigma tanto na pesquisa científica quanto no ensino. Para Morin, a 

transdisciplinaridade implica a construção de um paradigma que permite distinguir, separar, 

opor e dividir relativamente esses conhecimentos científicos, porém mantendo-se o princípio 

de que eles possam se comunicar sem operar a redução. Todavia, a interdisciplinaridade pode 

ser entendida como o intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias ciências, que não 
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ficaria apenas na interação e reciprocidade entre as ciências, mas alcançaria um estágio no qual 

não haveria mais fronteiras estáveis entre as disciplinas.  

Façamos interdisciplinaridade. Mas a interdisciplinaridade controla tanto as 

disciplinas como a ONU controla as nações. Cada disciplina pretende primeiro 

fazer reconhecer sua soberania territorial, e, à custa de algumas magras trocas, 

as fronteiras confirmam-se em vez de se desmoronarem. [...] Portanto, é 

preciso ir mais longe, e aqui aparece o termo “transdisciplinaridade” (MORIN, 

2014, p. 135). 

 Morin (2015b) reconhece que a transdisciplinaridade ou a unidade da ciência “é 

impossível e incompreensível dentro do marco atual, no qual um número incalculável de fatos 

acumula-se nos alvéolos disciplinares cada vez mais estreitos”. De fato, não há um modelo 

prático de abordagem transdisciplinar elaborado e desenvolvido que tenha atingido os objetivos 

propostos por tal perspectiva. Não há, portanto, consenso considerado quando se analisa o 

conceito de transdisciplinaridade. Enquanto Japiassu (2006) considera a perspectiva 

transdisciplinar um “sonho”, Fazenda (2011) considera uma reflexão de uma idealização 

utópica.  

Já que a multi ou a pluridisciplinaridade implicam, quando muito, o aspecto 

de integração de conhecimentos, poder-se-ia dizer que a integração ou a pluri 

ou a multidisciplinaridade seria uma etapa para a interação para a 

interdisciplinaridade, e esta, por conseguinte, uma etapa para a 

transdisciplinaridade (que, entretanto, não passa de uma idealização utópica) 

(FAZENDA, 2011, p. 71). 

 Todavia, Morin (2014; 2015a; 2015b) concebe a transdisciplinaridade como uma 

possibilidade, porém, a partir de uma mudança de paradigma, não apenas da pesquisa e ensino, 

mas também cultural. Contudo, reiteramos que a perspectiva transdisciplinar pode emergir da 

contextualização do conteúdo nos Livros Didáticos de Química do Ensino Médio, haja vista 

que esta abordagem implica a compreensão da realidade social que, por sua vez, é complexa. 

As incertezas e questionamentos provenientes da contextualização implicam a análise crítica e 

transdisciplinar da realidade. 

1.5. A conceituação da interdisciplinaridade 

A interdisciplinaridade é o princípio da máxima exploração das 

potencialidades de cada ciência, da compreensão dos seus limites, 

mas, acima de tudo, é o princípio da diversidade e da criatividade.  

Norberto J. Etges 

 A tendência à diferenciação do conhecimento, a geração de uma multiplicidade de 

disciplinas que se concretizou desde o início do século XIX, a demanda do conhecimento 

especializado favorecido pela industrialização, a tendência ou necessidade da formação técnica 
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voltada aos interesses do capitalismo e a forte influência do paradigma positivista levaram à 

perspectiva da disciplinaridade.  

 O iluminismo, a razão instrumental, a verdade científica e a filosofia positivista, 

adornados pela ideologia dominante de supercontrole e, por fim a disciplinarização, levaram a 

instituição escolar à negação do pensamento crítico e a dominação e redução de todo fenômeno 

à uma ordem preestabelecida.  

 Especificamente a partir da década de 1970, a perspectiva interdisciplinar passa a se 

apresentar como alternativa ao problema da perspectiva puramente disciplinarizada. Ela se 

apresenta como alternativa para “resolução de problemas” por vários setores da sociedade no 

mundo globalizado, até mesmo por aqueles que puderam utilizar-se desta tendência para fins 

preestabelecidos, “mascarando” a verdadeira intenção de sua aplicabilidade. Follari (2011), 

afirma que a interdisciplinaridade teve seu surgimento nos anos 70 como uma reação do 

capitalismo a seus próprios problemas de legitimação. 

A interdisciplinaridade é, portanto, uma noção recente do ponto de vista 

histórico; pode-se mesmo dizer contemporânea, pois a palavra, para não dizer 

a coisa, foi forjada certamente há menos de cem anos e sua extensão ao 

domínio da educação é ainda mais recente porque ela data do pós-guerra 

mundial. [...] Mas, em nenhum caso, ela pode ser considerada como uma 

questão “velha como o mundo” em educação (LENOIR, 2005).  

 Mueller et al. (2011), ao tratar da interdisciplinaridade com perspectivas de interação 

entre o mundo do trabalho e da educação, utilizam de uma metáfora6 para nos ajudar a 

compreender o locus espaço temporal da interdisciplinaridade, sua abrangência e sua 

aplicabilidade. Trata-se do diálogo entre Lulu e Militina, em que o primeiro está em uma visita 

à Militina, que se encontra internado em uma clínica para doentes mentais. A discussão 

aparentemente desconexa se dá pelo motivo de Militina, após 15 anos de trabalho no mesmo 

setor de uma indústria, fabricando a mesma peça, continua sempre a ter dúvidas.  

 O diálogo, dissertado por Mueller et al. (2011, p. 185):  

- Eu sabia, mas você não gostaria de saber... o que fabricamos naquela fábrica? 

Para que servem aquelas peças... milhões de peças? Mas eu sei... eu faço 

peças... que servem para um motor... que pertence a uma outra máquina... que, 

porém não está ali... 

- ... 

- Eu um dia encontrei um engenheiro, peguei-o pelo pescoço e perguntei: O 

que se fabrica nesta fábrica? Diga ou te mato. 

 
6 A classe operária vai ao paraíso (La classe operária va in paradiso). Direção de Elio Petri. Itália: 1971. 108 min, 

color (Globo Vídeo). 
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- O fato é que, se não o tirassem da minha frente, eu acabava com ele. Mas 

isso, Lulu, não é loucura. Um homem tem o direito de saber o que faz... para 

que serve... ou não?  

 Na interpretação de Mueller et al. (2011, p. 185):  

Na verdade, a “loucura” de Militina pode ser considerada a sua última 

tentativa de compreender o que é a atuação com base no paradigma taylorista-

fordista, com a divisão técnica e social do trabalho característica deste modelo, 

em um contexto no qual alguém planeja e outros executam. [...] ele apenas deu 

vazão à necessidade de ter a noção do todo ou de ter as condições de 

compreender a questão “onde se encaixa esta peça”? (grifo dos autores). 

 O conceito de interdisciplinaridade está diretamente relacionado às perspectivas de cada 

setor da sociedade. Essa discussão requer a recuperação dos determinantes que em determinado 

momento histórico demandaram uma formação profissional taylorizada e um outro passaram a 

exigir uma formação toyotizada.  

A interdisciplinaridade passou a ser concebida e veiculada progressivamente 

como um conceito subsumido pelo capital, visando, em termos de discurso e 

de prática, demandar da instituição educativa um egresso cada vez mais 

adequado ao atual mercado capitalista: flexível e adaptável às mudanças do 

capital. Em síntese: seja na formação ou na atuação, demanda-se de um 

trabalhador “interdisciplinar” (MUELLER et al., 2011, p. 183).   

 A compartimentalização do conhecimento e do trabalho, filosofia do pensamento 

positivista, adquire um grau tão excessivo que o estudante não consegue fazer relação da 

disciplina estudada com a vida social e, ao mesmo tempo, o trabalhador não consegue 

identificar ao menos a finalidade real do seu trabalho.  

  A interdisciplinaridade surge, portanto, como alternativa à compartimentação dos 

conteúdos escolares, concomitantemente ao trabalho fragmentado nos sistemas de produção da 

sociedade capitalista, assumindo uma posição de crítica à separação do trabalho intelectual e 

manual, entre a teoria e a prática, à hierarquização e ausência de comunicação democrática 

entre os diferentes cargos de trabalho em uma estrutura de produção capitalista, e ainda entre o 

humanismo e a técnica (SANTOMÉ, 1998, p. 62). Portanto, em determinado período histórico, 

até mesmo na perspectiva do capital, a interdisciplinaridade surge com a pretensão reforçar o 

princípio da diversidade e da criatividade.  

 O trabalho interdisciplinar implica compreender – para além da vontade e da 

intencionalidade – os determinantes que em um definido período histórico demandam um 

modelo educacional específico. O capital exige em um dado momento o currículo taylorizado 

ou fordizado e em outro passa a exigir uma “escola toyotizada” (MUELLER et al., 2011, p. 

187). Todavia, em outra análise, uma nova reconstrução mais interdisciplinar do pensamento 
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também implica em recuperar dimensões que chegaram a ser “satanizadas pelo forte domínio 

do positivismo, como a imaginação, a criatividade, a intuição, a incerteza etc. Características 

humanas que, quando se revisa a biografia de grandes personalidades do mundo científico, 

sempre parecem decisivas” (SANTOMÉ, 1998, p. 67).  

 A análise da constituição histórica e material da interdisciplinaridade, enquanto ação 

epistemológica, não pretende construir um denominador comum sobre o próprio objeto, pelo 

contrário, objetiva reforçar “o princípio da máxima exploração das potencialidades de cada 

ciência, da compreensão dos seus limites, mas, acima de tudo, o princípio da diversidade e da 

criatividade” (ETGES, 1993). “Na concepção histórica, acreditamos, não há espaço para a 

univocidade, para o padrão, para a ordem etc. A concepção histórica ou dialética aqui 

pressuposta é ‘em aberto’ e, por isso, não constitui qualquer ‘dever ser’” (JANTSCH; 

BIANCHETTI, 2011, p. 23).  

 Vale ressalvar que há uma grande aproximação entre a conceituação de 

interdisciplinaridade e a contextualização. As convergências vão emergindo sempre que 

partimos do objetivo de formação do cidadão crítico, por meio do confronto entre o 

conhecimento científico e tecnológico e a realidade social vivida pelo estudante. A apreensão 

das convergências teóricas torna-se importante, principalmente no processo de conceituação da 

contextualização, que apresentaremos no próximo capítulo. As referências teóricas da 

interdisciplinaridade contribuíram para o processo de (re)construção do conceito de 

contextualização. Entendemos que os referenciais que apresentam a perspectiva de 

interdisciplinaridade crítica, e que adotamos nesta tese, vão traduzí-la de forma que a 

contextualização seja parte intrínseca do trabalho interdisciplinar. 

 Enfim, o conceito de interdisciplinaridade tem caráter polissêmico, portanto, a tentativa 

de se chegar à uma conceitualização/teorização nos remete diretamente à uma interpretação das 

perspectivas da abordagem interdisciplinar em educação em função das bases filosóficas dos 

respectivos referenciais teóricos. 

1.6. Perspectivas de abordagem da interdisciplinaridade 

A verdade consiste na congruência do construto consigo mesmo 

e no seu desenvolvimento em conjuntos cada vez mais 

complexos de proposições em determinado ramo de saber, que 

necessariamente se encarna nas condições do mundo, 

tranformando-o ativamente. 

Norbero J. Etges 
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 A análise das perspectivas da abordagem interdisciplinar é procedente de culturas, 

objetivos e bases filosóficas distintas, que levam a interpretações de algumas concepções 

teóricas da interdisciplinaridade em educação. Para Lenoir (2005), essas diferentes leituras 

resultam, fundamentalmente, do fato que os atores sociais, pesquisadores, formadores 

universitários ou especialistas participam de culturas que estão no alicerce dessas 

diferenciações conceituais. 

Em cada cultura existe uma relação específica com o mundo que marca uma 

relação com o saber que lhe é própria. A menos que isso seja o inverso, uma 

relação específica com o saber conota uma relação singular com o mundo! E 

essas relações se encontram sem dúvida em estreita interação. [...] Nosso 

cuidado será o de defender a manutenção dessas diferenças de perspectivas e 

de sublinhar sua complementaridade, ao mesmo tempo enriquecedora para a 

formação docente e necessária para evitar certos desvios racionalizantes ou 

consumistas que o fenômeno da mundialização tende a instaurar (LENOIR, 

2005). 

 Inicialmente, com base em Yves Lenoir, trataremos “três perspectivas diferentes de 

abordagem da interdisciplinaridade: a lógica do sentido, a lógica da funcionalidade e a lógica 

da intencionalidade fenomenológica” (LENOIR, 2005). Posteriormente, trataremos da 

perspectiva interdisciplinar no campo da materialidade histórica, baseados principalmente em 

Jantsch e Bianchetti (2011), discorrendo sobre os principais contrapontos desta perspectiva com 

a da intencionalidade fenomenológica. 

1.6.1. Da lógica do sentido 

 A perspectiva da lógica do sentido, face à interdisciplinaridade, está voltada às relações 

internas do sistema das ciências que, fundamentada na epistemologia e no conhecimento 

acadêmico, objetiva a síntese conceitual direcionada à unificação das ciências. 

No primeiro caso, o da pesquisa de uma síntese conceitual – que poderia ser 

quantificada de interdisciplinaridade acadêmica – trata-se de extrair com uma 

preocupação de unificação das ciências, primeiramente, uma estruturação 

coerente e solidamente articulada hierarquicamente entre as diferentes 

disciplinas constitutivas da ciência [...]. Esta orientação é marcada pela 

tentação do holismo e é sustentada por preocupações fundamentais de ordem 

filosóficas e epistemológicas que visariam a reconciliar o ser humano com sua 

existência (LENOIR, 2005). 

 Esta primeira perspectiva de interdisciplinaridade, segundo o autor, caracterizada por 

“preocupações críticas nos planos epistemológicos, ideológicos e sociais” é de origem francesa. 

A preocupação central neste caso é a pesquisa do sentido e da conceitualização, em que a 

relação com o saber disciplinar está no centro do processo interdisciplinar. “Na França, o acesso 

à liberdade humana passa prioritariamente pela instrução (aquisição do saber)”, uma 
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perspectiva que, no contexto histórico, se origina do século das luzes (século XVIII). A relação 

com o saber, com a disciplina científica torna-se, portanto, primordial e garante a tradição 

cultural. Importante é problematizar o saber, questionar-lhe o sentido antes de agir (LENOIR, 

2005).  

 Nesta perspectiva, portanto, o dar sentido aos conceitos científicos é o que apresenta 

maior relevância. A interdisciplinaridade fica praticamente em função do conhecimento 

acadêmico e científico. Já na segunda perspectiva, da lógica da funcionalidade, considerada por 

Lenoir (2005), a ação e a utilização prática do saber apresentam-se como primordiais no 

processo de construção do conhecimento. 

1.6.2. Da lógica da funcionalidade 

 Na perspectiva da lógica da funcionalidade, face à interdisciplinaridade, a demanda é 

social e está direcionada, portanto, à abertura ao exterior. Não mais centralizada no plano 

epistemológico e acadêmico, ela trata o conhecimento científico do seu ponto de vista 

operacional e está voltada à relação das ciências com questões sociais pelo intermédio de 

abordagens instrumentais.  

No segundo caso, a abordagem instrumental, orientada principalmente na 

direção das interações externas, promove a busca de um saber diretamente útil, 

funcional e utilizável para responder a questões e a problemas sociais 

contemporâneos, [...], a questão da interdisciplinaridade não é antes de tudo 

teórica, ela é pragmática e organizacional. Nesse sentido, a 

interdisciplinaridade é de ordem instrumental, operatória e metodológica 

(LENOIR, 2005).  

Esta segunda perspectiva é, portanto, mais prática e operacional, centrada nas questões 

sociais empíricas e na atividade instrumental, uma característica oriunda principalmente dos 

Estados Unidos. A preocupação central é a pesquisa da funcionalidade, em que “a 

interdisciplinaridade é percebida como uma prática essencialmente política” (Lenoir, 2005). 

Isto é, ela descobre sua forma e sua necessidade mais na ação prática ou política e menos na 

elaboração dos conhecimentos ou das explicações que aspira cada disciplina. “Nos Estados 

Unidos, o alcance da liberdade humana passa prioritariamente pela socialização, entendida aqui 

como o desenvolvimento de um saber-agir na qualidade de integração do saber-fazer e do saber-

ser”. Ser livre está ligado à capacidade de agir no e sobre o mundo e não necessariamente 

associado à aquisição do conhecimento. 

 Enquanto na França, o educar passa prioritariamente pelo dar sentido ao conhecimento, 

pela aquisição do saber acadêmico, nos Estados Unidos educar é igual a instrumentalizar em 

duplo sentido, o da prática e o das relações humanas e sociais. Contudo, no último caso, há uma 
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caracterização por desenvolver uma “concepção ‘vocacionalista’ centrada, por um lado, no 

desenvolvimento de símbolos, visando conciliar a ética protestante com a nova ordem industrial 

e, por outro lado, no desenvolvimento da formação profissional” (LENOIR, 2005). 

 Entendemos que a conceitualização da interdisciplinaridade assim como a análise de 

suas diferentes perspectivas impõe o retorno ao contexto histórico. O conceito de 

interdisciplinaridade é polissêmico, passa por processos de recontextualização e hibridismo, e 

apresenta diferentes perspectivas dentro de um estado-nação e em diferentes continentes. 

Entender as razões de sua origem em cada contexto também se faz necessário. Todavia, 

diferentes perspectivas de educação e de interdisciplinaridade podem apresentar finalidades em 

comum.  

[...] estas diferenças são sócio-historicamente fundamentadas em duas lógicas 

distintas que remetem a duas concepções de educação, uma francófona, outra 

americana, buscando, todavia, uma finalidade comum. Com efeito, tanto nos 

Estados Unidos como na França, os sistemas educativos escolares têm como 

finalidade primeira o desenvolvimento integral da pessoa humana: uma pessoa 

autônoma, responsável, apta a agir na sociedade de maneira refletida e crítica. 

Em resumo, esses dois sistemas visam formar seres humanos livres, 

emancipados. A operacionalização desta visão repousa em tradições 

diferentes, alguns dirão em paradigmas diferentes (LENOIR, 2005). 

 De origem europeia a perspectiva de abordagem da interdisciplinaridade está voltada 

aos planos epistemológicos e de manutenção das tradições culturais; de origem anglo-saxônica 

a interdisciplinaridade atende à perspectiva da funcionalidade e da finalidade, da formação do 

sujeito capaz de participar harmonicamente das atividades sociais, políticas e econômicas de 

uma sociedade. As perspectivas pedagógicas da funcionalidade favorecem a 

“operacionalização de dispositivos apropriados para atender a essas finalidades, permitindo ao 

sujeito integrar por meio de suas aprendizagens as normas e valores sociais retidos em um 

currículo” (LENOIR, 2005).  

Quanto à questão da valorização da cultura de um estado-nação, as duas perspectivas se 

diferem. Nos Estados Unidos, por exemplo, a perspectiva instrumental da interdisciplinaridade 

(da lógica da funcionalidade) está mais associada ao fenômeno da globalização, quando 

comparada com a perspectiva epistemológica ou acadêmica da interdisciplinaridade (da lógica 

do sentido). Vale salientar que a globalização é sustentada pela ideologia neoliberal e tende a 

atenuar, ou até a apagar as diferenças culturais que caracterizam os Estados-Nação. Contudo, 

para Lenoir (2005), esta mudança radical da organização das sociedades, que conduz à 

substituição dos Estados-Nação por um sistema de grandes corporações internacionais e das 

culturas nacionais por um compromisso sem alma, tem efeitos importantes diretos sobre o 



54 
 

currículo escolar. A intencionalidade é o processo de padronização do currículo, direcionado 

principalmente ao que predomina nos Estado Unidos. A perspectiva da interdisciplinaridade 

instrumental se dá em função dos interesses dos meios de produção dentro do sistema 

capitalista. 

Follari (2011b) chama a atenção para o cuidado com a interdisciplina como “união das 

culturas”, pois neste caso podemos nos deparar com a dissimulação das diferenças. O que tenta 

fazer esquecer os respectivos objetivos de dominadores e dominados na distribuição mundial 

e/ou nacional do poder. Neste caso, o projeto apresenta o interdisciplinar estando 

completamente fora de sua esfera e apoiando, de todas as formas, no poder do imaginário. 

[...] esta “unidade das culturas” representa o “terreno da exterioridade 

analítica” onde o analisador guarda para si o direito de “objetivizar” o 

analisado e de desaparecer da cena como sujeito-prático para converter-se 

num fantasma “sujeito epistêmico”, o sujeito ocidental da Racionalidade e da 

Ciência”. [...] a comunidade das culturas, sob a égide material, 

“naturalmente”, da cultura dominante que se beneficia com a ideia de suposta 

igualdade: os Estado Unidos (FOLLARI, 2011b, p. 119-120). 

Etges (2011), considera a interdisciplinaridade instrumental como uma perspectiva 

insuficiente. Considera que apenas com esta perspectiva, não se consegue dar importância ou 

explicar teoricamente, racionalmente, os próprios fins; não se consegue descobrir se eles são, 

como tais, racionais ou não. “A postura instrumentalista fica indefesa diante da violência sem 

limites, diante do holocausto e da escravidão dos homens, diante do poder dos senhores ou da 

onipotência do individualismo exasperado”. Ela não atenta para a estrutura do saber nem se 

funda em uma ética objetiva. Trata-se do trabalho de cooperação em equipe, contudo, não há 

necessariamente um questionamento mais profundo dos propósitos deste trabalho. Não tem a 

pretensão à produção do saber. “Uma ação puramente instrumental é uma execução meramente 

técnica, jamais uma atividade interdisciplinar” (ETGES, 2011). É neste ponto que defendemos 

que a perspectiva da interdisciplinaridade está associada à contextualização, que abarca a ação 

epistemológica. Apresentaremos a defesa desta associação no próximo tópico (1.7).  

Defenderemos também, no capítulo 2 (tópico 2.6), a importância da perspectiva 

instrumental da transdisciplinaridade, porém, quando associada à contextualização do 

conhecimento científico. Russell et al. (2008) defendem que, em contraste com a 

interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade apresenta-se com maior potencial para 

compreender e responder problemas de cunho social, contudo esse potencial decorre das 

características da transdisciplinaridade, que “inclui o foco no problema (a pesquisa se origina 
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e é contextualizada nos problemas do ‘mundo real’)” (RUSSELL et al., 2008, p. 461, tradução 

e grifo nosso). 

Quanto ao trabalho escolar tradicional, retornando às considerações de Etges (2011), a 

interdisciplinaridade instrumental, ausente de contextualização, ocorre apenas em termos de 

fins e de meios e não está relacionada com o ato de pensar ou aprender a pensar, ela caracteriza 

pura execução de ações pré-programadas.  

Assim, um currículo escolar ou um programa de “pesquisa interdisciplinar” 

apenas aparentemente deixa de lado as estruturas fechadas de cada disciplina 

ou construto, quando põe professores e alunos numa grande sala e os faz 

trabalhar em função de um produto final qualquer, ou quando os pesquisadores 

passam a trabalhar num grande projeto, cada qual aportando com elementos 

de seu campo, mas sempre em função de um saber dominante. O jogo aí é de 

soma-zero para as ciências auxiliares. Na atividade interdisciplinar todos, 

porém, devem ganhar (ETGES, 2011, p. 80). 

A racionalidade instrumental se justifica, não na produção científica e do saber, mas 

apenas em determinados campos da tecnologia e de processos de cientificação, de generalização 

e de controle de informações para devidos fins. 

1.6.3. Da lógica da intencionalidade fenomenológica 

 A terceira perspectiva de abordagem da interdisciplinaridade, colocada por Lenoir 

(2005), é a da lógica da intencionalidade fenomenológica. Neste caso, a interdisciplinaridade 

centra-se na pessoa na qualidade de ser humano e procede segundo uma abordagem 

fenomenológica.  

Se a lógica francesa é orientada em direção ao saber e a lógica americana sobre 

o sujeito aprendiz, parece-me que a lógica brasileira é dirigida na direção do 

terceiro elemento construtivo do sistema pedagógico-didático, o docente em 

sua pessoa e em seu agir (LENOIR, 2005).  

 Para Lenoir (2005), Ivani Fazenda é a figura mais representativa do pensamento 

interdisciplinar que se apoia na análise introspectiva do docente de suas próprias práticas, de 

maneira a permitir reconhecer aspectos de seu ser (seu “eu”) que lhe são desconhecidos e, a 

partir daí, tomar consciência de sua abordagem interdisciplinar. De fato, a autora destaca a 

questão da intencionalidade, da necessidade do autoconhecimento, da intersubjetividade e do 

diálogo, em um projeto pedagógico centrado principalmente no “saber-ser” (FAZENDA, 2011, 

2012, 2013).  

 Lenoir (2005) reforça que as três perspectivas de abordagem interdisciplinar (da lógica 

do sentido, da lógica da funcionalidade e da lógica da intencionalidade fenomenológica) são 

complementares e se valorizadas isoladamente podem conduzir à desvios.  
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Se a abordagem instrumental pode ser um coadjuvante poderoso para resolver 

problemas sociais de diversas ordens, ela pode também reduzir a atividade 

intelectual a preocupações de viabilidade comercial e submeter à formação 

universitária – ensino e pesquisa – às exigências políticas ou econômicas. Por 

sua parte, a abordagem epistemológica pode ajudar a compreender a 

complexidade, os fundamentos e os desafios das relações disciplinares; ela 

pode também favorecer uma acentuação da fragmentação disciplinar ou 

eliminar a perspectiva social. Enfim, a perspectiva fenomenológica, que pode 

favorecer enormemente a tomada de consciência pelo docente de suas funções 

profissionais, senão sociais, pode também induzir condutas humanas que 

negligenciam, entre outras, a relação com o saber (LENOIR, 2005). 

 Todavia, entendemos que seja necessário colocar em discussão uma quarta perspectiva 

de abordagem da interdisciplinaridade, que apresenta um viés materialista histórico com base 

principalmente em Jantsch e Bianchetti (2011). Trata-se de um contraponto, principalmente à 

perspectiva da intencionalidade fenomenológica. Ressalvamos este contraponto, ou seja, a 

perspectiva da materialidade histórica, contribuiu de forma única para o processo de 

conceituação da contextualização que defendemos nesta tese. 

1.6.4. Da materialidade histórica 

Jantsch e Bianchetti (2011) defendem que uma apreensão mais ampla da perspectiva da 

interdisciplinaridade necessita de uma historicidade e materialidade para que, nesse contexto, 

possa ser compreendida dentro dos movimentos das sociedades capitalistas contemporâneas. A 

interdisciplinaridade deve ser discutida antes ou mais na epistemologia do que na metodologia, 

incorporada à perspectiva da compreensão do processo de construção do conhecimento, 

processo que só pode ser aprofundado à luz da própria materialidade histórica. 

A nosso ver, a filosofia do sujeito é a base e a expressão maior da concepção 

a-histórica relativa à interdisciplinaridade [...]. Não negamos as possíveis 

contribuições da filosofia do sujeito na produção histórica acumulada do 

conhecimento. Contudo, seja na circunscrição idealista (autonomia das ideias 

ou primado explicativo das ideias ou, ainda, atribuição de suficiência absoluta 

ao sujeito pensante) ou em outra qualquer (ecletismo etc.) que incorra em a-

historicidade, não vemos substrato suficiente para configurar a construção 

histórica do objeto “interdisciplinaridade”. Chamamos a atenção para o fato 

de que a construção histórica de um objeto implica a constituição do objeto e 

a compreensão do mesmo, aceitando-se, com isso, a tensão entre o sujeito 

pensante e as condições objetivas (materialidade) para o pensamento 

(JANTSCH; BIANCHETTI, 2011, p. 19-20). 

 A filosofia do sujeito caracteriza-se por privilegiar a ação do sujeito sobre o objeto, de 

modo a tornar o sujeito um absoluto na construção do conhecimento e do pensamento. O sujeito, 

aí, é autônomo. Uma das consequências desta compreensão do processo de construção do 

conhecimento é avaliar de forma moralista esse processo, destacando-se, então, a polaridade 

bem X mal. Além disso, o bem e o mal no mundo do conhecimento são lidos a partir da redução 
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voluntarista (ato de vontade) do sujeito que conhece ou que constrói conhecimento. Com esta 

perspectiva desaparecem as condições objetivas que envolvem o processo de construção do 

conhecimento. Enfim, aí a história não existe e o sujeito normalmente é confundido com o 

indivíduo humano. Portanto, essa filosofia do sujeito atropela, em nosso entendimento, também 

o sujeito (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011, p. 19-20). 

 Santomé (1998), enfatiza a necessidade de um retorno à história para tratarmos a 

constituição do conceito de interdisciplinaridade e do processo de construção do conhecimento, 

associando sempre às demandas dos meios de produção. A discussão sobre a 

interdisciplinaridade está associada à história do conhecimento do mundo ocidental em 

particular. Trata-se de uma trajetória que priorizou primeiramente a totalização no mundo 

ocidental judaico-cristão e, em seguida, caminhou gradativamente para o processo de 

parcialização, a exemplo do taylorismo-fordismo que retornou à totalização, representada pelo 

período da toyotização. Períodos esses que longe ficaram de ater-se apenas ao mundo da 

produção e que, por sua vez, principalmente nos dois últimos séculos, influenciaram 

efetivamente na constituição de um currículo escolar, a promover a educação necessária às 

demandas de pensamento e de produção de cada período histórico.  

 As teorias e práticas importadas para os meios científicos e educacionais, tornam-se 

rapidamente hegemônicas e podem até assumir o caráter de salvacionista de todos os males, 

pelas instâncias do Estado e pelos órgãos dirigentes e representativos das classes empresariais. 

Isto as mantêm por longo tempo imunes à crítica. A realidade e vicissitudes de um conceito, 

importado ou recontextualizado, só poderão ser bem compreendidos à luz da materialidade 

histórica. 

Há críticas consistentes ao caráter de modismo e reducionismo atribuído ao conceito de 

interdisciplinaridade, no que diz respeito ao caráter salvacionista atribuído ao problema da 

superespecialização e de que ela deve se realizar a partir de um projeto em equipe.  

Não é aceitável a acepção iluminista, que concebe a interdisciplinaridade 

como método a tirar as ciências da caminhada em direção ao abismo e da sua 

situação de trevas ou, em outras palavras, da incapacidade destas de resolver 

o seu suposto mal maior: a especialização (germe da sua própria morte). Mais 

apressada e infundada, ainda, é a exacerbação iluminista derivada, que vê a 

salvação da ciência nos trabalhos em equipe ou em “parceria” como se as 

outras iniciativas estivessem condenadas a priori. Também a reação 

romântica (romantismo: exaltação da genialidade da razão) ao cientificismo é 

estranha à concepção histórica da interdisciplinaridade (JANTSCH; 

BIANCHETTI, 2011, p. 20). 

 Segundo os autores, não é um trabalho em equipe ou “parceria” que superará a redução 

subjetivista própria da filosofia do sujeito. 



58 
 

A “interdisciplinaridade” da “parceria”, ao contrário do que supõem os que se 

orientam pela filosofia do sujeito, não abarca, ordena e totaliza a realidade 

supostamente confusa do mundo científico. Ou seja, a fórmula simples do 

somatório de individualidades ou de “sujeitos” pensantes (indivíduos) – que 

não apreende a complexidade do problema/objeto – não é milagrosa nem 

redentora. Muito menos o será o “ato de vontade” que leva um sujeito pensante 

a aderir a um “projeto em parceria” (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011, p. 21). 

Contudo, os autores chamam a atenção para impossibilidade da “redução a um 

denominador comum”, advertindo sobre o caráter não científico do “pensamento” polarizado e 

alertando para a importância do estabelecimento de um produtivo confronto entre diferentes 

teorizações. Jantsch e Bianchetti afirmam (2011): “Na concepção histórica não há espaço para 

o padrão. A concepção histórica ou dialética aqui pressuposta é ‘em aberto’ e, por isso, não 

constitui qualquer dever ser”. Etges (1993) reforça: “A interdisciplinaridade é um princípio da 

máxima exploração das potencialidades de cada ciência, da compreensão dos seus limites, mas, 

acima de tudo, é o princípio da diversidade e da criatividade”. Pretende-se, portanto, constituir 

de subsídios para o debate tanto entre diferentes concepções quanto, interno, à concepção 

histórica. Os autores apresentam como alternativa o “enfrentamento”, o “debate” e a 

“explicação” frente àqueles que defendem o trabalho em “equipe” ou em “parceria”. 

Ocorre, portanto, a apreensão da interdisciplinaridade na sua relação com a 

materialidade histórica –  para além da filosofia do sujeito – como alternativa à concepção 

consagrada no Congresso de Nice – França (1969), que se difundiu no Brasil, “graças 

principalmente aos escritos de Hilton Japiassu e ganhou mais amplitude com a 

produção/socialização encetada por vários de seus leitores, entre os quais se destaca Ivani 

Fazenda” (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011). Contudo, as ideias predominantes que foram 

difundidas assumem, no Brasil, pressupostos próprios da filosofia do sujeito, cuja difusão 

trouxe consigo importantes equívocos teóricos, como, por exemplo, a compreensão da ciência 

de forma moralista, que toma contornos de quase “fé religiosa”. Consideram que há uma 

peculiaridade da filosofia do sujeito que consiste basicamente na condenação moralizada da 

especialização, a qual seria superada pelo ato de vontade do sujeito cognoscente. “É Japiassu 

que fala em ‘patologia do saber’ e em ‘cancerização’, termos utilizados também por Gusdorf. 

Fazenda radicaliza esta ‘compreensão’ moralizadora” (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011). 

Para Etges (2011) “na visão construtivista que propomos, cada construto, seja no interior 

de um mesmo campo científico, seja entre os mais diversos e afastados ramos do saber, é 

independente dos outros”. Contudo, esta independência e autonomia da produção científica é 

vista como fragmentação. 
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Ora, fragmento supõe que houve ou deveria haver um todo, uma unidade 

qualquer que se perdeu no decorrer do tempo. De fato, o que se perdeu foi 

aquela “unidade natural” do homem primitivo e sem história imerso na 

natureza e dela inteiramente dependente. É este paraíso perdido que os 

senhores da ciência única e unitária do “futuro” ou da “revolução” estão 

procurando inutilmente com seu afã religioso. [...] pela própria lógica da 

produção/construção do saber e por sua autonomia, as ciências não são 

fragmentos de um saber unitário e absoluto (ETGES, 2011, p. 73). 

De acordo com Etges (2011), a ciência e o saber são construções feitas “contra o mundo 

dado do cotidiano, o mundo dado da natureza externa. Por isso, as construções científicas não 

podem ser pensadas como tendo a ver com a verdade, [...] não são cópias do mundo dado. São 

reorganizações do mundo congruentes com o sujeito produtor”. A ciência é, tal como os 

produtos do trabalho material, expressão e exteriorização do homem. Todavia, produções 

independentes dos homens – as ciências – não levam nem podem levar a um conhecimento 

global, unitário. “Elas não são reflexos do dito real que um dia pudesse ser explicado por um 

único princípio, por uma única ciência. A finitude das produções humanas não permite tal, 

assim como a finitude do mundo exterior só admite limitações” (ETGES, 2011). 

O trabalho interdisciplinar consiste precisamente na transposição, no deslocamento de 

um sistema construído (fragmento ou disciplina) para outro e, por isso, a interdisciplinaridade 

é uma exigência imanente das ciências postas, isto é, elas são formas de organização do mundo 

feitas pelos homens, que se põem na linguagem, na transposição, na ação interdisciplinar. O 

objeto criado em cada ciência exige uma adequação da linguagem em seu conteúdo, impondo 

ao cientista deslocar seu sistema para o campo de suas representações e experiências familiares 

e, ao mesmo tempo, para atingir as representações e experiências familiares dos outros. Assim, 

“a interdisciplinaridade tem sua base na própria gênese e no fundamento da própria produção 

do saber, e não se funda na busca de alguns elementos comuns que deveriam ser descobertos 

para se chegar a uma espécie de denominador comum, ou a uma unidade global” (ETGES, 2011).  

Para o autor a interdisciplinaridade generalizadora é uma forma equivocada de 

interdisciplinaridade, em que o cientista não compreende o que realmente está fazendo e, 

enredado em um amontoado de teorias, permanece prisioneiro do senso comum e do 

irracionalismo, quando tenta entender tudo o que se passa. 

A fragmentação do conhecimento ou especialização leva o homem a não ter domínio 

sobre o próprio conhecimento produzido. Em decorrência disto, nos pressupostos próprios da 

filosofia do sujeito, o conhecimento disciplinar passa a ser assumido como uma “patologia” ou 

“cancerização”. Assim, tais doenças (fragmentação do conhecimento), pressupõe-se, só 

poderão ser superadas pelo ato de vontade de um sujeito (pensante), ou melhor, pela soma de 
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sujeitos pensantes, que farão a cirurgia extirpadora dos tumores (disciplinas) cancerígenos 

(JANTSCH; BIANCHETTI, 2011). 

Pode-se concordar que a especialização levada ao paroxismo, como ainda 

ocorre hoje em alguns campos, foi e é um problema, mas também foi e é 

solução na medida que possibilita o avanço do conhecimento humano. Por que 

vê-la como cancerização, como patologia? À ideia de que somente é possível 

ser interdisciplinar em grupo, contrapomos a de que a sós também é possível. 

Um grupo pode ser mais homogêneo e superficial que o indivíduo que busca 

recursos de várias ciências para explicar determinado processo (JANTSCH; 

BIANCHETTI, 2011, p. 25). 

 Segundo os autores, o tão propalado “projeto em equipe” é um pressuposto taylorista-

fordista mascarado, e ainda, a fábrica moderna também constitui este “sujeito coletivo”. Ao não 

historicizar o processo, a única saída possível que resta é a moralização. Conclui-se, portanto, 

que a apreensão mais ampla da interdisciplinaridade e da produção do conhecimento em geral 

necessita de uma historicidade e materialidade para poder ser compreendida dentro dos 

movimentos das sociedades capitalistas contemporâneas.  

 Não há conhecimento contextualizado e interdisciplinar separado do modo de produção 

em vigor, ou seja, o que é necessário é compreender, criticar e refletir, o contexto a partir de 

uma totalidade histórica (impõe-se, pois, a historicidade e a materialidade). 

Assim sendo, podemos perceber, historicamente, o processo de fragmentação 

do conhecimento, caminhando lado a lado com o processo de fragmentação 

do trabalho (especialmente a divisão técnica do trabalho). Também podemos 

afirmar que o taylorismo (a ciência da divisão do trabalho) e o fordismo (a 

ciência da produção em série) não são gratuitos e/ou descontextualizados; eles 

são um modo de viver o trabalho e o conhecimento possível pela materialidade 

histórica posta/construída. O mesmo podemos dizer de Bobbit – pai do 

currículo –, que introduziu os princípios do taylorismo na escola (JANTSCH; 

BIANCHETTI, 2011, p. 173). 

A interdisciplinaridade, assim como a contextualização, deve ser apreendida e veiculada 

para além da culpabilização da divisão do conhecimento como responsável pelos resultados 

questionáveis no que diz respeito ao processo de construção do conhecimento, seja campo 

científico ou da prática pedagógica. 

1.7. A perspectiva de interdisciplinaridade está associada à contextualização 

Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de distanciar-se dele 

para ficar com ele; capaz de admirá-lo para, objetivando-o, transformá-lo e, 

transformando-o, saber-se transformado pela sua própria criação; um ser 

que é e está sendo no tempo que é o seu, um ser histórico, somente este é 

capaz, por tudo isto, de comprometer-se. 

Paulo Freire (1979). 
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 Há uma relação direta entre a conceituação e a perspectiva de interdisciplinaridade 

apresentada pelos referenciais da materialidade histórica com a contextualização dos conteúdos 

científicos que compreendemos e defendemos nesta tese. Corroboramos com a proposição de 

Frigotto (2011), o qual afirma que “os processos educativos são constituídos nas e pelas 

relações sociais, sendo eles mesmos constituintes destas relações”. Isto caracteriza o campo 

educativo como objeto da produção do conhecimento e a prática docente como a ação que 

promove a socialização do conhecimento. Se impõe, todavia, ao docente a sua capacidade de 

tornar o seu conteúdo inserido no contexto social, que revela a natureza complexa do processo 

educativo.  

 A afirmativa de Frigotto (2011), assim como do contexto da materialidade histórica na 

apreensão da interdisciplinaridade crítica de Janthsch e Bianchetti (2011) e Etges (2011), pode 

ser transferida para o processo de conceituação da contextualização. Contudo, entendemos que 

esta perspectiva não implica necessariamente e inevitavelmente a inter-relação entre a Química 

e outra disciplina qualquer. Podemos abordar somente o conteúdo Químico a partir de sua 

“constituição nas e pelas relações sociais” sem que o caráter disciplinar seja dissolvido no 

processo da contextualização. 

 Frigotto (2011) salienta que não ocorre a diluição da especificidade e da cientificidade 

do campo educativo, pelo contrário, que estas lhe são asseguradas por sua materialidade própria. 

A interdisciplinaridade, assim como a contextualização, se impõe como problema (algo que se 

impõe como desafio a ser decifrado) e como necessidade (algo que historicamente emerge como 

imperativo). 

 Quanto à interdisciplinaridade como problema, Gaudêncio Frigotto afirma: 

Fazer a análise teórica dos fatos é empreender um esforço de saturar as 

categorias abstratas de mediações, de conteúdos dados pela especificidade de 

uma determinada realidade. [...] Aqui as categorias assumem autonomia face 

ao real histórico e aparecem como um a priori, camisas de força que 

amordaçam o tecido complexo da realidade. [...] A produção e divulgação do 

conhecimento não se faz alheia aos conflitos, antagonismos e relações de 

forças que se estabelecem entre as classes ou grupos sociais. A produção do 

conhecimento é ela mesma parte e expressão dessa luta (FRIGOTTO, 2011, 

p. 37 e 45, grifo nosso).  

 O autor explica que é neste contexto que a interdisciplinaridade se torna um desafio e, 

ao mesmo tempo, uma necessidade. Pois, é na produção do conhecimento, que é parte e 

expressão do que representa a possibilidade de apreensão do real, que a teoria se constitui em 

força material e a consciência crítica em elemento fundamental e imprescindível na luta pela 

transformação das relações sociais marcadas pela alienação e exclusão. 
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 Ao tratar o campo específico da prática pedagógica, surge outro problema da perspectiva 

contextualizada e interdisciplinar, que se refere à divisão arbitrária entre as disciplinas das 

ciências humanas e sociais e as disciplinas de conteúdos mais específicos e técnicos. Não 

significa que estamos nos posicionando contra a separação por disciplinas, porque é por meio 

das disciplinas que se efetiva o processo interdisciplinar, porém, este ocorre arbitrariamente 

entre as disciplinas da mesma área. Até mesmo culturalmente forma-se uma divisão entre as 

ciências naturais e suas tecnologias (neste caso fora do contexto social) e das ciências humanas 

e sociais. Trata-se de obstáculo ao processo de socialização do conhecimento científico. 

 Morin (2014) é radical quanto a divisão arbitrária do conhecimento por áreas, cujo 

caráter de determinismo e simplificação se traduz em ciência sem de consciência e em obstáculo 

à compreensão da realidade. 

As ciências humanas não têm consciência dos caracteres físicos e biológicos 

dos fenômenos humanos. As ciências naturais não têm consciência da sua 

inscrição numa cultura, numa sociedade, numa história. As ciências não têm 

consciência dos princípios ocultos que comandam as suas elucidações. As 

ciências não têm consciência de que lhes falta uma consciência (MORIN, 

2014). 

 Em relação à interdisciplinaridade (e disciplinaridade – delimitação do objeto a ser 

investigado) como necessidade, Frigotto considera que: 

A necessidade de interdisciplinaridade na produção do conhecimento funda-

se no caráter dialético da realidade social que é, ao mesmo tempo, una e 

diversa e na natureza intersubjetiva de sua apreensão. O caráter uno e diverso 

da realidade social impõe distinguir os limites reais dos sujeitos que 

investigam os limites do objeto investigado. Delimitar um objeto para a 

investigação não é fragmentá-lo, ou limitá-lo arbitrariamente. Ou seja, se o 

processo de conhecimento nos impõe a delimitação de determinado problema, 

isto não significa que tenhamos que abandonar as múltiplas determinações que 

o constituem. E, neste sentido, mesmo delimitado, um fato teima em não 

perder o tecido da totalidade de que faz parte indissociável (FRIGOTTO, 

2011, p. 36).  

 A interdisciplinaridade é necessária e a delimitação é, por natureza, indissociável da 

totalidade que foi retirada. Contudo, a compreensão da categoria totalidade “concreta”, e não 

vazia “caótica” é imprescindível. “Esta não é tudo e nem o princípio fundador de tudo. 

Investigar dentro da concepção da totalidade concreta significa buscar explicitar, de um objeto 

de pesquisa delimitado, as múltiplas determinações e mediações históricas que o constituem” 

(FRIGOTTO, 2011).  

 A necessidade imperativa da interdisciplinaridade (e da contextualização) se dá após a 

necessária delimitação (retirada do contexto real), ou seja, ocorre no retorno, quando a parte 

isolada tem que ser efetivamente compreendida e explicitada na integridade das características 
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e qualidades da totalidade real e concreta. É nesta materialidade (sempre histórica e social) que 

os homens produzem suas ideias, teorias e concepções, que podem promover a transformação 

da realidade social ou, ao menos, compreendê-la enquanto já transformada em segunda 

instância. “A consciência jamais pode ser outra do que o ser consciente, e o ser consciente dos 

homens é seu processo de vida real” (MARX; ENGELS, 1986 apud FRIGOTTO, 2011, p. 43). 

 Outra afirmação importante de Frigotto (2011) é que o trabalho interdisciplinar não se 

efetiva se o processo investigativo não transcender a fragmentação (necessária à investigação) 

e o plano fenomênico. Nesta perspectiva há aproximação do conhecimento disciplinar ou da 

interdisciplinaridade, aqui defendida, do pensamento transdisciplinar7, que pode ser definida 

como “estruturas conceituais articuladas que transcendem o escopo restrito de visões de mundo 

disciplinares” (MILLER, 1982, tradução nossa). Para Raymond Miller, as sínteses conceituais 

sobre transdisciplinaridade não são idênticas e podem emergir da fenomenologia e da 

abordagem baseada em forças materiais de produção. Klein (2014, p. 69, tradução nossa) 

evidencia, na sua análise historiográfica e sociológica sobre transdisciplinaridade, que “o 

suposto desajuste entre a estrutura disciplinar do conhecimento e os problemas do mundo real 

é epistemologicamente ingênuo”. Importante salientar que o cerne do conceito é a noção de 

“atitude transdisciplinar”, que pode levar a discussão para a prática pedagógica. 

 De fato, se a interdisciplina está circunscrita na contextualização, cujo propósito maior 

é a aproximação do conteúdo acadêmico e escolar da realidade social concreta, chega-se a um 

ponto que o conhecimento disciplinar tradicional já não é suficiente para a compreensão e 

resolução de problemas. Emergem, portanto, as incertezas, a crítica reflexiva e a criatividade, 

pois, a interdisciplinaridade e a contextualização são “o princípio da máxima exploração das 

potencialidades de cada ciência, da compreensão dos seus limites, mas, acima de tudo, é o 

princípio da diversidade e da criatividade” (ETGES, 1993). Assim, os questionamentos passam 

a superar as respostas objetivas, prontas e acabadas, do paradigma positivista em educação.  

 Vale reiterar e ressalvar que compreendemos que a contextualização no ensino de 

Química, ou na abordagem dos conceitos em Livro Didático desta disciplina, não implica 

necessariamente e inevitavelmente a interação entre duas ou mais disciplinas. Contudo, dado o 

caráter de complexidade desta abordagem, a contextualização fica mais associada ao processo 

transdisciplinar do que interdisciplinar propriamente dito. Consideramos, entretanto, que o 

 
7 Não queremos passar uma ideia simplificada sobre o conceito de transdisciplinaridade, de forma ingênua e 

irresponsável. Compreendemos, contudo, que a interdisciplinaridade crítica, contextualizada, que contempla a 

análise crítica e reflexiva do processo de vida real e, portanto, complexo, implica o pensamento transdisciplinar. 

Trata-se de uma necessidade e de um desafio, que implica também a continuidade de pesquisas que retomem a 

discussão sobre a abordagem transdisciplinar em obras didáticas de Química.  
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transdisciplinar pode passar através de uma só disciplina, a exemplo da Química, para que 

ocorra a transcendência do conhecimento acadêmico e escolar. 

 A ciência só tem existência pela sua exteriorização e a partir desta perspectiva que se 

torna possível compreender o trabalho interdisciplinar. “A ciência não é imediatamente 

acessível ao senso comum, e nem mesmo ao próprio cientista. Ele sabe, manipula os elementos 

do teorema, segundo sua própria lógica, mas não conhece” (ETGES, 2011). Portanto, o saber 

é diferente do compreender.  

Um químico pode manipular, por exemplo, seus construtos e suas fórmulas a 

vida inteira, mas, enquanto ele mesmo não os desloca de seu contexto posto 

aí fora, enquanto não os traduzir para si mesmo, para dentro de suas estruturas 

anteriores, ele não conhece. O saber ou a ciência é uma estrutura posta no 

mundo exterior, cujos elementos seguem relações necessárias e 

autorreguladoras. [...] Mas seguir ou manipular as regras de um teorema não 

diz nada sobre a compreensão ou o conhecimento do mesmo. Enquanto 

construto posto aí fora, a ciência ou o saber necessita retornar ao sujeito que 

o produziu, para fazer unidade com ele, transformando-se em conhecimento. 

Conhecimento é a unidade efetiva do exterior e do interior. Ora, este processo 

de interiorização do exterior posto é um ato de deslocamento, um ato de 

transposição de um contexto para outro, numa palavra, um ato interdisciplinar. 

Neste sentido, a interdisciplinaridade é, em primeiro lugar, uma ação de 

transposição do saber posto na exterioridade para as estruturas internas do 

indivíduo, constituindo o conhecimento (ETGES, 2011, p. 82-83, grifo do 

autor). 

 

Trata-se do processo de tradução que o cientista faz quando traz o construto para dentro 

de sua vida pessoal, produzindo a unidade do exterior e do interior: o conhecimento. Essa 

perspectiva coloca a interdisciplinaridade em função da construção do conhecimento do 

indivíduo, fundindo o exterior com o interior e o científico com o senso comum. O ato de 

deslocamento de um contexto para outro contribui para o dar sentido à produção do 

conhecimento científico, em um contexto mais amplo da realidade social vivida pelo estudante, 

e não somente em um laboratório ou na sala de aula de Química. Contudo, isto ocorre somente 

no movimento de retorno ao sujeito que o produziu.  

 Para Etges (2011), a interdisciplinaridade é necessária para mediar a comunicação entre 

os cientistas e entre eles e o mundo do senso comum. Cria-se uma linguagem comum entre os 

cientistas de diferentes campos ou disciplinas, com o intuito não de criar novas teorias, mas de 

compreender o que cada um está fazendo e, por conseguinte, criar estratégias de ação que lhes 

eram desconhecidas, tanto no interior de cada disciplina, como em relação às outras e ao mundo 

exterior do cidadão comum. Contudo, esta linguagem não dissolve a especificidade de cada 

ciência, mas possibilita a construção do conhecimento para além de formas de cooperação, em 

um nível mais criativo e crítico, por meio da contextualização deste construto. 
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 Na educação o ato de ensinar de forma interdisciplinar passa pelo processo de 

transposição ou deslocamento do saber, termos utilizados por Etges (2011). Trata-se do 

movimento de retorno do construto às estruturas pensantes dos educandos, depois de passar 

pelo mundo cotidiano e pela abordagem contextualizada que a atividade pedagógica 

interdisciplinar precisa alcançar. O processo é dinâmico, no qual a construção do conhecimento 

científico perpassa pela realidade extraescolar de forma contextualizada e retorna às estruturas 

propriamente pensantes do educando para se transformar em conhecimento. 

Uma vez que o educando criou estruturas de ações propriamente lógicas do 

pensar, deverá ser impulsionado pelos educadores, mas principalmente por si 

mesmo, a avançar diretamente neste nível. [...] Porém, também é preciso que 

aprenda a transpor seus saberes para sua vida individual, a decodificar os 

sistemas aprendidos para pessoas acostumadas apenas a “pensar” com 

parábolas, com mitos e metáforas etc. Ao transpor os saberes será capaz de 

produzir transformações efetivas no mundo cotidiano. Ou, então, conseguirá 

entender pelo menos as muitas tecnologias, leis sociais etc., que fazem parte 

do mundo cotidiano civilizado já transformado em segunda natureza. Sem tais 

deslocamentos, o educando fica sendo uma máquina de algoritmos, de regras, 

de leis etc. Torna-se um cidadão rígido sem alma (ETGES, 2011, p. 88-89). 

 O processo de ensino e de aprendizagem do conhecimento Químico tem a ver com o 

desenvolvimento da capacidade do estudante em produzir transformações efetivas da realidade 

social. Ou, ao menos, compreender as tecnologias e leis sociais que fazem parte do cotidiano 

civilizado já transformado em segunda natureza.  

 Neste processo, em que educando adquire conhecimento para produzir transformações 

efetivas da realidade social, o fenômeno escolar tão comum da cristalização do saber na 

memória, ou do saber bancário, fica superado pelo processo de contextualização e 

interdisciplinaridade. Assim, o deslocamento para outros contextos induz a materialização do 

saber no mundo externo, pois “a ciência é uma alma que precisa de corpo” (ETGES, 2011, p. 

89). Para o autor, a interdisciplinaridade construtiva incita novas possibilidades de ação e de 

decisão e, em consequência disso, os novos construtos aumentam a liberdade efetiva dos 

homens frente ao mundo. 

  É no aprender a transpor o construto nos diferentes contextos que se dá a construção do 

conhecimento. “Se o educando aprendeu alguns poucos construtos e os revolveu de cima 

abaixo, e se ele soube transpor tais construtos para outros contextos, se soube reduzi-los para 

colegas de trabalho de grupo etc., ele também aprendeu a ser livre frente os construtos” 

(ETGES, 2011). Reiterando os ensinamentos de Paulo Freire (1979): “O homem deve ser 

sujeito de sua própria educação. Não pode ser o objeto dela”.  
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Contudo, Etges (2011) salienta sobre a necessidade de ficar atento quanto ao 

conhecimento disciplinar. A interdisciplinaridade na escola não pode consistir na criação de 

uma mistura de conteúdos ou métodos de diferentes disciplinas, pois este procedimento destrói 

o saber posto. Por isso, apenas depois de aprendido e dominado o construto, o educando deve 

ser encorajado a transcodificá-lo para sua vida cotidiana, tornando um sujeito capaz de se 

comunicar e comunicar este saber de forma que sua responsabilidade social esteja sempre 

presente e atuante. 

 Quando a discussão chega a um nível que objetiva a responsabilidade do sujeito perante 

a sociedade, que busca a transformação da realidade social, vale ressaltar sobre a necessidade 

de estar sempre atento aos limites da interdisciplinaridade, principalmente quando a 

apreendemos como um trabalho ou ação epistemológica, inerente ao processo de ensino e de 

aprendizagem. Follari (2011a), reforça que ela não tem na mão as “chaves do futuro” das quais 

pretende investir-se. Não raro, o interdisciplinar é apresentado como solução mágica de tantos 

problemas que estão por completo fora de sua área de eficácia. “Acontece que a expectativa 

costuma ser exagerada”. A interdisciplinaridade e a contextualização não podem ser vistas 

como as únicas propulsoras da resolução de problemas e da transformação social. No entanto, 

por vezes, nos deparamos com projetos e slogans que transferem para a escola, neste caso 

“neutra” no contexto social, a responsabilidade de resolver todos os problemas da sociedade. 

Não fica difícil de compreender os limites e os problemas da perspectiva interdisciplinar 

e contextualizada, principalmente quando as ilusões positivistas ainda colocam a ciência como 

a salvadora de tudo, agora ainda mais poderosa com esta nova perspectiva do trabalho científico 

e da prática pedagógica. Follari (2011a, p. 118), afirma: 

No aspecto prático, também é preciso levar em conta os reais limites do que o 

interdisciplinar pode trazer, uma vez que lhe foi outorgada a aura de ser a 

“ciência do futuro”, a preparação científico-tecnológica superior que rompe 

as barreiras da ciência “à antiga” e oferece soluções de maior eficácia, em 

nível da era cibernética. Aqui a ordem ideológica irrompe para anunciar, por 

exemplo, que, se o problema do caos urbano não for solucionado pela 

tecnologia tradicional (foi ela que o “criou”), agora vem a interdisciplina, 

portadora da teoria e da prática do futuro, para resolvê-lo. [...] Não é difícil 

perceber que este mecanismo discursivo procura ocultar que a solução deste 

tipo de problema vai além do tecnológico e entra no campo da política. 

 Antes de tudo, porém, o interdisciplinar está diretamente associado à discussão política. 

Emerge dela e é utilizado por ela. Portanto, para compreender a necessidade e os problemas e 

limites da interdisciplinaridade faz-se necessário não tratá-la de forma neutra. O problema 

envolve o “campo de reflexão sobre o social e político, o horizonte sem o qual compreender a 
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própria prática é impossível. Seja como for: para o disciplinar e, é claro, também para a tarefa 

interdisciplinar” (FOLLARI, 2011b, p. 137).  

No próximo capítulo discutiremos sobre o conceito e perspectivas da contextualização 

no ensino de ciências. Procuramos avançar no debate sobre a contextualização, que já se iniciou 

neste capítulo, mais especificamente neste tópico, associando-a também às perspectivas do 

movimento CTS, bem como de possíveis aproximações destas perspectivas com a proposta de 

educação transformadora e humanista de Paulo Freire. Trata-se da prática pedagógica que 

objetiva uma deliberação coletiva de problemas de aspectos sociais, econômicos e políticos. 

Com esta perspectiva, o ensino de Química assume um caráter de abordagem crítica e 

problematizadora do conhecimento científico e tecnológico nas suas implicações no contexto 

histórico-social, tanto no processo de construção quanto de apropriação desse conhecimento na 

sociedade capitalista. 

São propostas que podem contribuir decisivamente para que o poder ciência não seja 

utilizado para a opressão e marginalização de grupos humanos e em benefício apenas do capital. 

O fundamento primeiro da contextualização e da interdisciplinaridade é a aspiração à formação 

do cidadão crítico. Trata-se de um processo dinâmico, fundamentado na crítica ao modo 

dominante de produção social da existência, de organização política e de concepções e teorias 

sobre a realidade; processo que só terá seu efeito histórico se partir de reflexão teórico-crítica e 

ação prática na produção de alternativas ao modo alienante e excludente de produção da vida 

humana e social (FRIGOTTO, 2011). 

Por fim, a interdisciplinaridade tem sua grande importância no Ensino Médio e nos 

Livros Didáticos de Química, sobretudo, quando está associada à perspectiva da 

contextualização. Reiterando que o interdisciplinar, segundo Etges (2011), significa ação de 

transposição do saber (contextualização), que se traduz em um ato epistemológico de 

deslocamento do conhecimento científico aos diversos contextos histórico-sociais, políticos e 

econômicos do mundo globalizado.  
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CAPÍTULO II 

2. O CONCEITO DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego 

Sou o dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês 

Eu devia agradecer ao Senhor 

Por ter tido sucesso na vida como artista 

Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73 

... 

Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida 

Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa 

Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis 

Mas confesso, abestalhado, que eu estou decepcionado 

Por que foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto: e daí? 

Eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar 

E eu não posso ficar aí parado 

Eu devia estar feliz pelo Senhor 

Ter me concedido o domingo 

Para ir com a família no Jardim Zoológico 

Dar pipoca aos macacos 

Ah, mas que sujeito chato sou eu 

Que não acha nada engraçado 

Macaco, praia, carro, jornal, tobogã 

Eu acho tudo isso um saco 

... 

E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial 

Que está contribuindo com sua parte 

Para nosso belo quadro social 

... 

Ouro de Tolo  

Raul Seixas 

 A contextualização no ensino de Química consiste no trabalho de “aproximação” do 

conhecimento científico da vida extraescolar do educando, que implica inevitavelmente a 

apreensão da realidade social. O termo aproximação é utilizado devido ao caráter de 

complexidade de tal realidade. Trata-se de uma perspectiva de ensino que está diretamente 

associada às implicações sociais do conhecimento científico, sobretudo, no âmbito da política 

e da economia. Se o objetivo é a formação de um cidadão crítico-reflexivo, que seja capaz de 

reconstruir o conhecimento com vistas na capacidade de compreender e intervir na sociedade, 

a contextualização no ensino de Química/Ciências tem o seu papel fundamental, o de contribuir 

para a participação ativa e consciente (e não alienada) do educando na sociedade. A educação 

não pode servir apenas ao sistema capitalista e formar um cidadão acrítico, que possa vir a ser 
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“contente” simplesmente por “ter um emprego”, por “ter vencido na vida”, por “ser o dito 

cidadão respeitável” e por estar “contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social”.  

 O cidadão acrítico, alienado, com uma formação ou visão não contextualizada do mundo 

globalizado e capitalista em que vive, pode vir a ser: um “doutor, padre ou policial”; um 

estudante, cientista ou professor; que acredita estar “contribuindo com sua parte para o nosso 

belo quadro social”; que acredita estar contribuindo com o seu trabalho para a iniciação à nossa 

condição humana, todavia, este cidadão pode estar contribuindo simplesmente com a 

reprodução de um sistema que não compreende essa condição humana. Contribuir com a 

sociedade, exercer a função social, implica a iniciação ao conhecimento teórico e 

contextualizado, a iniciação às novas ciências, de forma a não ocultar a realidade do contexto 

estudado, implica a apreensão da realidade social.     

2.1. Educação em Ciências e o conceito de cidadania 

 A prática educativa é uma prática política, que coloca ao educador 

uma ruptura, uma opção, ou seja, você educa com vistas a um certo ideal. 

É o sonho de sociedade que você tem.  

Paulo Freire. 

 Ao se falar em educação em ciências voltada à formação para a cidadania crítica, Santos 

e Schnetzler (2010) chamam a atenção para a necessidade de conceituar cidadania. Os autores 

recorrem inicialmente ao conceito dado por Aristóteles, “Um cidadão no sentido absoluto não 

se define por nenhum outro caráter mais adequado senão pela participação nas funções 

judiciárias e nas funções públicas em geral” (ARISTÓTELES8).  

 A cidadania é caracterizada pela participação que se dá por meio de um processo 

dinâmico de conquista. Portanto, exercer a cidadania é um processo dinâmico de luta pela 

própria cidadania. Devemos discutir o papel social do ensino de Ciências na Educação Básica 

e compreender a necessidade de se adotar uma postura crítica com relação a função da educação 

na formação do cidadão crítico e reflexivo da realidade social. “Não se pode mais restringir a 

função do Ensino Médio ao objetivo estrito de preparação para o ensino superior nem ao de 

formação profissionalizante” (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

 O grande problema enfrentado em nosso país é a prática da política de governo em 

detrimento de uma política de Estado. Uma mudança de governo pode significar mudanças 

radicais nas políticas de currículo, sendo possível que propostas em termos de currículo escolar 

sejam apenas no sentido ‘fazer tudo diferente do que foi feito no governo anterior’. O preparo 

 
8 Aristóteles, Politique, trad. Tricot, Vrin, 1982, L.III, cap. 1, citado por Santos e Schnetzler, 2010, p. 25. 
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para o exercício da cidadania pode se resumir, de forma geral, para determinados grupos sociais 

ou determinado governo tecnocrático, simplesmente em qualificação para o ensino 

profissionalizante, para o mercado do trabalho, ou até mesmo em uma ‘qualificação’ a partir do 

retorno às iniciativas cívico-militares nas escolas.  

 Estamos vivenciando, na atualidade, propostas de mudanças radicais no que diz respeito 

às políticas de currículo escolar, no caminho do ‘ordem e progresso’, de iniciativas de raiz 

positivista. A educação para a cidadania objetiva mais o controle cívico do cidadão, distante da 

ideia de reflexão crítica sobre problemas de cunho social, pois a resolução de problemas sociais 

é função de governo. Com essa ideologia política, o cidadão contribui com a sociedade no 

sentido de oferecer conhecimento técnico e especializado para suprir as demandas da produção 

no mercado capitalista neoliberal e para o fortalecimento do estado-nação, mas não é formado 

para buscar a transformação da realidade social, em uma perspectiva crítica e humanística. Vale 

salientar que os ‘conceitos’, ou melhor, os termos utilizados nesse contexto são os mesmos, 

mas com focos diferentes, como por exemplo, a educação para a cidadania, ou o ensino 

contextualizado e interdisciplinar, que são termos recontextualizados em função de atender 

interesses de determinada classe social, de determinado governo e do sistema capitalista. 

 Quanto ao conceito de recontextualização, trata-se das reinterpretações que sofrem os 

diferentes textos na sua circulação até chegar à circulação final dada ou aplicada no meio 

educacional.  

São orientações de agências multilaterais que se modificam ao serem inseridas 

nos contextos dos Estados-nação; são orientações curriculares nacionais que 

são modificadas pela mediação de esferas governamentais intermediárias e 

das escolas; são políticas dirigidas pelo poder de um país que influenciam 

políticas de outros países; são ainda os múltiplos textos de apoio ao trabalho 

de ensino que se modificam nos contextos disciplinares (LOPES, 2005). 

 Compreendemos que a formação para a cidadania por meio da perspectiva crítico-

reflexiva, de um ensino contextualizado, no âmbito das relações complexas existentes entre a 

ciência, a tecnologia e a sociedade, deve considerar que a tomada de decisão precisa ser vista 

como um processo participativo democrático, não reduzido a uma visão tecnocrática de análise 

de custos e benefícios da perspectiva de mercado (SANTOS; MORTIMER, 2001). 

 Quanto à legislação, foi estabelecido, na Constituição da República Federativa do 

Brasil, como função geral para a educação na Educação Básica a formação para o exercício da 

cidadania. Portanto, a formação para a cidadania é função social da Educação Básica.  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (Brasil, 1988, art. 205). 
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A educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe 

a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-

lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores (Brasil, 1996, 

art. 22). 

 Todavia, uma postura crítica frente ao papel social da escola na formação da cidadania 

não pode ser vista de maneira ingênua, como foi proposto pela pedagogia liberal, que 

considerava que sua consolidação se efetivava apenas pela instrução. Uma visão neutra do papel 

da educação dissocia a função de formação para a cidadania do jogo de poder que existe na 

sociedade, transmitindo para os educandos a ideia do convívio social harmônico nesta 

sociedade. Trata-se de uma concepção adversa à situação da realidade de conflito de interesses 

de classe (ARROYO, 2010). 

  O exercício da cidadania por meio da democracia participativa se dará apenas se o 

cidadão compreender que esta participação exige conhecimento, compromisso, envolvimento 

e até presença em ações por vezes arriscadas. Para isso, deve-se superar a ideia de que é mais 

fácil receber as coisas prontas dos outros do que agir, todavia, para isso, faz-se necessário 

inteirar-se de questões sociais, em um movimento dinâmico que exige a práxis. Não é possível 

prescindir do conhecimento escolar, do conhecimento científico e tecnológico e, sobretudo, das 

relações que existem entre esse conhecimento e as problemáticas de cunho sociopolítico. 

 Contudo, o exercício da cidadania exige conhecimento e consciência crítica, o que 

possibilita a participação do cidadão no sentido de compreender e transformar a realidade 

social. 

A contextualização no ensino de Ciências que privilegia o estudo de contextos 

sociais com aspectos políticos, econômicos e ambientais, fundamentado em 

conhecimentos das ciências e tecnologia, é fundamental para desenvolver um 

ensino que venha a contribuir para a formação de um aluno crítico, atuante e 

sempre que possível transformador de sua realidade desfavorável (SILVA; 

MARCONDES, 2010, p. 105). 

Portanto, o ensino de Química contextualizado demanda o ir além da abordagem do 

cotidiano. Silva e Marcondes (2010) verificaram algumas tendências a partir dos referenciais 

teóricos e análise dos dados na investigação sobre as visões de contextualização de professores 

de química na elaboração de seus próprios materiais didáticos. Os resultados apontaram para 

quatro categorias de contextualização: 1. Aplicação do conhecimento químico. 2. Descrição 

científica de fatos e processos. 3. Compreensão da realidade social. 4. Transformação da 

realidade social (SILVA; MARCONDES, 2010). Trata-se de uma espécie de diagramação ou 

“níveis” de abordagem contextualizada, que estão associadas às possíveis “etapas” para se 

chegar à contextualização. 
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Entendemos que a perspectiva da contextualização exige problematizações e 

questionamentos ao modo de produção da sociedade globalizada e capitalista. Formar o cidadão 

por meio da contextualização é fazê-lo compreender o processo de vida real, em um movimento 

dinâmico e reversível de transposição do conhecimento científico e tecnológico no contexto 

social, político e econômico, bem como torná-lo consciente dos interesses e das forças que 

atuam no processo de produção e de apropriação deste conhecimento. Subsequentemente à 

capacidade de compreensão e transposição dos saberes nos diferentes setores da sociedade 

vislumbramos a ação capaz de produzir transformações efetivas. 

A caracterização da participação como elemento essencial para o exercício da cidadania 

crítica está associada à concepção de ensino em que o aluno não pode ser concebido e tratado 

como tábula rasa, passivo, pois, a cidadania não é transmitida e sim desenvolvida e 

conquistada. Para que o aluno não seja tratado como tábula rasa e sim formado para 

desenvolver e conquistar sua cidadania, podemos retornar às propostas de Paulo Freire, as quais 

são baseadas na educação dialógica, em que uma pessoa não anula a outra, que representa, 

sobretudo, a possibilidade de se iniciar o processo educativo de libertação e emancipação, o 

processo de formação para a cidadania. 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 

repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem 

de ação que se oferece aos educandos é de receberem os depósitos, guardá-los 

e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fichadores das coisas 

que arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, nesta 

(na melhor das hipóteses) equivocada concepção “bancária” da educação. 

Arquivados, porque, fora da busca, fora da práxis, os homens não podem ser. 

Educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão 

da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só 

existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 

permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros 

(FREIRE, 1987, p. 33). 

 Contudo, Paulo Freire salienta que não há como conscientizar sem a dialética. Esse 

processo implica, portanto, a capacidade de dizer-se, de se pensar no mundo e de se capacitar à 

participação. Trata-se da capacidade de opor-se à imposição e de participar do processo que 

envolve o “desvelar a realidade”. Por isso, a problematização é essencial nesse processo, porque 

desafia e instiga a responder ao desafio. Assim, os educandos desafiados compreendem o 

desafio na própria ação de captá-lo, motivados a exercer uma análise mais crítica sobre a 

realidade do problema, em suas conexões com os outros. No sentido da educação humanística, 

esse processo educativo se dá por meio da colaboração e da comunhão de ideias entre 

cidadãos/educandos e entre estes e a sociedade, que implica um processo de fé nos homens, de 
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confiança mútua, que se instaura a partir de uma ação com amor, humildade e solidariedade 

(FREIRE, 1970). 

Com esta perspectiva a contextualização pode ser entendida como o processo de 

“incorporação de qualquer material disciplinar no tecido do tempo, da cultura, de questões 

filosóficas e da experiência pessoal. [...] Outro nome apropriado para esse processo pode ser 

humanização do conhecimento” (NIKITINA, 2006, p. 256-257, tradução nossa). A 

contextualização é perspectiva epistemológica, e ao mesmo tempo instrumental, que abarca a 

compreensão e utilização do conhecimento na ação, na vida pessoal e na transformação da 

realidade social. Retornaremos à esta discussão no tópico 2.6 deste capítulo, que trata sobre a 

associação entre a contextualização e a perspectiva transdisciplinar.  

 A integração escola/sociedade se dá, portanto, a partir da abertura à cultura popular e na 

relação desta identificação cultural com o processo educacional que, por sua vez, promove a 

participação. Sempre associado à apreensão da realidade social, sobretudo, no que tange 

aspectos de caráter político e econômico. No processo de ensino e de aprendizagem leva-se em 

conta as ideias e concepções dos educandos na solução de problemas, assim eles não são 

considerados tábula rasa e passivos para receber a “verdade” ou a “realidade” que faz parte do 

cotidiano já produzido (pronto e acabado) em segunda natureza.  

 A abertura à cultura popular, que parte das recomendações de Paulo Freire, não deixa 

de ser política. Esse processo conscientiza e politiza. “E a cultura popular se traduz por política 

popular; não há cultura do povo sem política do povo” (FREIRE, 2017, p. 29). Para isso, a 

concepção problematizadora e libertadora da educação faz parte do método de Freire, que 

objetiva principalmente uma educação humanística. Para Freire, o trabalho educativo é sempre 

um processo humano e, por isso, deve estar sempre fundamentada na geração de valores. 

Contudo, o autor salienta que a educação reflete a estrutura do poder e, por isso, há uma grande 

dificuldade do educador dialógico de atuar coerentemente numa estrutura que nega o diálogo.  

Assim, “o educador humanista, revolucionário, não há de esperar esta 

possibilidade. Sua ação, identificando-se, desde logo, com a dos educandos, 

deve orientar-se no sentido da humanização de ambos. Do pensar autêntico e 

não no sentido da doação, da entrega do saber” (FREIRE, 2017, p. 86). 

A tarefa do educador é a de problematizar, aos sujeitos sociais em formação, 

o conteúdo que os mediatiza e não a de dissertar sobre este dado conteúdo. Na 

instância problematizadora incide a atitude do professor libertador, ao tratar 

os conteúdos de ensino como instrumentos em favor da conscientização e, 

consequentemente, da emancipação humana. Tal atitude opõe-se à educação 

bancária, que situa os conteúdos de ensino como instrumentos de legitimação 

do status quo e de subordinação social (FREIRE, 1983). 
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 Paulo Freire não discute especificamente o conceito de contextualização, mas o seu 

método está diretamente associado à abordagem contextualizada dos saberes escolares. A 

análise crítica, a problematização, o diálogo, a humanização, o conhecimento e a participação 

são as bases do processo pedagógico baseado no método de Freire e na contextualização, que 

objetiva a formação para a cidadania crítica e reflexiva frente à realidade social. 

2.2. Objetivos e perspectivas da contextualização no ensino de Ciências 

O significado da vida se expressa por meio de uma narrativa; e sem uma 

narrativa a vida não tem significado; sem significado, a Educação não tem 

propósito; e a ausência de propósito é o fim da educação.  

Neil Postman 

A associação da vida a uma densa teia de significações, como se fosse um 

imenso texto, conduz a que a contextuação seja naturalmente associada a 

uma necessidade aparentemente consensual de aproximação entre temas 

escolares e a realidade extra-escolar.  

Nílson José Machado 

O objetivo mais frequentemente apontado por inúmeros pesquisadores para os cursos 

com preocupação centrada na formação para a cidadania refere-se ao desenvolvimento da 

capacidade de tomada de decisão, a qual está associada à solução de problemas da vida real 

que envolvem aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e políticos, o que significa preparar 

o indivíduo para participar ativamente na sociedade democrática (SANTOS; SCHNETZLER, 

2010).  

As principais diferenças que existem entre a capacidade de tomada de decisão e solução 

de problemas da vida real e a solução de problemas apenas de cunho escolar são apresentadas 

no quadro a seguir. 

Solução de problema escolar Tomada de decisão de problemas da vida real 

1. Definição completa do problema. 1. Definição imperfeita do problema. 

2. Resultado esperado. 2. Alternativas múltiplas. 

3. Foco disciplinar. 3. Foco interdisciplinar. 

4. Certo/errado. 4. Custos/benefícios. 

5. Julgamento imediato. 5. Julgamento posterior. 

6. Conhecimento dirigido. 6. Conhecimento construído. 

7. Algoritmos. 7. Descoberta. 

Quadro 1: Comparação entre a solução de problema escolar e a tomada de decisão ante a problemas da vida 

real9. 

 
9 Extraído de Zoller e Watson, 1974, p. 110, citado por Santos e Schnetzler, 2010, p. 76. 
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Uma diferença importante a ser analisada é o foco disciplinar na solução de problema 

escolar e o interdisciplinar na solução de problema da vida real. Assim, se a abordagem é 

contextualizada ela demanda a interdisciplinaridade. Por outro lado, como já discutimos no 

capítulo anterior, se a abordagem é interdisciplinar, considerando a interdisciplinaridade 

“crítica” que defendemos neste trabalho, ela demanda a contextualização.  

As diferenças entre a capacidade de tomada de decisão quanto às duas abordagens, 

traduzem, no caso da resolução de problemas da vida real, a importância referente à 

compreensão da natureza da ciência e do seu papel na sociedade, o que implica a necessidade 

do estudante adquirir conhecimentos básicos sobre História e Filosofia da Ciência, para 

compreender as potencialidades e limitações do conhecimento científico, o que remete 

novamente à interdisciplinaridade. O rompimento com a visão reducionista da ciência é 

essencial para o desenvolvimento da capacidade de decisão, no qual o ensino se dá a partir de 

uma abordagem contextualizada que inter-relaciona ciência, tecnologia e sociedade, 

concebendo a primeira como um processo social e histórico e não dogmático (SANTOS; 

SCHNETZLER, 2010). 

A educação que objetiva a formação do cidadão capaz de exercer a sua cidadania 

emerge, sobretudo, da discussão sobre as dimensões sociais, ambientais, tecnológicas, políticas, 

éticas e econômicas do conhecimento científico. Este enfoque possibilita o desenvolvimento de 

conhecimentos que são fundamentais para o cidadão, bem como capacitar o estudante à 

participação em atividades em que ele é estimulado a tomar decisões. O movimento Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS) ou Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), que 

propõe uma abordagem de contextualização no Ensino de Ciências em uma perspectiva crítico-

social, se aproxima bastante do projeto de formação para o exercício da cidadania. Santos 

(2007, 2008), considera que tal movimento incorpora as ideias de Paulo Freire quando se 

apresenta com o propósito de recuperar a concepção de educação humanística.  

 Todavia, Wartha et al. (2013) salienta que, por haver diversas possibilidades de se falar 

legitimamente em contextualização, o pesquisador deve enunciar de forma clara a que 

perspectiva de contextualização seu trabalho se filia. “Aponta-se que há diversas perspectivas 

colocadas quando se fala em contextualização: a contextualização não redutiva, a partir do 

cotidiano; a contextualização a partir da abordagem CTS; e a contextualização a partir de 

aportes da história e filosofia das ciências” (WARTHA et al., 2013). Entendemos, contudo, que 

o próprio conceito de contextualização emerge das perspectivas de ensino citadas acima e, 

ainda, da perspectiva da interdisciplinaridade quando o objetivo é a formação do cidadão 
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participativo na sociedade. Como já discutido no capítulo anterior, emerge da perspectiva de 

interdisciplinaridade “crítica”, que objetiva a deliberação coletiva de problemas sociais e 

políticos conflituosos, que implica sobretudo em análises e reflexões de caráter histórico-social. 

 Faz-se necessário refletir sobre as diversas possibilidades de se falar legitimamente em 

contextualização, reiterando que o próprio conceito também foi constituído, pelo menos nos 

documentos oficiais, por um processo de recontextualização e hibridismo. Segundo Lopes 

(2002), o conceito de contextualização foi desenvolvido pelo MEC por apropriação de 

múltiplos discursos curriculares, nacionais e internacionais, oriundos de contextos acadêmicos, 

oficiais e das agências multilaterais. Essa temática permeia toda a discussão que envolve os 

processos de constituição do conceito de interdisciplinaridade e do conceito de contextualização 

no Ensino Básico, o que implica a necessidade de uma postura crítica e contínua em relação 

aos documentos oficiais. 

A autora ainda chama a atenção para o termo utilizado pelos documentos oficiais quando 

coloca a contextualização como um recurso pedagógico, o que pode ser compreendido como 

uma conotação prática, podendo ser interpretado como mais um instrumento para um 

determinado fim. A finalidade da contextualização fica mascarada e a compreensão do 

conhecimento a partir de sua complexidade e de seus entrelaçamentos (políticos, sociais, 

históricos, econômicos, culturais, entre outros) não é conseguido, pois o termo contextualização 

passa a ser utilizado como uma ferramenta para se tratar de conteúdos escolares.  

Salientamos que a contextualização não é recurso, ferramenta ou estratégia pedagógica. 

A contextualização é um processo dinâmico e constante, que integra o próprio processo de 

ensino e de aprendizagem, quando se objetiva um ensino de ciências voltado para a formação 

cidadã e para a transformação da realidade social. Contudo, a contextualização – ou 

contextuação, termo considerado mais apropriado por Machado (2004, p. 146), quando tem 

como objetivo a formação do cidadão com vistas à transformação da realidade social – assume 

um caráter de abordagem crítico-reflexiva do conhecimento científico e tecnológico e de seu 

processo de construção histórica, bem como suas relações com questões de cunho social, 

ambiental, cultural, econômico e político. Um contexto não se caracteriza, necessariamente, 

como contextualização. A contextualização exige, portanto, que os conteúdos devem ser 

abordados frente a uma análise crítica e reflexiva da realidade complexa extraída do contexto 

em questão. 

Etimologicamente, contextuar significa enraizar uma referência em um texto, 

de onde fora extraída, e longe do qual perde parte substancial de seu 

significado. [...] Tal enraizamento na construção dos significados constitui-se 
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por meio do aproveitamento e da incorporação de relações vivenciadas e 

valorizadas no contexto em que se originam, na trama de relações em que a 

realidade é tecida; em outras palavras, trata-se de uma contextuação. [...] 

Analogamente, no sentido em que aqui se utiliza, contextuar é uma estratégia 

fundamental para a construção de significações. À medida que incorpora 

relações tacitamente percebidas, a contextuação enriquece os canais de 

comunicação entre a bagagem cultural, quase sempre essencialmente tácita, e 

as formas explícitas ou explicitáveis de manifestação do conhecimento 

(MACHADO, 2005).  

A contextualização enriquece os canais de comunicação entre o conhecimento escolar e 

a realidade sociocultural do estudante, objetivando a construção de significações, buscando no 

contexto, do qual se origina, a aproximação entre temas escolares e a realidade extraescolar, 

fazendo-se compreender a trama de relações em que a realidade é desvelada. 

No Ensino de Ciências a aproximação entre os temas escolares e a realidade extraescolar 

pode ser feita a partir de uma reflexão crítica das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, 

que possibilita a discussão e compreensão sobre a natureza do conhecimento científico e seu 

papel na sociedade (SANTOS, 2008). Vale ressaltar que a contextualização não diminui a 

importância do conhecimento científico e tecnológico, sobretudo porque “se o meu 

compromisso é realmente com o homem concreto, com a causa de sua humanização, de sua 

libertação, não posso por isso mesmo prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais 

me vou instrumentando para melhor lutar por esta causa” (FREIRE, 2017).  

Contudo, para Santos (2008), a educação em ciências que se faz na maioria das escolas 

com memorização de termos científicos, sistemas classificatórios e algoritmos é caracterizada 

como educação bancária na concepção freireana. 

Essa educação neutra, não problematizadora, carrega consigo valores 

dominantes da tecnologia que tem submetido os interesses humanos àqueles 

puramente de mercado. Essa educação acaba sendo opressora, na medida em 

que produz um valor de ciência como um bem em si mesmo a ser consumido 

e aceito sem questionamentos (SANTOS, 2008). 

 É importante salientar que a ausência de uma relação constante entre contexto e conceito 

desconfigura por completo o trabalho que objetiva a contextualização. Uma abordagem não 

pode ser valorizada em detrimento da outra. Para Mortimer (1988), o importante é promover 

uma tensão dialética, no sentido de que, se um tema for predominantemente conceitual, de certa 

forma, é o conceito que organiza a estrutura de abordagem. Se o tema é mais contextual, é o 

contexto que organiza os desdobramentos conceituais. 

 Todavia, a perspectiva da contextualização no ensino de ciências está associada, muitas 

vezes, a visões reducionistas. Trata-se de uma tentativa de se fazer a contextualização recorrente 

nos livros didáticos de Química. A abordagem do cotidiano ou de um simples contexto histórico 
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(dissociado de reflexões críticas do processo de construção e apropriação do conhecimento 

científico), por exemplo, são apropriações que, por vezes, reduzem-se apenas ao termo 

contextualização. Confunde-se a abordagem do conteúdo científico frente a alguns exemplos 

do cotidiano e a alguns fatos históricos, ausentes de uma análise crítica mais profunda da 

realidade, com a perspectiva da contextualização. Um simples contexto histórico e uma simples 

relação com cotidiano, dependendo da forma de abordagem, podem ser úteis para o ensino de 

conceitos científicos, contudo não chega a ser contextualização, ou contextuação, do conteúdo 

científico. Nesse caso, a abordagem contextual seria apenas uma estratégia capaz de permitir a 

descrição científica de fatos e processos. 

 Trataremos a seguir da perspectiva da abordagem do cotidiano e, posteriormente, 

discutiremos sobre a perspectiva de contextualização com enfoque Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) que integra a perspectiva humanística de Paulo Freire.  

2.3. A abordagem do cotidiano e a contextualização 

O que é necessário não é a vontade de acreditar,  

mas sim o desejo de descobrir, que é justamente o oposto.  

Bertrand Russell 

Para Wartha et al. (2013), o termo contextualização10 só passou a ser utilizado no Brasil 

após os PCNEM (Brasil, 1999) e os PCN+ (Brasil, 2002), enquanto o termo cotidiano já 

aparecia nos discursos curriculares de educadores químicos como na Proposta Curricular para 

o Ensino de Química do 2º grau (São Paulo, 1992) e nos trabalhos de Lutfi (1988) e em projetos 

como o Projeto de Ensino de Química para o 2º grau (Proquim, 1982) e o Projeto Interações e 

Transformações (Gepeq, 1993) que foram desenvolvidos baseados na importância do cotidiano 

para o ensino de química. 

O livro didático Química na abordagem do cotidiano, dos autores Francisco Miragaia 

Peruzzo (Tito) e Eduardo Leite do Canto (Canto), foi amplamente adotado tanto nas escolas 

públicas quanto nas privadas e difundiu a abordagem do cotidiano no ensino de química. Ele 

pode ser considerado representativo de uma iniciativa de um ensino de química diferenciado 

do tradicional, voltado apenas aos conceitos da química, isolados do conhecimento cotidiano. 

 
10 Apesar do termo contextualização estar presente nos documentos curriculares oficiais mais recentes, o seu 

significado, para o ensino de um modo geral, não é recente e tampouco possui origem nesses documentos. 

Propostas curriculares, oficiais ou não, anteriores a estas, já o preconizavam sob diferentes termos e formas. 

Mesmo reconhecendo que o termo não teve sua origem nos documentos oficiais, não podemos ignorar que foi a 

partir deles que o termo contextualização passou a fazer parte dos discursos da comunidade cientifica, do discurso 

de professores e de autores de livros didáticos em diferentes disciplinas (WARTHA et al., 2013). 
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Todavia, pesquisadores, educadores e o próprio catálogo do PNLEM/2008 e o guia de livros 

didáticos do PNLD/2012 apontaram que o LD em questão não vai além da abordagem do 

cotidiano e, consequentemente, não é representativo da abordagem contextualizada, pois, seus 

contextos do cotidiano apresentam apenas relações superficiais com o conhecimento científico. 

No catálogo do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM), no âmbito 

do PNLEM/2008, verificamos a seguinte análise da obra Química na abordagem do cotidiano. 

Na coleção, são inúmeras as situações nas quais os conceitos químicos estão 

vinculados a situações do cotidiano, seja por meio de ilustrações associadas a 

pequenos comentários, seja por meio de textos que apresentam temas da 

atualidade relacionados aos conceitos abordados nos capítulos. Em algumas 

partes da obra, os autores apresentam, ainda, situações relativas à realidade 

brasileira, especialmente aquelas que tratam dos impactos ambientais 

resultantes do desenvolvimento tecnológico. No entanto, apesar da relevância 

desses temas e da atualidade das informações veiculadas, esses ficam, na 

maior parte das vezes, desvinculados dos conceitos químicos abordados nos 

capítulos, dificultando a mobilização desses conceitos em um contexto 

próximo da realidade do aluno (BRASIL, 2007, p. 24). 

 Verificamos análise semelhante no no guia de livros didáticos do Programa Nacional do 

Livro Didático, no âmbito do PNLD/2012. 

Na coleção, são várias as situações nas quais o conhecimento químico é 

vinculado ao cotidiano do aluno; contudo, para permitir uma construção mais 

crítica da cidadania, há a necessidade de problematizações mais profundas dos 

temas socias. A manifestação de que o diálogo com outras áreas do 

conhecimento é importante e todo conhecimento faz uso dele está explicitada 

de forma mais clara na seção informe-se sobre a Química, que aparece apenas 

no final de cada capítulo, o que torna tal diálogo incipiente (BRASIL, 2011, 

p. 17). 

A tentativa de se fazer uma abordagem do cotidiano ou contextualizada do conteúdo 

químico pode levar ao diálogo insipiente. Neste caso, não ocorre relações significativas entre 

entre o cotidiano e o conhecimento científico; não há problematização destas relações e, 

consequentemente, trata-se de uma visão reducionista da abordagem do cotidiano, ou seja, de 

um contexto ausente de contextualização. 

Uma prática pedagógica baseada na utilização de fatos do dia-a-dia para ensinar 

conteúdos científicos pode caracterizar o cotidiano em um papel secundário, isto é, servindo 

como mera exemplificação ou ilustração para ensinar conhecimentos químicos. Esta prática no 

máximo tece relações superficiais entre contextos e conhecimentos científicos, ainda ausente 

de problematização do cotidiano. Nessa perspectiva, “adotar o estudo de fenômenos e fatos do 

cotidiano pode recair numa análise de situações vivenciadas por alunos que, por diversos 
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fatores, não são problematizadas e consequentemente não são analisadas numa dimensão mais 

sistêmica como parte do mundo físico e social” (WARTHA et al.,2013).  

Para Lutfi (1992), o termo cotidiano envolve muitos sentidos. Para uns, trabalhar com o 

cotidiano significa motivar o aluno com curiosidades, com o único propósito de ensinar 

conteúdos escolares. Para outros, trabalhar o cotidiano é buscar ilustrações para o assunto que 

está desenvolvendo. Neste sentido, não se trata de questões propriamente do cotidiano; situam-

se entre o sensacional, o fantástico e o superinteressante. São projetos que procuram “dourar a 

pílula”, ou seja, o que eles julgam fundamental é o conteúdo em si, para que este seja engolido 

com menos esforço (LUTFI, 1992, p. 18-19). 

Em sua obra, os ferrados e os cromados: produção social e apropriação privada do 

conhecimento químico, Lutfi salienta a necessidade de uma abordagem do cotidiano de forma 

não redutiva. O autor discute sobre a importância de uma proposta de trabalho com o cotidiano 

que considera a necessidade de fazer emergir o extraordinário daquilo que é ordinário, ou seja, 

buscar naquilo que nos parece mais comum, mais próximo, o que existe de extraordinário, que 

foge ao bom senso, e que tem explicação que precisa ser desvelada a partir da práxis. Caso 

contrário, a relação com o cotidiano recai apenas nos mecanismos de acomodação e alienação 

que permeiam as classes sociais. Assim, Lutfi propõe um trabalho de reflexão do cotidiano e 

do sistema econômico, com o intuito de compreender os processos de produção social e de 

apropriação privada do conhecimento químico, e ainda como se dá a transmissão institucional 

desse conhecimento dentro da escola. 

No início afirmei que procuraria saber se a preocupação com o social é 

passível de ser despertada, relacionando-se os conceitos adquiridos em sala de 

aula com as condições de trabalho humano em que esses conhecimentos são 

utilizados em nossa sociedade. Para caminhar com esse desígnio, dispus-me a 

entender a questão do cotidiano e percebi que só com a reflexão sobre ele é 

que poderia impedir que representasse a alienação da vida cotidiana. As 

propostas de trabalho com o cotidiano que não se propõem a fazer emergir o 

extraordinário daquilo que é ordinário não avançam e nem criam nada na 

direção a que me propus (LUTFI, 1992, p. 21). 

 O objetivo da contextualização11 que implica a apreensão da realidade social exige, 

portanto, a dissociação entre o conhecimento escolar e a vida cotidiana fechada em si mesma, 

ausente de uma análise crítica e reflexiva daquilo que é “imposto” nessa sociedade (produzido 

e acabado em segunda natureza), ou seja, do que é reproduzido e “naturalizado” na 

cotidianidade pelo sistema político e econômico no mundo globalizado e capitalista. A 

 
11 Conceito que ainda não é utilizado pelo autor, mas que já promove uma reflexão para a sua conceituação, 

principalmente no sentido de distinguir a abordagem do cotidiano da abordagem contextualizada (conceito em 

construção). 
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contextualização pode passar pela abordagem do cotidiano, mas deve ir além daquilo que é 

ordinário e possibilitar, por meio do deslocamento dos saberes construídos na escola, a 

possibilidade transformações efetivas nesse mundo cotidiano. Contudo, entendemos que a 

contextualização no ensino de ciências não garante a ação transformadora por parte dos 

estudantes, mas garante pelo menos a compreensão (ou aproximação) da realidade social.  

Lutfi (1992) descreve ainda, valendo-se de Heller (1972), sobre alguns fatores como a 

espontaneidade, o pragmatismo, o economicismo, a fé e a confiança, a analogia, o uso de 

precedentes e a imitação, como sendo características comuns da vida cotidiana que, por sua 

vez, contribuem para um terreno favorável ao não esclarecimento e ao conformismo. Esta 

cotidianidade é ausente da abordagem crítica do contexto, tanto no que se refere ao processo de 

construção e utilização do conhecimento científico, bem como suas relações com os aspectos 

sociais e políticos inerentes a esse processo. 

A espontaneidade, característica dominante da vida cotidiana, é um aspecto que se opõe 

ao refletido, que busca envolver a menor energia possível, com repetição das ações e de 

atividades cotidianas irrefletidas.  

Na escola, a espontaneidade aparece no sucesso dos “trabalhos para nota” que 

são transcrições de livros. A garantia de que está certo, pois o livro não 

“erra”, aliado à situação de o aluno não ter que dar sua opinião e não 

arriscar a usar sua própria linguagem, traz a tranqüilidade da nota certa. 

Também os exercícios mecânicos do tipo “siga o modelo acima” ou “preencha 

os espaços”, os exercícios de nomenclatura, são garantias de sucesso e dão 

muita segurança ao aluno por trabalharem com a repetição e a regularidade 

(LUTFI, 1992, p. 22, grifo nosso). 

Entendemos que a garantia de segurança dada ao aluno perpassa primeiramente pela 

garantia de segurança dada ao professor. No Brasil, o livro didático assume uma função única 

no processo de ensino e de aprendizagem, como salienta Mansur Lutfi, o aspecto espontâneo 

do processo de transcrições do livro considera que ele não “erra”.  

O livro didático é “o” material didático e tem sido utilizado como guia 

metodológico e curricular. A ênfase dada a ele apoia-se na necessidade de 

compensar as deficiências na formação docente com uma estratégia não tanto 

de apoiar o professor, mas de substituí-lo (MORTIMER, 1988; 

ECHEVERRÍA et al., 2008). 

Portanto, se os autores de livro didático de química não se “arriscam” em trabalhar com 

uma abordagem do cotidiano de forma mais reflexiva e menos reducionista, temos como 

resultado um processo de ensino e de aprendizagem que busca apenas simples exemplificações 

de relações existentes entre os conceitos químicos e o cotidiano do aluno. 
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O pragmatismo é um aspecto da vida cotidiana em que o homem atua na base da 

probabilidade e da possibilidade; entre suas atividades e as consequências delas existe uma 

relação objetiva de probabilidade. Não se pode calcular com segurança a consequência possível 

de uma ação. Entretanto, esse não é o método das ciências. Já o economicismo na vida cotidiana 

busca resolver os problemas com o menor desgaste de tempo e de trabalho. Na atividade 

cotidiana é possível falar de unidade imediata de pensamento e ação, ou seja, não é práxis, ela 

não se eleva ao plano da teoria.  

No cotidiano, deveria ser fascinante perceber que todos os processos da vida, do 

nascimento à morte, estão intimamente ligados às transformações químicas. A “química” está 

presente em nossas vidas, mas o conhecimento químico exige mais que a observação dos 

fenômenos do cotidiano, ele exige teoria. 

Na química, como na vida em geral, nem sempre os fenômenos mostram a 

essência. É possível se dizer que na maioria das vezes não mostram. E no 

cotidiano as pessoas lidam com as coisas num nível fenomenológico, até 

porque seria impossível viver adotando constantemente uma atitude 

questionadora e argüidora. [...] Pensando no conhecimento químico, e 

considerando que processos químicos acontecem a todo momento em nossas 

vidas, é possível afirmar que aprendemos Química constantemente, mas num 

nível fenomenológico de conhecimento: o conhecimento empírico, que 

desenvolve um vasto campo de capacidades intelectuais, mas expressa a 

existência das coisas nas categorias de quantidade, qualidade, propriedade, 

medida. O conhecimento empírico não conduz o pensamento à cognição da 

identidade, da essência, da causalidade. Isto só é feito pelo pensamento teórico 

(ECHEVERRIA, 1996, p. 17). 

Já a fé e a confiança desempenham na vida cotidiana um papel mais importante que nas 

demais esferas da vida. A primeira, a mais intensa, é religiosa e a segunda tem significação 

maior na ética e na atividade política. Na escola, a confiança é fundamental, pois, segundo Lutfi 

(1992), causaria muita tensão ficar duvidando do que está escrito no livro didático e no que o 

professor diz em sala de aula. Contudo, esta confiança tem base frágil, uma vez que se assenta 

no impedimento a um pensamento divergente. “O estímulo à investigação, à autonomia, à 

iniciativa é postura de quem quer romper com a cotidianidade. E não se mexe com a confiança 

e a fé sem que haja conflito” (LUTFI, 1992, p. 24).  

Podemos fazer uma crítica ao livro didático e ao professor que trabalha com “verdades” 

postas e acabadas, que não tem segurança ou não querem se arriscar em trabalhar com 

interrogações, deixando, em determinados momentos, que os alunos cheguem às suas próprias 

conclusões. Porquanto, as dúvidas, as interrogações e os conflitos contribuem mais para a 

formação do cidadão, se comparadas com as verdades prontas e indiscutíveis, comuns ao tipo 

de abordagem do cotidiano de forma simplificada e redutiva. 
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A analogia é outro aspecto relacionado à vida cotidiana. O recurso ao pensamento 

analógico decorre de que sempre enfrentamos situações singulares. Assim, para resolver ou 

compreender uma dada problemática recorremos, sem examinar todos os aspectos do caso 

singular, nem mesmo os decisivos, à analogia a uma situação já conhecida. Para o autor, o juízo 

analógico provisório é inevitável no conhecimento cotidiano, mas fica perigoso ao se tornar 

definitivo, podendo converter-se num dano irreparável ao conservar-se após ter cumprido sua 

função. “Se usamos apenas o pensamento analógico e não o pensamento antitético, nunca 

avançaremos em nosso conhecimento, pois tudo se reduz ao já conhecido, o que leva à alienação 

da vida cotidiana” (LUTFI, 1992, p. 26). 

De acordo com os aspectos do cotidiano relacionados aos precedentes, Mansur Lutfi 

aponta que acreditamos na teoria social para poder entender realmente o que ocorre. Não é 

apenas vendo uma realidade que tomamos consciência dela, pois a interpretamos segundo 

padrões que podem provocar equívocos. Quanto ao aspecto do cotidiano referente à imitação, 

o autor considera que no cotidiano sempre seguimos os outros e raramente fazemos alguma 

coisa baseada em princípios ou segundo preceitos, aspecto que também contribui para a 

alienação da vida cotidiana. 

A vida cotidiana, de toda realidade, é a que mais se presta à alienação. Mas a 

estrutura da vida cotidiana, embora constitua campo propício à alienação, não 

é de nenhum modo necessariamente alienante quando se tem a oportunidade 

de maior interferência na organização da vida social. [...] O superinteressante 

e as informações isoladas são a outra face da moeda da não participação dos 

fatos da vida social (LUTFI, 1992). 

 Por outro lado, faz-se necessário ressaltar que,  

[...] mesmo rompendo com a cotidianidade, com a vivência alienada do 

cotidiano, através da reflexão sobre os fatos da vida social, o professor ainda 

terá outras dificuldades. A escola, como instituição, inclui o burocrático com 

seus mecanismos de poder para impedir que ocorram transformações nas 

relações do social (LUTFI, 1992). 

É importante compreender, antes de se propor trabalhar com a abordagem do cotidiano, 

que na vida cotidiana os indivíduos agem e pensam por meio de generalizações 

tradicionalmente aceitas na sociedade e que ele mesmo estabelece a partir de suas vivências. A 

baixa demanda do pensamento e da ação, ou seja, a lei do menor esforço é característica da vida 

cotidiana, que configura um pensar e agir sem uma reflexão consciente e crítica.  

Wartha et al. (2013), consideram que os trabalhos de Lutfi são diferenciados e não 

reducionistas sobre o cotidiano. “Em um sentido problematizador, destacam-se as propostas de 

abordagem do cotidiano de Lutfi (1988; 1992). Nestas, é visível uma intenção de compreender 

um contexto de estudo para além do conceitual, ou seja, estudar também possível implicações 
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sociais, ambientais e políticas, por exemplo”. Para os autores, é possível afirmar que esses 

materiais provocaram reflexos em documentos oficiais e, ainda, que o termo cotidiano passou 

a ser menos encontrado na literatura, seja nos documentos oficiais ou nos trabalhos de pesquisa. 

Após a promulgação do PCNEM em 1999, ocorre um movimento de substituição do termo 

cotidiano por contextualização. Contudo, os termos são constituídos de diferentes correntes 

teóricas e não são sinônimos. 

[...] contextualização e cotidiano são utilizados, muitas vezes, como 

sinônimos e isso implica certo reducionismo para os termos. Assim, tanto a 

ideia de cotidiano quanto a de contextualização podem ser entendidas como 

aplicadas às simples exemplificações do conhecimento químico nos fatos 

cotidianos (SANTOS; MORTIMER, 1999). 

 Dessa forma, para que seja produzido conhecimento relevante para a área de ensino de 

química, é preciso que, em termos da abordagem do cotidiano, sejam evitadas, em pesquisas 

relacionadas ao ensino de química, visões ingênuas sobre o cotidiano. Faz-se necessário, 

portanto, que professores e autores de livros didáticos assumam o papel de mediador ativo dos 

processos de ensino e de aprendizagem, no sentido de explorar uma abordagem crítica e 

problematizadora dos conteúdos científicos, seja fundamentado no cotidiano ou seja 

fundamentado no ensino de química contextualizado (WARTHA et al., 2013).  

 Reiteramos que a abordagem contextualizada emerge também da perspectiva da 

interdisciplinaridade “crítica”, a qual nosso trabalho se associa, que envolve a deliberação de 

problemas sociais e políticos conflituosos. Trata-se da interdisciplinaridade que compreende a 

realidade e vicissitudes de um conceito, importado ou recontextualizado, à luz da materialidade 

histórica; que entende os processos educativos como sendo constituídos nas e pelas relações 

sociais, sendo eles mesmos constituintes destas relações. O processo interdisciplinar se constitui 

no ato de transposição ou deslocamento do saber, ato que capacita o cidadão a produzir 

transformações no mundo, sobretudo, porque, sem tais deslocamentos, o indivíduo mantém-se 

como uma máquina de algoritmos, de regras e de leis. Quanto ao ensino de Ciências, buscamos 

veicular neste trabalho a perspectiva de contextualização com enfoque nas relações Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS), que propõe um Ensino de Ciências em uma perspectiva crítico-

social e compreende as ideias de educação humanística de Paulo Freire. 

2.4. A contextualização com enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)  

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem.  

Não pode temer o debate. A análise da realidade.  

Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. 

Paulo Freire.  
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 A contextualização no ensino de Ciências com enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS)12 está diretamente voltado à educação científica para a formação da cidadania. O enfoque 

CTS significa o ensino dos conceitos científicos no contexto do seu meio social e tecnológico, 

ou seja, ele remete à consideração da natureza social do conhecimento científico-tecnológico, 

no seu processo de constituição e apropriação por determinados grupos sociais, porquanto, tal 

processo não envolve todas as classes sociais. Essa perspectiva possibilita ao educando 

compreender as inter-relações existentes entre o mundo natural (conteúdo científico), o mundo 

construído pelo homem (tecnológico) e o seu mundo social (sociedade). Nesse sentido, o 

enfoque CTS visa o conhecimento que promova a capacidade do cidadão de participar da 

sociedade moderna, no sentido de buscar alternativas de desenvolvimento e de aplicação da 

ciência e da tecnologia em uma integração harmônica com o meio ambiente e com as 

necessidades vitais da humanidade (SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p. 55 e 61). 

 A seguir estão representadas as conexões feitas pelos materiais de ensino de CTS (setas 

pontilhadas) que fornecem os conceitos científicos no contexto interativo. Representa também 

o aluno fazendo uso lógico do conteúdo da ciência (setas contínuas) que traduz o significado 

do conhecimento escolar na vida social do educando. 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 Santos e Schnetzler (2010), baseados em Solomon (1988), abordam os três componentes 

de CTS, traduzindo o significado que cada um tem nessa proposta de ensino. Quanto à Ciência, 

 
12 Santos e Schnetzler (2010) destacam que, embora se continue a encontrar na literatura menção à CTS, novas 

denominações têm sido utilizadas para a inserção das inter-relações CTS, como a abordagem de questões 

sociocientíficas e educação para a sustentabilidade. 
29 Extraído de Hofstein et al. 1988, p. 358, citado por Santos e Schnetzler, 2010, p. 62. 

CIÊNCIA 

 

 

TECNOLOGIA SOCIEDADE 

ALUNO 

MEIO NATURAL 

MEIO ARTIFICIAL MEIO SOCIAL 

Quadro 2: O relacionamento entre Ciência, Tecnologia e Sociedade e o aluno29. 
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a abordagem CTS deve ensinar o caráter provisório e incerto das teorias científicas. A 

compreensão da natureza do conhecimento científico e do seu processo de construção é 

essencial para que o aluno possa romper com a visão da ciência como verdadeira e acabada. 

Quanto à Tecnologia, o ensino de CTS deve apresentá-la como aplicação das diferentes formas 

de conhecimento para atender as necessidades sociais. Faz-se necessário, por outro lado, fazer 

reconhecer a dependência que a sociedade adquire para com os produtos tecnológicos gerados; 

fazer compreender as pressões das inovações tecnológicas na sociedade, caracterizando a 

tecnologia como um processo de produção social. Sobre a Sociedade, a autora considera que a 

abordagem CST deve levar o estudante a perceber o poder e a influência que eles têm como 

cidadãos, o que os leva a serem estimulados a participar democraticamente da sociedade por 

meio da expressão de suas opiniões e de suas ações (SOLOMON, 1988, apud SANTOS; 

SCHNETZLER, 2010). 

 Para o ensino de Ciências com enfoque CTS é imprescindível a superação das visões 

deformadas da ciência e da tecnologia, tanto por professores quanto autores de livros didáticos 

de Ciências. O ensino que parte da visão de uma Ciência socialmente neutra, que esquece 

dimensões essenciais da atividade científica e tecnológica, como o seu impacto no meio natural 

e social, ou os interesses e influências da sociedade no seu desenvolvimento não pode ser 

considerado contextualizado, por mais que utilize exemplos do cotidiano e trabalhe a motivação 

dos alunos. Para que seja contextualizado, tanto o livro didático quanto o professor de ciências 

podem considerar o caráter complexo das Ciências e da sua construção histórica e, sobretudo, 

as complexas relações CTS a partir de uma visão crítica e reflexiva sobre as implicações sociais 

da Ciência e da tecnologia. 

Todavia, a análise da contextualização e da interdisciplinaridade nos livros didáticos 

(LD) de química situa-se em um momento histórico que representa perspectivas de profundas 

mudanças na qualidade desses livros, no que diz respeito à abordagem dos conteúdos científicos 

de forma contextualizada e interdisciplinar, principalmente em função das pesquisas realizadas 

na área da Educação Química e pela perspectiva de um efeito indutor na qualidade dos LD, 

promovido pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que analisa e aprova as obras 

que estão de acordo com os critérios de qualidade exigidos pelo próprio programa. Trabalhos 

como o de Cassiano (2012) e o de Leite (2013), por exemplo, verificaram melhoria na qualidade 

dos LD aprovados pelo programa na comparação com LD de química mais tradicionais, como 

os analisados por Mortimer (1998) e Mortimer e Santos (2008). 
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 Ao se falar em complexidade, nos remetemos à concepção de pensamento complexo de 

Edgar Morin, a qual considera que os “modos simplificadores de conhecimento mutilam mais 

do que exprimem as realidades ou os fenômenos de que tratam” (MORIN, 2015b).  

 As visões reducionistas relativas à natureza das Ciências, como a neutralidade, a 

objetividade, a certeza, a eliminação do sujeito, a busca da verdade científica, o modo de 

explicação simplificado dentro de um sistema fechado e a perspectiva salvacionista se 

constituem em obstáculos no processo de aprendizagem, tanto para a compreensão do processo 

de construção do conhecimento científico ao longo da história, quanto para desenvolver uma 

reflexão crítica das implicações sociais complexas do desenvolvimento e utilização da ciência 

e a tecnologia.  

 A visão de Ciência como verdadeira e acabada, que não contempla seu caráter de 

desenvolvimento dinâmico, com suas crises e revoluções ao longo da história de sua construção, 

tratando-a como neutra e apolítica, é, de fato, um obstáculo ao entendimento da verdadeira 

natureza do conhecimento científico e, sobretudo, faz com que o aluno entenda que esse 

conhecimento não tem nada a ver com a realidade vivida por ele no ambiente extraescolar. Pelo 

contrário, essa visão distancia o estudante da Ciência.  

 A contextualização contempla compreender a História e Filosofia das Ciências (HFC), 

necessário ao processo de superação das visões deformadas da ciência. A abordagem da HFC 

é, pois, necessária à compreensão das implicações sociais do conhecimento científico e 

tecnológico. A ausência de elementos relacionados à HFC fortalece a visão da neutralidade 

científica, como se a ciência estivesse bem distante dos aspectos de cunho social. 

 Para Cachapuz et al. (2005), a superação das visões deformadas da ciência e da 

tecnologia é um requisito essencial para a renovação da educação científica.  “Compreende-se, 

assim, que se quisermos trocar o que os professores e alunos fazem nas aulas científicas, é 

preciso previamente modificar a epistemologia dos professores”.  Os autores salientam que o 

ensino de Ciências voltado essencialmente à apresentação dos conhecimentos já elaborados 

desencadeou um processo de desenvolvimento de visões deformadas da ciência, bem como o 

desinteresse e rejeição dos alunos à Ciência. De qualquer forma, ideias que não correspondem 

à natureza da atividade e do conhecimento científico foram difundidas entre professores, 

autores de livros didáticos, alunos e na sociedade em geral.  

 No quadro 3 estão descritas as visões deformadas da ciência, que são obstáculos ao 

Ensino de Ciências. 
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Visões deformadas da natureza da ciência Consequências para o Ensino de Ciências 

1. Visão descontextualizada. 1. A Ciência é vista como socialmente neutra e isolada 

do meio em que é produzida. 

2. Concepção individualista e elitista. 2. A ciência é feita por uma elite de homens geniais, 

cada qual trabalhando sozinho em seu laboratório. 

3. Concepção empiro-indutivista. 3. Conhecimento científico produzido com excessiva 

ênfase na observação e experimentação. 

4. Visão rígida, algorítmica, infalível... 4. Não contempla o caráter tentativo, as dúvidas e a 

criatividade na Ciência. 

5. Visão aproblemática e ahistórica. 5. Não contempla o caráter dinâmico, considerando a 

ciência como conhecimento acabado e dogmático. 

6. Visão exclusivamente analítica. 6. A ciência é superespecializada e trata apenas de 

situações simplificadas e idealizadas. 

7. Visão acumulativa, de crescimento linear 7. Não contempla as crises/revoluções no processo de 

construção do conhecimento científico. 

Quadro 3: Visões deformadas da natureza da Ciência e da Tecnologia. (Extraído de Cachapuz et al., 2005). 

 As sete visões reducionistas da ciência funcionam como obstáculos à aprendizagem de 

ciência. Todavia, o caráter simplificador da natureza da ciência, de socialmente se constituir 

em conhecimento neutro, contribui de forma eficaz para afastá-la do estudante. Porquanto, esse 

caráter não contribui para a contextualização do conhecimento científico e, sobretudo, essa 

neutralidade implica na impossibilidade do processo de formação para a cidadania a partir 

relações entre o conhecimento científico e tecnológico e aspectos de cunho social.  

Podemos recordar que uma visão individualista e elitista da ciência apoia 

implicitamente a ideia empirista de “descobrimento” e contribui, além disso a 

uma leitura descontextualizada, socialmente neutra da actividade científica 

(realizada por “gênios solitários”). Do mesmo modo, para citar outro exemplo, 

uma visão rígida, algorítmica, exacta da ciência reforça uma interpretação 

acumulativa, linear, do desenvolvimento científico, ignorando as crises e as 

revoluções científicas (CACHAPUZ et al., 2005, p. 52). 

 Auler e Delizoicov (2001) destacam que do ponto de vista das implicações da Ciência 

e da Tecnologia na Sociedade, o enfoque CTS no ensino de Ciências pode ser caracterizado a 

partir de uma perspectiva ampliada ou como uma visão reducionista da natureza das ciências. 

A visão reducionista, em nossa análise, desconsidera a existência de 

construções subjacentes à produção do conhecimento científico- tecnológico, 

tal como aquela que leva a uma concepção de neutralidade da Ciência-

Tecnologia. Relacionamos a esta compreensão de neutralidade os 

denominados mitos: superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, 

perspectiva salvacionista da Ciência-Tecnologia e o determinismo 

tecnológico. A perspectiva ampliada busca a compreensão das interações 

entre Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), associando o ensino de conteúdos 

à problematização desses mitos (AULER; DELIZOICOV, 2001, p. 105). 

 Torna-se necessário romper com a ideia comum da Tecnologia como um subproduto da 

ciência, como um simples processo de aplicação do conhecimento científico para a elaboração 

de artefatos, o que reforça o suposto caráter neutro, alheio a interesses e conflitos sociais, do 
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binômio ciência-tecnologia. “De facto, as referências mais frequentes das relações CTS que 

incluem a maioria dos textos escolares de ciências reduzem-se à enumeração de algumas 

aplicações dos conhecimentos científicos, caindo assim numa exaltação simplista da ciência 

como fator absoluto de progresso” (CACHAPUZ et al., 2005, p. 43). A visão ampliada da 

contextualização com enfoque CTS implica a análise crítica do modelo desenvolvimentista que 

possui a visão linear de que o desenvolvimento científico gera desenvolvimento tecnológico, 

que em decorrência produz desenvolvimento econômico e social (AULER; DELIZOICOV, 2001). 

 Todavia, esse modelo linear de progresso fortalece o mito da superioridade e o mito 

salvacionista das decisões tecnocráticas, o que precisa ser superado, pois esta concepção de 

desenvolvimento tem provocado sérios problemas ambientais, riscos à população e aumento 

das desigualdades sociais (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). Nesse contexto, devemos 

considerar imperativo a indagação: Ciência e Tecnologia para que e para quem? Ou, “Para 

que(m) é útil o ensino”? (CHASSOT, 1995). 

 Outra questão está relacionada com a concepção sobre Tecnologia. No contexto de CTS 

deve-se ressaltar que o processo de produção tecnológica não está restrito apenas ao setor da 

técnica. A tecnologia deve ser compreendida dentro de um sistema complexo e dependente dos 

sistemas sociopolíticos, dos valores e das ideologias da cultura em que ela se insere. O objetivo 

é possibilitar o posicionamento crítico diante das aplicações tecnológicas (ACEVEDO, 1996). 

 O quadro 4 mostra os diferentes aspectos do ensino clássico de ciência e do ensino CTS. 

Ensino clássico de ciência Ensino de CTS 

1. Organização conceitual da matéria a ser estudada 

(conceitos de física, química e biologia). 

1. Organização da matéria em temas tecnológicos e 

sociais. 

2. Investigação, observação, experimentação, coleta 

de dados e descoberta como método científico. 

2. Potencialidades e limitações da tecnologia no que 

diz respeito ao bem comum. 

3. Ciência, um conjunto de princípios, um modo de 

explicar o universo, com uma série de conceitos e 

esquemas conceituais interligados. 

3. Exploração, uso e decisões são submetidas a 

julgamento de valor. 

4. Busca da verdade científica sem perder a 

praticabilidade e aplicabilidade. 

4. Prevenção de consequências a longo prazo. 

5. Ciência como processo, uma atividade universal, 

um corpo de conhecimento. 

5. Desenvolvimento tecnológico, embora impossível 

sem ciência, depende mais das decisões humanas 

deliberadas. 

6. Ênfase à teoria para articulá-la com a prática. 6.  Ênfase à prática para chegar à teoria. 

7. Lida com fenômenos isolados, do ponto de vista 

disciplinar, análise dos fatos, exata e imparcial. 

7. Lida com problemas verdadeiros no seu contexto 

real (abordagem interdisciplinar). 

8. Busca, principalmente, novos conhecimentos para a 

compreensão do mundo natural, um espírito 

caracterizado pela ânsia de conhecer e compreender. 

8. Busca principalmente implicações sociais dos 

problemas tecnológicos; tecnologia para a ação social. 

Quadro 4: Aspectos enfatizados no ensino clássico de ciência e no ensino de CTS14, grifo nosso. 

 
14 Extraído de ZOLLER, U; WATSON, F. G. Technology education for nonscience students in the secondary 

school. Science Education, v. 58, n. 1, p. 105-116, 1974. Citado por Santos e Schnetzler, 2010, p. 66. 
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 Verifica-se que há uma diferença fundamental entre o ensino clássico e CTS, enquanto 

o primeiro é caracterizado pela organização curricular centrada nos conteúdos específicos das 

ciências, com uma concepção de ciência universal, que possui valor por si mesma e não pelas 

suas aplicações sociais, o segundo busca a organização conceitual centrada em temas sociais, 

pelo desenvolvimento de atitudes de julgamento, e por uma concepção de ciência voltada para 

o interesse social. O enfoque de CTS é um meio de assegurar a justiça social (SANTOS; 

SCHNETZLER, 2010). Conclui-se, pois, que o ensino CTS não objetiva simplesmente a 

motivação do aluno que tem pouco interesse pelos conteúdos científicos. O objetivo primeiro é 

instigar o estudante a buscar o conhecimento das relações CTS que envolve saberes necessários 

para que ele possa assumir sua responsabilidade ou função social enquanto cidadão. 

 A perspectiva social é o objetivo primeiro do ensino CTS. Contudo, é importante 

ressaltar que o julgamento crítico e a resolução de problemas relacionados aos temas sociais 

não podem ser feitos a partir de um conhecimento específico apenas, ou seja, a abordagem CTS 

que é, por sua vez, contextualizada, pode demandar a abordagem interdisciplinar dos conteúdos 

científicos para a análise, julgamento crítico e resolução de problemas sociais. A perspectiva 

social é uma ação de busca de decisões e lida com problemas verdadeiros no seu contexto real, 

todavia, essa perspectiva não pode ser trabalhada do ponto de vista disciplinar, ela exige uma 

abordagem contextualizada e interdisciplinar do conteúdo científico. Nesse sentido, para o 

Ensino Médio, antes de um educador se considerar como professor de Química, por exemplo, 

ele deve se colocar primeiramente como professor de ciências. 

 O enfoque em CTS objetiva a formação do cidadão a partir do conhecimento mais amplo 

da ciência e de suas implicações para com a vida social do indivíduo, no qual se enquadra a 

interdisciplinaridade e, nesse caso, o ensino é dado por meio da ciência. Já o ensino baseado 

no currículo tradicional não implica a relação do conhecimento científico com o contexto social, 

ele está mais direcionado à formação do especialista em ciência e à formação profissional, no 

qual melhor se enquadra o conhecimento disciplinar e, nesse caso, o ensino é para a ciência 

(SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

 De forma geral, um autêntico ensino contextualizado com enfoque em CTS na educação 

básica, com o objetivo de formação do cidadão, seria aquele que enfatiza mais os aspectos 

sociocientíficos, além de apresentar uma:  

[...] visão crítica sobre as implicações sociais da Ciência, no sentido das 

relações de poder e das implicações mais amplas de termos de suas 

consequências socioambientais em uma perspectiva de justiça social. Nesse 

sentido, o ensino CTS teria um forte caráter de educação ambiental, pois a sua 

visão crítica incluiria necessariamente a reflexão ambiental. Muitas propostas 
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de ensino denominadas CTS, todavia, tem se caracterizado por possuir uma 

visão reducionista mais focada no uso da tecnologia, do que nas suas 

implicações sociais. Por essa razão, com o passar do tempo, surgiu a 

denominação Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) que buscou 

resgatar as questões ambientais no enfoque curricular, perdida nas visões 

reducionistas (SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p. 74, grifo nosso). 

 Associado à necessidade de compreender os aspectos ambientais no enfoque de CTS – 

ou CTSA, agregando A de Ambiente para chamar sobre os graves problemas de degradação do 

meio ambiente e entender o papel da Educação Ambiental no ensino de Ciências – Santos e 

Schnetzler (2010) salientam sobre a importância desse enfoque retomar também a perspectiva 

humanística de Paulo Freire, em que o objetivo é resgatar uma visão mais radical quanto aos 

aspectos políticos relacionados à CTSA. Esse resgate objetiva, segundo o autor e a autora, o 

engajamento político dos estudantes em processos decisórios democráticos de Ciência e 

Tecnologia, com vistas à transformação do atual contexto de dominação e exploração da 

sociedade científica e tecnológica. 

 Um dos focos de CTS com perspectiva freireana seria o processo de dominação do atual 

sistema tecnológico que impõe valores culturais e oferece riscos para a vida humana (SANTOS; 

MORTIMER, 2002). No caso do Brasil e dos países do chamado Terceiro Mundo, para Santos 

(2008) esse sistema tecnológico é caracterizado por um processo de exclusão social em que 

apenas uma parcela da população usufrui seus benefícios, enquanto a maioria fica na 

marginalidade. 

Na perspectiva global, ele caracterizado pela divisão desigual do trabalho, do 

lucro e da exploração ambiental. Enquanto aos países pobres são destinados a 

serviços produtivos de extração de matéria-prima em que muitas vezes há 

exploração de mão-de-obra e de recursos naturais; aos países ricos concedem-

se condições favoráveis para o acúmulo de bens de serviços e do lucro do 

controle da alta tecnologia e do capital sob a custa dos marginalizados e 

excluídos (SANTOS, 2008). 

 O autor salienta ainda que, tendo o movimento CTS surgido no contexto de países do 

“Primeiro Mundo”, a perspectiva desse movimento acabou se restringindo ao contexto daqueles 

países. O enfoque CTS nesse movimento centrava-se muito mais nos impactos tecnológicos na 

sociedade e, sobretudo, em questões ambientais, razão pela qual, muitos também adotam a sigla 

CTSA, que acrescenta o ambiente como mais um foco de análise nas inter-relações da tríade 

CTS. 

Contudo, para Santos e Schnetzler (2010), no Brasil não podemos pensar em ensino para 

a cidadania como uma simples inclusão de aspectos tecnológicos no currículo ou a adoção de 
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estratégias de ensino que incentivem a participação, ou, ainda, a mera tradução de projetos 

internacionais de CTSA. As ponderações expostas anteriormente, portanto, 

[...] não se referem apenas a uma possível utilização de projetos estrangeiros, 

mas também à elaboração acrítica de propostas nacionais que evidenciem um 

reducionismo do ensino da cidadania à inclusão dos aspectos anteriormente 

mencionados, sem uma reflexão mais aprofundada sobre o contexto nacional 

e a caracterização do cidadão brasileiro (SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p. 

133). 

É na reflexão mais aprofundada sobre o contexto nacional e na caracterização do 

cidadão brasileiro, que Santos (2008) busca explicar a necessidade de se resgatar, na proposta 

de ensino CTS, a perspectiva humanística de Paulo Freire, que compreende, sobretudo, uma 

visão mais radical em relação aos aspectos histórico-sociais, culturais e políticos do nosso país. 

E não se diga que, se sou professor de biologia, não posso me alongar em 

considerações outras, que devo apenas ensinar biologia, com se o fenômeno 

vital pudesse ser compreendido fora da trama histórico-social, cultural e 

política. Como se a vida, pudesse ser vivida de maneira igual em todas as suas 

dimensões na favela, no cortiço ou numa zona feliz dos “Jardins” de São 

Paulo. Se sou professor de biologia, obviamente, devo ensinar biologia, mas 

ao fazê-lo, não posso secioná-la daquela trama (FREIRE, 1992, grifo nosso). 

Santos (2008), afirma que devemos resgatar e ampliar o olhar para os aspectos citados 

no ensino CTS, que caracterizam o processo de globalização e reforçam o processo de opressão. 

Certamente, ao se pensar em uma proposta CTS na perspectiva freireana, 

deve-se ampliar o olhar desses pontos para os que caracterizam o processo de 

globalização atual que vem aumentando o fosso da diferença entre pobres e 

ricos, ou seja, que vem reforçando um processo de opressão. Nesse contexto, 

um outro foco em uma proposta CTS freireana poderia ser a discussão, por 

exemplo, de aspectos quanto à exclusão tecnológica (SANTOS, 2008). 

 A contextualização com enfoque em CTS que objetiva resgatar a educação científica 

humanística em uma perspectiva freireana, deve ampliar a discussão sobre a necessidade de 

“superação do modelo de decisões tecnocráticas relativamente a temas sociais que envolvem 

ciência e tecnologia. Freire, por sua vez, enfatiza a necessidade da superação da ‘cultura do 

silêncio’ para a constituição de uma sociedade mais democrática” (AULER, 2003). 

 Santos (2008), ao falar sobre as congruências e divergências que existem entre o ensino 

de CTS e a educação humanística de Paulo freire, afirma: 

O que se percebe na proposição de Freire (1970) é o foco que ele atribui para 

os temas. Para ele, os temas são fontes de conscientização para a 

transformação do contexto de exploração em uma perspectiva libertadora. 

Enquanto Freire (1970) se concentra em uma visão humanística para as 

condições existenciais: CTS, na sua visão clássica, está centrado nas questões 

ambientais e no desenvolvimento de habilidades para a argumentação e a 

participação. O foco do trabalho de Freire está no HOMEM. Para ele, os temas 
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geradores devem ter sua origem na situação presente, existencial, concreta dos 

educandos, refletindo as suas aspirações. Assim, na sua concepção, o tema se 

origina nas relações de homens e mulheres com o mundo. Freire (1970) 

destacou em sua proposta educativa a libertação da condição de exploração 

humana e a transformação de uma sociedade marcada pela opressão para uma 

sociedade igualitária. A sua proposta dialógica buscava estabelecer relações 

de igualdade, em que um não explora o outro, mas ambos se fazem humanos, 

na co-constituição de visões de mundo (SANTOS, 2008). 

 Para o autor, esse é o principal foco que uma proposta de CTS poderia convergir, 

contudo não aparece explicitamente na literatura da área. Na pedagogia freireana, a relação com 

situações de vivência do educando tem uma conotação epistemológica muito mais forte no 

sentido de se relacionar ao verdadeiro sentido do conhecimento como ferramenta cultural para 

transformação do mundo. Pensar, portanto, na função de relevância social pode ser um pensar 

humanístico, quando o comprometimento social que se pretende é com valores humanos. 

Ocorre que, em determinadas propostas de CTS, “esse pensar está centrado muito mais 

em valores de mercado gerados pela sociedade tecnológica do que em valores essencialmente 

humanos” (SANTOS e MORTIMER, 2001). Contudo, os autores afirmam que tais propostas 

têm sua relevância social, uma vez que prepara os cidadãos ao manejo cada vez mais 

especializado da tecnologia. Mas, por outro lado, enquanto apresenta apenas esse objetivo, a 

educação tecnológica pode ser alienante e determinista. “Com a finalidade de produzir um novo 

consumidor no novo milênio que preserve o ambiente para que a sociedade possa prosseguir no 

seu afã de exploração e dominação, mantêm-se o modelo consumista de desenvolvimento 

econômico” (SANTOS e MORTIMER, 2001). Portanto, o enfoque CTS humanístico não se 

posiciona contra o desenvolvimento e uso da tecnologia, todavia, o desenvolvimento 

econômico nunca pode estar acima das condições humanas. 

Contudo, na realidade do mundo globalizado, há uma prioridade do desenvolvimento 

econômico sobre os valores humanos, como afirma Santos (2008):  

A racionalidade do sistema tecnológico tem sido determinada pela lógica da 

maximização do lucro e a minimização dos custos. Essa lógica mantém a 

prioridade do capital sobre valores humanos. Os benefícios criados pela 

tecnologia nem sempre têm liberado as pessoas do trabalho desgastante e 

repetitivo e tem sido desenvolvido muitas vezes sob péssimas condições de 

trabalho. A globalização econômica tem aumentado a diferença entre pobres 

e ricos. Todo esse contexto é marcado por um processo opressivo de 

exploração humana.  

 O retorno à educação humanística de Freire, à uma reflexão mais aprofundada sobre as 

implicações sociais do desenvolvimento científico e tecnológico, demanda a contextualização 

dos conteúdos no ensino de Ciência. Essa contextualização significa, por sua vez, resgatar os 

aspectos políticos, a partir de uma visão mais crítica e realista do contexto em questão, pois, a 
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educação não pode ser neutra. “De fato, aqueles que acreditam que o professor tem de ser 

apolítico estão ingenuamente defendendo a ideologia dominante imposta pelos sistemas 

tecnológicos” (SANTOS, 2008, grifo nosso).  

 A contextualização está diretamente associada à ação política. O processo de 

construção do conhecimento científico e tecnológico é de natureza política. Todavia, 

compreendemos que a própria Educação em Ciências que objetiva a abordagem das relações 

entre o conhecimento escolar e a realidade social, que objetiva a contextualização, é também 

de natureza política. Portanto, a perspectiva da contextualização nos LD de química está 

diretamente associada à consciência e à prática (ação) política dos seus autores e autoras em 

seus contextos.  

2.5. A contextualização e a interdisciplinaridade no ensino de Química  

Não só é impossível desvincular a pedagogia  

de suas relações com a política,  

mas também é teoricamente desonesto. 

Peter Mclaren 

Conhecimento não é aquilo que você sabe, 

mas o que você faz com aquilo que você sabe. 

Aldous Huxley 

 A Química não pode ser ensinada como um fim em si mesma, pois, se assim for, o 

ensino seria não por meio da Química e sim para a Química, e estaríamos, nesse sentido, 

fugindo do fim maior da Educação Básica, que é assegurar ao indivíduo a formação que o 

habilitará a participar como cidadão na vida em sociedade. Isso implica um ensino de Química 

contextualizado e interdisciplinar, no qual o foco seja o preparo para o exercício consciente da 

cidadania (SANTOS; SCHNETZLER, 2010).  

  A relação entre o ensino de Química e a formação para a cidadania crítica está vinculada 

aos fins da educação básica, bem como à influência da Química na sociedade tecnológica 

moderna. Todavia, essa educação deve compreender a importância do conhecimento de 

Química para formar o cidadão. Não no sentido salvacionista, mas sim inserida nas relações 

sociais inerentes ao conhecimento científico, a Química é fundamental à resolução da maioria 

dos problemas da humanidade, como questões relacionadas à energia, poluição, recursos 

naturais, saúde, insumos para a população e sustentabilidade.  

 Ciscato e Beltran (1991), apontam a importância de uma aprendizagem de Química seja 

relacionada às necessidades da sociedade atual. 
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Dispor de rudimentos dessa matéria ajuda o cidadão a se posicionar em relação 

a inúmeros problemas da vida moderna, como poluição, recursos energéticos, 

reservas minerais, uso de matérias primas, fabricação de explosivos, 

fabricação e uso de medicamentos, importação de tecnologia e muitos outros 

(CISCATO; BELTRAN, 1991).  

 Quando o ensino de Química busca trabalhar com problemas da vida moderna, a 

referência à abordagem contextualizada está diretamente associada à abordagem 

interdisciplinar, porquanto, a tomada de decisões e ações relativas aos problemas de cunho 

social não pode ser dada a partir de uma única visão de área de conhecimento. 

O papel da contextualização e da abordagem interdisciplinar, considera que 

vivemos em um mundo complexo, que não pode ser explicado a partir de uma 

única visão de área de conhecimento, mas de uma visão multifacetada, 

construída conjuntamente pelas visões das diversas áreas de conhecimento 

(SANTOS; MÓL, 2016).   

 Com o avanço tecnológico da sociedade, há tempos existe uma dependência muito 

grande com relação ao conhecimento Químico, que vai desde a utilização diária de produtos até 

às inúmeras influências e impactos no desenvolvimento dos países, nos problemas gerais 

referentes à qualidade de vida das pessoas, nos efeitos ambientais das aplicações tecnológicas 

e nas decisões solicitadas aos cidadãos quanto ao emprego de tais tecnologias (SANTOS E 

SCHNETZLER, 2010).  

 Por outro lado, não podemos ignorar os aspectos negativos associados ao conhecimento 

Químico, pois fazê-lo seria fechar os olhos à realidade (NEWBOLD, 1987). Para o autor, a 

Química tornou-se um dos componentes do destino do gênero humano. Torna-se, pois, 

importante compreender a relevância da Química para o bem-estar humano; suas enormes 

contribuições à vida moderna bem como os problemas que o conhecimento químico pode 

causar. Todavia, é nesse contexto que se concebe a função do ensino de Química na sociedade 

moderna, que se entende o objetivo de formar cidadão participativo, que saiba como deve ser 

utilizado o conhecimento Químico a favor da condição humana e não apenas do sistema 

capitalista.  

 Para tanto, associado ao ensino de Química, Ciência e tecnologia, com efoque na 

realidade social, faz-se necessário retornarmos à educação humanística. Contudo, a 

contextualização tem que compreender o real poder do conhecimento e, justamente por isso, 

saber que não basta o conhecimento especializado e a participação para promover as 

transformações sociais em benefício da condição humana. Torna-se necessário reforçar: para 

que uma nova cultura científica possa ser útil à cultura humanística ela deve ser, antes de tudo, 

política. Caso contrário, a participação/ação passará apenas pelo viés da boa intenção, que tenta 
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resolver problemas pontuais de forma descontextualizada, ou seja, ausentes de reflexão crítica 

do contexto histórico, político e econômico que levou àqueles problemas. Neste caso, a 

participação tem como base a fé e a esperança, características da vida cotidiana.  

 Interpretamos e defendemos, portanto, que a educação humanística de Paulo Freire está 

diretamente associada à política. Dessa forma, os elementos da tríade: conhecimento, prática 

(política) e humanismo são essenciais à formação para a cidadania. A ausência de um desses 

elementos descaracteriza o ensino de Ciências/Química contextualizado e interdisciplinar, que 

objetiva a formação cidadã e a transformação da realidade social. Todavia, sabemos que esta 

transformação exige um novo paradigma na educação. Contudo, exige compreender a realidade 

complexa que envolve todo o contexto social relacionado à educação no Brasil. Ignorar que 

este é um trabalho difícil e complexo e, ao mesmo tempo, ignorar que a escola não é uma 

instância neutra, seria o primeiro obstáculo frente a um projeto de educação inovador. Vale 

ressaltar que estamos falando de uma escola que é concebida como uma “instituição a serviço 

da reprodução e da legitimação da dominação exercida pelas classes sociais” (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2014).   

 Entendemos, contudo, que devemos compreender os limites e alcances da educação 

escolar para transformar a vida para melhor. Trata-se de uma problemática complexa, pois 

remete à visão do papel social da escola como “reprodutora” ou “transformadora”. Zanon e 

Maldaner (2010) defendem que não devemos nos posicionar de forma polarizada, em um ou 

em outro extremo, pois, cabe à escola, ao professor e autores de livros didáticos não 

negligenciar o alcance da dimensão transformadora das interações especificamente 

possibilitadas pelo contexto sociocultural chamado escola na promoção do desenvolvimento 

humano e social.  

 Enguita (2004), salienta que a transformação social atualmente ultrapassa o ritmo da 

transformação escolar, contudo, apesar de estarmos educando em tempos incertos e de estarmos 

cientes dos limites da ação transformadora, devemos objetivar o “galardão” de formar cidadãos 

plenos em cidadania. Necessário, nesse contexto, é a constante vigilância em conhecer e levar 

em conta o verdadeiro alcance da intervenção da escola nos processos de desenvolvimento 

humano-social. 

Seria incoerente educar para a convivência, a solidariedade, a paz, etc., 

quando, em torno da escola, a sociedade se mostra individualista, competitiva 

ou agressiva. Seria um total absurdo buscar estimular hábitos de trabalho e 

reflexão quando a televisão e outros meios de massa incitam, de modo tão 

eficaz, o desfrute imediato e o consumo do efêmero (ENGUITA, 2004, grifo 

nosso). 
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 Não podemos, portanto, incorrer na ingenuidade. Contudo, entendemos que a partir do 

contexto que envolve a práxis (teoria e prática política) associada à educação humanística, 

podemos compreender melhor o significado da relação conhecimento Químico e formação para 

a cidadania. A importância do conhecimento Químico/Científico é justificada pelo fato de que 

é função social do cidadão tomar decisões quanto aos processos de construção e apropriação do 

conhecimento Químico/Científico e, nesse sentido, ele deve compreender os interesses de 

vários setores da sociedade, incluindo os de caráter econômico e político, que demandam a 

construção e apropriação desse conhecimento. 

 Podemos considerar a princípio que a Química, formada por um “corpo de 

conhecimento”, realmente é um “corpo neutro”. Porém, é o seu processo de construção, de 

apropriação e de utilização que não tem caráter neutro. Esses processos são dados a partir de 

decisões de cunho social, político, econômico, cultural, ambiental e ético, que se dá (ou deveria 

ser dado em uma sociedade democrática) pela participação do cidadão reflexivo e crítico na 

sociedade. Nesse sentido, a contextualização histórica é fundamental para compreender que o 

conhecimento científico/tecnológico é poder e, portanto, seu processo de construção e 

apropriação é de interesse social, econômico e político. 

 Se perguntarmos aos alunos de uma turma da 2ª série do Ensino Médio, por exemplo, 

considerando que eles tiveram um ensino de Química tradicional e descontextualizado: quem 

fez a bomba atômica? Podemos esperar uma resposta imediata de alguns alunos, proveniente 

do que eles “aprenderam” na vida cotidiana: “quem fez a bomba atômica foram os cientistas, 

ou até mesmo, quem fez a bomba foi o Einstein”, sem saberem, contudo, que as bombas 

atômicas foram construídas por causa de uma assinatura do presidente do EUA, Franklin 

Roosevelt, autorizando o Projeto Manhattan, ou seja, sem saberem que as bombas atômicas 

foram construídas primeiramente por causa de decisão de cunho político e não científico. 

Também sem terem o conhecimento de que Einstein não participou da produção da bomba 

atômica. Portanto, tão importante quanto aprender a equacionar a reação de fissão nuclear do 

urânio é compreender também os aspectos não científicos e tecnológicos que influenciaram no 

processo de construção e utilização das bombas atômicas que, por sua vez, impõe a 

contextualização no ensino de Química. 

 Enquanto alguns cientistas que trabalharam no Projeto Manhattan acreditavam que 

poderiam influir nas decisões de eventual uso da nova e devastadora arma, outros empregados 

trabalharam entusiasmados com o projeto, sem compreender, de fato, o que estavam fazendo, 

ou, mesmo sabendo, trabalharam de forma neutra, sem tomar posição. Portanto, podemos 
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compartilhar da ideia de que um cidadão, por mais que tenha muito conhecimento 

especializado/disciplinar, porém descontextualizado, pode viver, trabalhar e participar de 

decisões e ações sem saber se está contribuindo ou não para o bem-estar da humanidade. Trata-

se do trabalho alienado, que promove a divisão técnica e social desse trabalho e das decisões, 

base do paradigma taylorista-fordista, contrária à perspectiva de formação para a cidadania 

crítica e reflexiva da realidade social que, por sua vez, exige a noção do todo, exige o ensino de 

Química contextualizado e interdisciplinar.  

 A partir desse contexto pode-se discutir mais sobre a relação entre a Ciência (corpo de 

conhecimento científico) e a Tecnologia (a construção do artefato), bem como a relação entre 

CT e questões de caráter sociopolíticos, ou seja, como se dá a produção e a apropriação do 

conhecimento científico e tecnológico frente a interesses de determinado governo ou grupo 

social. Outra questão que pode ser explorada é a da função/responsabilidade social do 

cientista/cidadão. A história da segunda guerra mundial é rica em exemplos: Einstein decidiu 

alertar o presidente dos EUA para construir a bomba atômica antes que alguém o fizesse, 

enquanto Heisenberg aparentemente apoiou o governo de Hitler, mas dirigiu as pesquisas 

nucleares alemãs no sentido de inviabilizar a construção de armas nucleares e, ainda, Niels Bohr 

e Pauli tiveram suas importantes decisões/participações/ações diante do complexo contexto 

sociocientífico e sociopolítico que viveram. A fim de justificar o contexto apresentado, 

destacamos os recortes: 

Em 2 de agosto de 1939, ou seja, seis anos antes de Hiroshima e Nagasaki, 

Albert Einstein assinou o primeiro documento alertando o governo norte-

americano sobre o desenvolvimento de armas nucleares. Nele, solicitava que 

procurasse, com apoio dos físicos, desenvolver um projeto destinado à 

construção de bombas atômicas [...]. Embora Einstein tivesse assinado a carta, 

esta não correspondia inteiramente a suas convicções. Mais tarde, o pai da 

relatividade, um pacifista desde a juventude, explicaria a sua atitude em 

virtude do medo de uma tal arma nas mãos do governo nazista alemão. 

Einstein não contribuiu pessoalmente para o projeto atômico (MOURÃO, 

2005). 

[...] Na verdade, um projeto atômico alemão havia existido sob a chefia do 

físico Werner K. Heisenberg (1901-1976) [...]. Existe uma grande polêmica; 

alguns historiadores sugerem que Heisenberg teria tentado atrasar o projeto 

nuclear nazista, no que parece ter tido sucesso, como confirmado depois da 

guerra (MOURÃO, 2005). 

 Para o exercício da cidadania crítica, o ser social precisa saber fazer tanto o julgamento 

crítico quanto o político. Educar para a cidadania crítica e reflexiva é educar para a democracia, 

é preparar para saber se posicionar ante as implicações decorrentes do conhecimento científico 

e tecnológico. Percebe-se, todavia, que o ensino de Química para o cidadão precisa ser centrado 
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na inter-relação de dois componentes básicos: a informação química e o contexto histórico-

social, pois, para o cidadão participar da sociedade, ele precisa não só compreender a Química, 

mas a sociedade em que está inserido. Pelo contrário, o conhecimento científico em si mesmo 

torna-se, até mesmo, temerário. “Toda a história da humanidade e da sua evolução científica, 

tem mostrado que não basta apenas o conhecimento técnico específico para que se possa 

construir um novo modelo de vida social” (SANTOS; SCHNETZLER, 2010).  

 Outro exemplo que podemos explorar, entre centenas de outros, é o da produção da 

amônia a partir do processo Haber-Bosch. A afirmação a seguir foi retirada de um Livro 

Didático (LD) de Química: “A síntese de Haber-Bosch representou uma enorme contribuição 

para a solução da fome de bilhões de pessoas, em todo o mundo, graças ao papel que teve, e 

continua tendo, na produção de NH3, essencial para a produção de fertilizantes em larga 

escala”. Especificamente no texto em que o fragmento foi retirado, não há informação de que 

a amônia era também matéria-prima para produção de nitrato de sódio, utilizado para a 

fabricação de explosivos, demanda da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. O LD não 

trouxe, neste ponto, uma discussão sobre a demanda e a força do governo que influenciaram na 

produção e utilização do conhecimento científico e tecnológico. Assim, o livro buscou apenas 

apresentar a ciência como neutra e salvacionista, tratando o assunto por meio de uma 

abordagem reducionista, colocando a Química como responsável por uma harmonia social, 

talvez com o intuito de motivar os alunos ao estudo da Química. 

 Para o estudante, tão importante quanto saber equacionar a reação de formação da 

amônia no processo Haber-Bosch, calcular sua constante de equilíbrio e os fatores que deslocam 

o equilíbrio é, sobretudo, saber o contexto histórico que compreende a relação entre a ciência 

(Haber) e a tecnologia (Bosch), bem como as forças, influências e interesses reais, de cunho 

sócio-político, que fizeram acontecer ou que viabilizaram a produção da amônia a nível 

industrial. 

 Contudo, os livros didáticos atuais, considerados inovadores por Mortimer e Santos 

(2008), vem apresentando mudanças significativas em relação à abordagem contextualizada 

dos conteúdos e já apresentam uma preocupação com a abordagem do conteúdo Químico de 

forma mais realista no contexto sócio-histórico. Os autores destacam que, com a expansão do 

Plano Nacional de Livro Didático para o Ensino Médio, tem aumentado o espaço para a difusão 

de novas propostas de ensino de Química inovadoras, vinculados a projetos de pesquisa em 

educação química.  
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 Entendemos que não é tarefa fácil trabalhar a abordagem contextualizada do conteúdo 

químico, trata-se de um processo que demanda capacitação, formação de qualidade tanto de 

professores quanto de autores de livros didáticos; demanda o compromisso, tempo, dedicação 

e, sobretudo, compreender a necessidade de um “ensino de química para formar o cidadão como 

um novo paradigma educacional” (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). Contudo, se esse não for 

o caminho, o ensino de Química não vai fazer sentido nem para o educando e nem para o 

educador, torna-se massificante e alienante. Defendemos que os educandos devem estar cientes, 

desde o início do Ensino Médio, dos propósitos do processo de ensino e de aprendizagem da 

disciplina de Química. Já se inicia, entretanto, o processo dialógico e de conscientização da 

importância daquele ensino contextualizado e interdisciplinar, com vistas a formá-los para o 

pleno exercício da cidadania crítica da realidade social. 

 Santos e Schnetzler (2010), afirmam que enquanto nos limitarmos a uma educação 

científica pura e neutra, desvinculada dos aspectos sociais, estaremos reforçando uma educação 

alienante e o sistema de dominação humana. A educação para a cidadania é também uma 

educação da consciência humana para seus valores éticos e morais. Valores associados à 

garantia dos direitos fundamentais do homem e, sobretudo, valores de um cidadão que 

compreende o seu compromisso com uma nova sociedade. 

Acreditamos que nós, professores de Química, temos um papel fundamental e 

que, por meio da adoção desse novo paradigma, poderemos auxiliar na 

construção da sociedade democrática, que a química esteja a serviço do 

Homem e não da dominação imposta pelos sistemas econômico e político. 

Sendo assim, é necessário que não tenhamos a resistência de transformar a 

química da sala de aula em um instrumento de conscientização, com o qual 

trabalharemos não só os conceitos químicos fundamentais para a nossa 

existência, mas também os aspectos éticos, morais, sociais, econômicos e 

ambientais a eles relacionados (SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p. 138). 

A escola pode promover uma educação emancipadora, assumindo a 

autonomia como conquista, na construção de uma vida social mais justa, por 

meio de conhecimentos fecundos, intrinsecamente associados a valores, 

atitudes e ações, que contribuem no desenvolvimento do sujeito como pessoa 

humana e dos grupos sociais em que ele vive e atua (MALDANER; ZANON, 

2010, p. 129). 

 Entendemos que na prática esse trabalho torna-se desafiador. Contribuir para o 

desenvolvimento humano e social das novas gerações exige desenvolver práticas escolares com 

características contextuais, conceituais e inter-relacionais que levam em conta a diversidade 

sociocultural dos estudantes. Contudo, vamos nos reportar a uma proposta de organização 

curricular do ensino de Ciências desenvolvida no GIPEC-UNIJUÍ – Grupo Interdepartamental 

de Pesquisa sobre Educação em Ciências da UNIJUÍ, referida como Situação de Estudo (SE), 
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que busca contemplar a abertura à cultura no processo de mobilização e produção de 

conhecimento. Trata-se de uma maneira de articular vivências sociais com saberes disciplinares 

que integram os conteúdos escolares. A SE organiza o currículo a partir da “visão de abordagens 

temáticas, concebidas não como temas amplos de estudo, como saúde, meio ambiente ou outros, 

mas sim como situações vivenciais tomadas como objetos de estudo em contexto escolar” 

(MALDANER; ZANON, 2010). 

 O autor e a autora explicam que a SE é concebida em torno da intencionalidade de 

estudar objetos complexos, que permitem novas percepções sobre problemas socioambientais, 

à luz das ciências, produzindo conhecimentos escolares. Assim nas abordagens 

problematizadoras de situações reais, diante do objeto complexo, cada sujeito torna-se ativo. 

Na perspectiva da (re)construção de significados conceituais, articuladamente a processos de 

recontextualização pedagógica de conhecimentos, a SE implica o saber lidar com inseguranças 

e desafios, rompendo com as verdades científicas ou “conhecimento” pronto e acabado. 

A produção de conhecimentos escolares de nível contextual e conceitual, com 

características disciplinares e interdisciplinares, de forma dinamicamente 

inter-relacionados entre si, não pode ser vista como algo simples numa SE. 

Envolve saber lidar com inseguranças e desafios, sendo essencial a abertura 

para mudanças nas concepções e práticas (MALDANER; ZANON, 2010). 

  A SE impõe atenção à dinamicidade e processualidade dos processos de conhecimento, 

com visibilidade sobre os âmbitos diversificados de produção e organização de conhecimentos, 

dentro e fora da Química/ciência, que são estruturantes da compreensão da realidade e da ação 

no mundo. Compreendemos, pois, a relevância desse projeto, já efetivado na prática, que hoje 

se apresenta como proposta potencial para o novo ensino de Química e, sobretudo, porque ele 

“recoloca a aposta na formação de um sujeito pensante, que produz sentidos para os significados 

dos conceitos escolares, numa perspectiva dialética e não simétrica” (MALDANER; ZANON, 

2010).  

 Segundo o autor e a autora, ainda na década de 80 na região de abrangência da Unijuí, 

o processo de desenvolvimento curricular permitiu a elaboração de uma coleção de Livros 

Didáticos (LD), mediante parceria entre professores das universidades e das escolas, contudo, 

a proposta veiculada na coleção não rompia com a organização tradicional do ensino e, por isso, 

veio a decisão de cancelar reedições da coleção de LD. Optou-se, portanto, por uma nova 

modalidade de organização curricular: “Para além dos livros didáticos, têm sido inúmeras e 

bastante diversificadas as fontes de leitura buscadas e disponibilizadas que enriquecem os 

estudos, abordagens e construções em torno das temáticas em estudo, envolvendo muita 

pesquisa, discussão e produção de conhecimentos” (MALDANER; ZANON; 2010, p. 122). 



102 
 

 Devemos lembrar que a decisão por cancelar as reedições de LD pelo movimento foi 

dada ainda na década de 80, período em que não havia uma mobilidade, ação ou efeito indutor 

na qualificação desses recursos didático. Acreditamos, pois, mesmo que os LD estivessem 

sendo elaborados pelos próprios professores e pesquisadores do movimento, esse não era o 

principal foco, sendo o objetivo primeiro o projeto da SE. Contudo, consideramos que a 

discussão sobre a SE é importante para este trabalho, porque referenda na prática, ou na práxis, 

o que estamos defendemos sobre a função social do ensino de Química e, ao mesmo tempo, nos 

dá a oportunidade de iniciarmos também uma discussão sobre a função do LD de Química nesse 

processo, que terá continuidade no próximo capítulo, que trata especificadamente da discussão 

que envolve esse recurso didático. Porém, desde já, afirmamos que a elaboração de LD de 

química também não é tarefa fácil, exige compromisso e capacitação/formação de quem o 

escreve, sendo que estes, a nosso ver, devem de fato ser educadores Químicos e 

compromissados com os objetivos traçados pela comunidade disciplinar de Química.   

 O LD sempre assumiu papel importante no processo de ensino e, por isso, sempre foi 

alvo de críticas contundentes, principalmente no que se refere à qualidade da sua abordagem 

contextual. Todavia, entendemos que ele sempre contribuiu para o ensino de Química, mesmo 

nos diferentes contextos e objetivos da educação. Acreditamos, contudo, que estamos passando 

por um processo de transformação, por um processo indutor da melhoria da qualidade desses 

recursos educacionais, promovido principalmente pelas pesquisas da área de ensino de Química 

e pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).  

 Compreendemos que o LD é um recurso didático15 importante no processo de ensino 

de Química, mas que não tem a função de autoridade, no sentido de ser o próprio currículo 

escolar e ditar o que deve ser trabalhado ou não na sala de aula e fora dela. Na sala de aula, na 

escola, esta autoridade deve ser assumida pelo professor, pelo educador de Ciências, que pode 

apresentar e trabalhar seus projetos de forma contextualizada e interdisciplinar. Não 

compartilhamos, portanto, da ideia de que o LD assuma posição de liderança no processo de 

ensino de Química dentro ou fora da sala de aula, mas que assuma o seu papel de recurso 

didático. 

 Reiteramos a afirmação de Young (2013): “as disciplinas são recursos educacionais, que 

tópicos e temas interdisciplinares não podem nunca ser, por mais importante que seja”. A base 

 
15 Denominamos recurso didático porque este não deve ser considerado o único material de pesquisa, tanto para o 

aluno quanto para o professor. Sobretudo, porque a autonomia e a autoridade que direciona o processo de ensino 

e de aprendizagem deve ser assumida pelo professor. O livro didático é apenas um recurso didático, o que não 

diminui a sua importância para o ensino de Química. 
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de todo processo do ensino escolar é o conhecimento disciplinar, que no nosso caso é o 

conhecimento Químico. Quanto mais objetivamos o fazer interdisciplinar, mais domínio do 

disciplinar temos que ter; quanto mais objetivamos o fazer contextual mais domínio do 

conceitual temos que ter. Nesse sentido, o LD continua assumindo um papel relevante no ensino 

de Química. 

 Não defendemos que o LD seja o único recurso didático ou fonte de pesquisa utilizado 

pelo educador e pelos seus educandos, mesmo porque a compreensão de um contexto não pode 

ser dada a partir de um referencial apenas. Freire (1982), afirma que nos processos de 

adentramento crítico nas leituras e nos processos de compreensão de um tema faz-se necessário 

reconhecer que não se trata de um mero clichê; que o texto em discussão não é um rótulo, que 

é em si, um problema, um desafio.  

 O processo de produção e avaliação dos LD é dinâmico. Estes materiais didáticos estão 

sempre passando por transformação e qualificação que, por sua vez, estão também associados 

ao contexto social daquele período. Portanto, não existe e nunca vai existir o LD ideal. Contudo, 

vale salientar que no contexto da educação brasileira, o LD é uma conquista, uma vez que todos 

os estudantes das escolas públicas do Ensino Básico têm o direito de utilizá-lo. Defendemos, 

pois, pesquisas com o intuito de contribuir com o processo dinâmico e contínuo de produção, 

qualificação e avaliação desses recursos didáticos que, à luz dos pressupostos freireanos, 

apresente uma perspectiva de um ensino contextualizado, de caráter político e associado à 

promoção do pleno desenvolvimento humano e social. 

 Todavia, não podemos ser ingênuos e ignorar que a formação para a cidadania crítica é 

uma necessidade, mas também é um grande desafio. A educação reflete a estrutura do poder e, 

por isso, há uma grande dificuldade do autor de livro didático e do professor de Química atuar 

em uma estrutura que nega essa mudança de paradigma, sobretudo porque o próprio trabalho 

do educador e autor de LD não é algo simples, ele é complexo e exige capacitação/formação 

com perspectivas desse novo paradigma. Contudo, não podemos dissociar o educador da área 

do ensino de Química do autor de LD de desta disciplina, principalmente nesse novo paradigma, 

que compreende a contextualização como ação inerente à educação para a cidadania crítica. Os 

LD de Química devem ser elaborados e avaliados por profissionais da área do Ensino de 

Química. 

 A cultura de política de governo é um dos maiores obstáculos à produção científica no 

campo da educação e no trabalho pedagógico no Brasil. Sobretudo nos dias atuais, o discurso e 

slogans contra as ideologias é, de fato, uma dissimulação para inserir, de forma arbitrária, as 
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próprias ideologias de um grupo detém o poder. A educação deve ser política de Estado-nação, 

pois ela é necessária ao país e não a um governo. Por isso, entendemos que os LD devem ser 

elaborados por profissionais da área e não por grupos sociais ou representantes de um 

determinado governo. 

 Compreendemos, por um lado, que os autores e autoras de Livro Didático de Química 

devem ser educadores Químicos. Não há sentido defendermos a utilização deste recurso 

didático no ensino de Química se quem os escreve não são capacitados para isso, pois não 

compreendem a natureza do conhecimento Químico tampouco como contextualizá-lo. Por 

outro lado, todavia, não é também garantia que o LD terá qualidade na abordagem 

contextualizada do conteúdo Químico quando escrito por profissionais da área. 

 O ato de se formar, de se capacitar, de estudar, não é de fato um trabalho trivial.  

Exige de quem o faz uma postura crítica, sistemática. Exige uma disciplina 

intelectual que não se ganha a não ser praticando-a. A atitude crítica do estudo 

é a mesma que deve ser tomada diante do mundo, da realidade, da existência. 

Uma atitude de adentramento com a qual se vá alcançando a razão de ser dos 

fatos [...] (FREIRE, 1982, p. 9-10). 

Desenvolver vínculos entre conteúdos escolares e aspectos da realidade 

vivencial dos estudantes é um desafio que não pode ser visto como algo 

simples. A problematização de uma situação real com a intencionalidade de 

interpretá-la teoricamente à luz das ciências, contextualizando conceitos 

científicos a serem significados, é um desafio que chama outro: o de ampliar 

os horizontes do cotidiano, fazendo-o evoluir, complexificando-o, em 

interações típicas a uma aula de Ciências Naturais (ZANON, 2008, p. 255). 

 A contextualização e a interdisciplinaridade no ensino de Química não implicam 

simplesmente a integração com outras disciplinas e com outros saberes, de forma a ampliar 

apenas a construção de significados para a compreensão do conhecimento químico e suas inter-

relações, ou seja, não é voltado apenas para dar sentido ao próprio conhecimento especializado. 

Não se trata de somar conhecimentos, nem de unificar o que não é unificável, mas de considerar 

a complexidade e a pluralidade da realidade e dos fatos, em suas múltiplas facetas de olhar e 

compreesão (MORIN, 2015a; 2015b). 

 A abordagem contextualizada e a interdisciplinar está voltada ao estudo dos conceitos 

Químicos, porém objetivando aprendizagens significativas e, sobretudo, que primam por uma 

educação humanística e socialmente relevante.  

 Zanon (2008) afirma que, abordagens contextualizadas/conceitualizadas, contemplando 

a complexidade de perspectivas com base em vivências sociais das pessoas, facilitam a 

interação necessária à construção de formas disciplinares e interdisciplinares de pensamento, 

aliadas à produção de aprendizagens significativas e socialmente relevantes. Ressalvando que 
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a interdisciplinaridade e a contextualização não eliminam nem reduzem o caráter 

necessariamente disciplinar dos conhecimentos, nas interações. Cada disciplina tem sua razão 

de ser, seu objeto de estudo, seu sistema de conceitos e seus procedimentos metodológicos, 

necessários à construção do conhecimento científico, essenciais à compreensão da realidade 

complexa. 

 A interdisciplinaridade não é uma soma de conhecimentos e a contextualização não é 

uma descrição científica do cotidiano. Trata-se da apreensão da realidade complexa dos fatos, 

em suas múltiplas facetas de olhar e compreensão; trata-se de apreender o processo de vida real. 

A produção do conhecimento e sua socialização ou negação não são alheias ao conjunto de 

práticas e relações que produzem os homens num determinado tempo e espaço. Pelo contrário, 

nelas encontra-se a sua efetiva materialidade histórica, o caráter dialético da realidade social 

(FRIGOTTO, 2011, p. 36). 

 Etges (2011), trata o conhecimento como construto do sujeito em formação e como ação 

transformadora do mundo. A verdade consiste na congruência do construto consigo mesmo e 

no seu desenvolvimento em conjuntos cada vez mais complexos de proposições em 

determinado ramo do saber, que necessariamente se encarna nas condições do mundo, 

transformando-o ativamente (ETGES, 2011, grifo nosso). 

 A interdisciplinaridade e a contextualização compreendem o conhecimento como a 

capacidade de transposição ou deslocamento do construto/saber. Para o autor, um Químico 

pode manipular seus construtos e suas fórmulas a vida inteira, mas, enquanto ele mesmo não os 

desloca de seu contexto, enquanto ele não os traduz para si mesmo, para dentro de suas 

estruturas anteriores, ele não conhece. 

O saber ou a ciência é uma estrutura posta no mundo exterior, cujos 

elementos seguem relações necessárias e autorreguladoras. Enquanto 

construto posto aí fora, a ciência ou o saber necessita retornar ao sujeito que 

o produziu, para fazer unidade com ele, transformando-se em conhecimento. 

Conhecimento é a unidade efetiva do exterior e do interior. Ora, este processo 

de interiorização do exterior posto é um ato de deslocamento, um ato de 

transposição de um contexto para outro, numa palavra, um ato 

interdisciplinar. Neste sentido, a interdisciplinaridade é, em primeiro lugar, 

uma ação de transposição do saber posto na exterioridade para as estruturas 

internas do indivíduo, constituindo o conhecimento (ETGES, 2011, p. 83, 

grifo nosso e do autor).  

 A interdisciplinaridade de Etges mostra que é preciso que o estudante aprenda a transpor 

seus saberes para sua vida individual e social – isto é contextualização. O trabalho 

contextualizado envolve, portanto, o movimento que parte de um contexto (mundo vivido) em 

direção ao ato epistemológico (ação interdisciplinar) e, sobretudo, envolve a capacidade efetiva 
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de transpor esse saber construído (o construto) ao contexto de origem ou a outros contextos, 

pois o ato interdisciplinar é dinâmico e para a vida. Assim, ao transpor os saberes o cidadão 

será capaz de produzir transformações efetivas na sociedade, ou então, conseguirá entender 

pelo menos muitas tecnologias e leis sociais, que fazem parte do mundo civilizado já 

transformado em segunda natureza. “Sem tais deslocamentos, o educando fica sendo uma 

máquina de algoritmos, de regras, de leis etc. Torna-se um cidadão rígido, sem alma” (ETGES, 

2011). 

 Portanto, conceito e a perspectiva do trabalho interdisciplinar na educação, que objetiva 

a formação para a cidadania e a transformação social, implica a contextualização. Ainda 

recorrendo às palavras de Etges (2011): “O mundo do vivido, do analógico, do imediato são 

contextos que a atividade interdisciplinar precisa atingir, para dissolvê-lo e transformá-los em 

estruturas de pensamento, de ciência, de conhecimento”. Esta educação forma, portanto, 

pessoas livres, capazes de atuar como sujeitos perante o saber que constroem, como sujeitos 

capazes de comunicar esse saber de forma que sua responsabilidade social esteja sempre 

presente e atuante.  

   Quanto a relação entre a contextualização e a interdisciplinaridade, Abreu e Lopes 

(2010), consideram que uma forma de abordagem não implica necessariamente a outra. 

Salientamos, contudo, que esse processo não é obrigatório. Assim como a 

inter-relação entre saberes disciplinares não leva necessariamente a uma 

integração com saberes cotidianos, situar o conhecimento químico escolar na 

esfera de relações dos saberes prévios dos alunos ou cotidianos não implica 

inevitavelmente a inter-relação com outros saberes disciplinares. Podemos 

integrar saberes sem sair da esfera acadêmico-científica de argumentação, tal 

como podemos permanecer apenas conhecendo a lógica disciplinar da 

Química, sem entender outras lógicas disciplinares, na interpretação de 

questões cotidianas (ABREU; LOPES, 2010, p. 95-96). 

 Entendemos, pois, que uma imposição ao trabalho interdisciplinar no ensino de Química 

no Ensino Médio não é o melhor caminho, pois esta perspectiva imperativa pode implicar a 

valorização dos saberes disciplinares sem sair da esfera acadêmico-científica de argumentação 

e, consequentemente, a subvalorização da abordagem contextualizada, crítica e reflexiva, do 

conhecimento científico e suas implicações na sociedade. Já afirmamos que a contextualização 

pode demandar a ou ser demanda da interdisciplinaridade, todavia, defendemos que é a partir 

do contexto que se faz emergir a contextualização do conhecimento Químico que se faz emergir 

a contextualização e subsequentemente, e não arbitrariamente, a interdisciplinaridade. 

O caráter necessário do trabalho interdisciplinar na produção e na 

socialização do conhecimento no campo das ciências sociais e no campo 

educativo que se desenvolve no seu bojo não decorre de uma arbitrariedade 
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racional e absoluta. Decorre da própria forma de o homem produzir-se 

enquanto ser social e enquanto sujeito e objeto do conhecimento social 

(FRIGOTO, 2011, p. 35-36, grifo nosso). 

 A contextualização e a interdisciplinaridade demandam estudo, conhecimento, 

compromisso e um novo paradigma em educação. Primeiro, porque o professor de Química 

(ensino de Química) deve se considerar primeiramente como professor de ciências (educação 

em Ciências) e, segundo, porque o processo pedagógico implica também as inter-relações entre 

conhecimentos de áreas diferentes, pois a educação tem caráter sociológico.  

 Frigotto (2011) salienta sobre o problema da divisão arbitrária entre disciplinas da área 

das ciências humanas e sociais das disciplinas da área das ciências da natureza e suas 

tecnologias, cujos conteúdos são considerados “neutros” no contexto social. Portanto, os 

professores e os autores de livros didáticos de Química devem contemplar a natureza 

interdisciplinar, não apenas dos conteúdos de disciplinas da mesma área, pois, o conhecimento 

das ciências sociais também deve ser considerado, para que ocorra o avanço do mais simples 

ao mais complexo (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). Devemos ensinar menos Química, no 

sentido do ensino compartimentalizado, e mais Ciências Naturais (não dissociada das ciências 

sociais), no sentido do ensino interdisciplinar (CHASSOT, 2008). 

 A contextualização contempla a problematização, as interrogações, dúvidas e incertezas 

e, consequentemente, rompe com a simplificação e com a extrema objetividade do paradigma 

positivista. O processo de vida real é o objetivo do novo paradigma de educação, no sentido de 

formar o cidadão crítico, reflexivo, participativo e criativo. A mudança de paradigma se faz 

necessária, pois, no paradigma simplificador tradicional o ensino e os livros didáticos de 

Química nada dizem de importante. Chassot (1995), afirma que “o ensino de Química brasileiro 

é considerado inútil, ou melhor, só tem sido útil para a dominação”. Quanto aos livros didáticos 

tradicionais, Chassot (1998) considera que eles reforçam a visão presenteísta e dogmática de 

ciência como verdade pronta e acabada, como conhecimento provado, incorrendo numa 

banalização do conhecimento científico.  

 Outra questão que funciona como obstáculo à mudança de paradigma é que o Ensino 

Médio é considerado a fase de preparação para ingresso no ensino superior. Santos e Schnetzler 

(2008), afirmam: “A resistência de experimentar e vivenciar o novo tem sido justificada pelo 

fato de que o Ensino Médio tem tido como objetivo a preparação para o ingresso no ensino 

superior”. Assim, o currículo de Química vai ser mantido no antigo paradigma educacional, 

enquanto os vestibulares, hoje ENEM, não mudarem também de paradigma. O ensino de 

Química, nesse caso, está em função da natureza das avaliações, contempladas nas teorias 
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tradicionais de ensino. Elas funcionam como eixo norteadores do currículo do Ensino Médio e 

como principal instrumento de avaliação de todo o processo de ensino, em função de um 

determinado fim. Este contexto remete à outro problema, o da formação do estudante que entra 

no Ensino Superior.  

 Contudo, mesmo considerando os processos de recontextualização e hibridismo dos 

conceitos de contextualização e interdisciplinaridade dados nos currículos escolares e no 

próprio Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, o exame tem apresentado mudanças 

significativas no processo de avaliação no que se refere a tais conceitos. Costa-Beber (2012), 

afirma que o Novo ENEM vem se consolidando como instrumento de gestão e intervenção no 

sistema educacional, no sentido de induzir melhorias no currículo e qualidade da Educação 

Básica no Brasil, preconizadas em suas fundamentações teóricas, em documentos oficiais e em 

pesquisas educacionais. Segundo a autora, o ENEM vem focalizando os conhecimentos de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, em especial os de Química, sob o ponto de vista da 

contextualização e da interdisciplinaridade. 

 Quanto aos documentos oficiais, Silva (2007) afirma que, embora esses documentos 

sejam alvos de críticas, e isso é salutar, é inegável que tais documentos trouxeram uma grande 

contribuição para a discussão da contextualização no ensino de ciências. Contudo, temos que 

ficar atentos aos objetivos preconizados nesses documentos. Como por exemplo, a necessidade 

de desenvolver habilidades e competências a partir do ensino contextualizado e interdisciplinar, 

que podem estar mais voltadas à capacitação para o mercado de trabalho no mundo globalizado, 

que propriamente à formação para o exercício pleno da cidadania. 

 As mudanças dos processos de trabalho e de organização do conhecimento no mundo 

globalizado exigem constante inter-relação de saberes. Assim, as competências e habilidades, 

necessárias, estruturam-se nos conceitos de interdisciplinaridade e contextualização. Os 

discursos curriculares globais se inserem em uma rede de fluxos e obstáculos que priorizam a 

sua mobilidade rumo a desterritorização, enquanto discursos curriculares locais se inserem 

nessa mesma rede, priorizando fronteiras de reterritorização. Para Lopes (2002), o conceito de 

recontextualização desenvolve o processo de desterritorização e reterritorização de discurso, 

havendo, assim, constante ressignificação e refocalização de conceitos.  

 Nesse processo, a formação cidadã crítica e reflexiva é subvalorizada frente ao 

desenvolvimento de competências necessárias ao mundo produtivo e, por consequência, o 

conhecimento passa a ser valor de troca no mercado de trabalho. O resultado é, pois, a 

perspectiva de inserção social e de formação de pessoas adaptadas ao mundo capitalista e 
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globalizado que se renova constantemente, contudo, sem valorizar a formação de uma postura 

questionadora das mudanças em curso (LOPES, 2002). Questionar as finalidades sociais 

atendidas pelos currículos nos parece mais promissor se desejarmos realizar uma crítica às 

relações de poder engendradas nas organizações curriculares (ABREU; LOPES, 2010). 

 A recontextualização é caracterizada, portanto, pela retirada de textos de seus contextos 

e pela relocalização desses textos em outros contextos, mas com foco diferente. Contudo, há 

dois grandes campos de recontextualização: 

[...] o campo recontextualizador pedagógico oficial, formado pelo MEC, os 

demais Ministérios e as secretarias, e que também sofre influência dos campos 

internacional, econômico e de controle simbólico; e o campo 

recontextualizador pedagógico não-oficial, constituído pelas universidades, 

por pesquisadores em educação em geral, por revistas especializadas, pelas 

editoras, por meios de comunicação etc. dessa forma, existem vários espaços 

de recontextualização e, portanto, de políticas de currículo (ABREU; LOPES, 

2008, p. 46). 

 De fato, teoricamente, há dois grandes campos recontextualizadores, contudo, como já 

salientamos em parágrafos anteriores, a política de governo dos dias atuais não contribui para 

um equilíbrio entre estes dois campos. A política em função de interesses e ideologias de grupo 

ou de governo converge em obstáculo ao processo de construção e contribuição do 

conhecimento para políticas educacionais de Estado-nação. Contudo, “a produção e a 

divulgação do conhecimento não se fazem alheia aos conflitos, antagonismos e relações de 

forças que se estabelecem entre classes ou grupos sociais. A produção do conhecimento é ela 

mesma parte e expressão dessa luta” (FRIGOTTO, 2011, p. 45). É neste sentido que o 

conhecimento, enquanto ação epistemológica, se transforma em força material, em ato político 

capaz de influenciar o processo de recontextualização de políticas de currículo. 

 Abreu e Lopes (2008) salientam sobre a importâcia do LD no processo 

recontextualizador. Uma vez que eles são produzidos por educadores qualificados, 

[...] os livros didáticos integram também esse ciclo de políticas de currículo, 

uma vez que participam tanto do contexto da prática, fazendo a apropriação 

dos princípios preconizadores nas políticas, como do contexto da produção e 

da influência, quando, com base em novas releituras, influenciam e promovem 

novos significados para as políticas curriculares (ABREU; LOPES, 2008). 

 A relevância do LD no Brasil não está apenas na esfera educacional, trata-se de um 

material didático que é influenciado em sua própria elaboração e utilização pelo contexto social, 

político e econômico, assumindo funções curriculares, instrumental, ideológica ou cultural e 

documental. Com a instituição do PNLD, o LD assume posição de maior destaque. As 

reestruturações do programa são acompanhadas por recursos financeiros de ordem bilionária, 
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atraindo o interesse econômico de grandes empresas, especialmente as multinacionais. Rocha 

(2018) apresenta “O Programa Nacional do Livro Didático como produto de interesses 

políticos, econômicos e pedagógicos”. Discutiremos sobre o LD e o PNLD também como 

produto do mercado financeiro ao longo do próximo capítulo. 

 O PNLD apresenta-se, contudo, com o objetivo de democratizar o acesso ao LD e ao 

mesmo tempo de promover a melhoria da qualidade dos mesmos e, consequentemente, do 

processo de ensino e de aprendizagem no Ensino Básico. Torna-se importante a avaliação do 

trabalho realizado pelo PNLD, no sentido de verificar se o programa contribuiu para a 

elaboração de um LD de Química de melhor qualidade, que incorpore o conhecimento 

construído pela comunidade disciplinar do ensino de Química. 

É muito cedo para avaliar o impacto que a distribuição de livros de química 

para o ensino médio terá na educação básica, pois são muitas influências que 

o processo sofre [...]. Valorizar pontualmente o Programa Nacional do Livro 

didático para o Ensino Médio pode significar perder de vista sua multifacetada 

relação com a qualidade da Educação Química brasileira, mormente com a 

formação dos professores (ECHEVERRÍA et al., 2008, p. 81-82). 

 É importante ressalvar, portanto, que já se passaram 10 anos, com quatro avaliações do 

PNLD no período de 2008 a 2018. Todavia, os reflexos e os efeitos indutores do programa na 

qualidade dos LD de Química já podem ser avaliados. Defendemos, sobretudo, que se trata de 

um trabalho necessário, dinâmico e contínuo, diante da relevância desse recurso didático no 

ensino de Química no nosso país.  

2.6. A perspectiva de transdisciplinaridade está associada à contextualização 

 O homem deve ser sujeito de sua própria educação.  

Não pode ser o objeto dela.  

Paulo Freire (1979). 

A finalidade de nossa escola é ensinar a repensar o pensamento,  

a ‘des-saber’ o sabido e a duvidar de sua própria dúvida;  

esta é a única maneira de começar a acreditar em alguma coisa. 

Juan de Mairena16 

 
16 Citado por Morin (2015a, p. 21). 

Imagino se estas perspectivas estivessem contempladas na minha formação inicial. Mas, trata-se apenas 

questionamentos. Contudo, é um pensamento que me ajuda a compreender o significado do conceito de 

contextualização que defendemos nesta tese.  

Enquanto objetos da educação estamos sendo “treinados” a pensar e agir a partir da perspectiva de outrem e nunca 

seremos livres, sujeitos da nossa própria educação, das nossas próprias escolhas, da nossa vida. Não teríamos a 

capacidade de nos transformar e de transformar a realidade social à nossa perspectiva, que parte do conhecimento 

construído. E se todos os “alunos” fossem educados com tais perspectivas? Mas, são apenas questionamentos, 

ausentes de respostas objetivas e pretensão da verdade. 
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 O discurso da transdisciplinaridade aqui não está relacionado ao conceito que a coloca 

em um nível superior da interdisciplinaridade, cujo processo de execução perpassa pelos 

projetos de grupos, parcerias ou equipes. Tampouco relaciona-se ao objetivo específico de 

promover trocas entre diferentes especialidades, no interior de um projeto de pesquisa, de tal 

forma que, no final do processo interativo, cada disciplina saia enriquecida. Nesta perspectiva, 

a abordagem do conhecimento científico nos livros didáticos de Química estaria voltada ao 

ensino para a ciência e não por meio da ciência.  

 A perspectiva do transdisciplinar contemplada na contextualização é justificada por dois 

aspectos essenciais: 

1. Compreendemos que a transdisciplinaridade ou a transcendência não perpassa 

inevitavelmente pelo “projeto” de equipe ou pelo interdisciplinar, ela pode emergir da 

própria contextualização do conhecimento disciplinar, a exemplo do Químico. A 

contextualização pode, ou não, demandar o conhecimento de outra disciplinar ou área 

do saber.  

2. A contextualização do conhecimento Químico está associado às suas implicações na 

realidade social. Contudo, compreendemos que o trabalho é de aproximação desta 

realidade complexa, cuja apreensão impõe reconhecer os limites, as possibilidades e, 

sobretudo, o caráter dialético da produção do conhecimento com esta perspectiva. É, 

portanto, no princípio de socialização e materialização do conhecimento produzido que 

a contextualização está associada à transdisciplinaridade. 

A associação do pensamento transdisciplinar com a abordagem contextualizada se 

apresenta, portanto, como um desafio que busca por um processo de ensino e de aprendizagem 

de ciências inserido em uma determinada realidade. O desafio consiste em conceber a 

“complexidade desta realidade e seu caráter histórico” (FRIGOTTO, 2011). Todavia, segundo 

o autor, este desafio é “potenciado pela forma específica com que os homens produzem a vida 

de forma cindida, alienada no interior da sociedade”.  

Por um lado, a abordagem contextualizada implica a superação das teorias tradicionais 

de currículo, de visões de uma ciência neutra, mecanicista, objetiva e delimitada do paradigma 

positivista, ao mesmo tempo que ela apreende a complexidade, as incertezas, as dúvidas e, 

sobretudo, os questionamentos em detrimento de respostas verdadeiras, prontas e acabadas; ela 

implica “transcender a estreiteza das visões disciplinares e interdisciplinares de mundo e 

abordagens que não ampliam o status quo da estrutura acadêmica” (KLEIN, 2014, p. 68, 

tradução nossa). Por outro lado, a produção do conhecimento com a perspectiva de 
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transcendência, dentro de um novo paradigma em educação, pensando na formação do cidadão 

crítico, reflexivo e criativo das relações da ciência com o processo de vida real no mundo 

globalizado e capitalista, implica a contextualização. 

A contextualização é uma ação epistemológica de deslocamento ou transposição do 

conhecimento disciplinar nos diferentes contextos da realidade social, que promove a interação 

entre o conhecimento científico e tecnológico e o processo de vida real. A perspectiva crítica e 

reflexiva da análise do contexto constituído faz emergir a criatividade no processo de apreensão 

dos problemas, dúvidas, questionamentos e incertezas, que implica o reconhecimento do caráter 

complexo desta realidade. É neste momento que a contextualização do conhecimento científico 

impõe a transcendência. Contudo, a transcendência, enquanto atitude transdisciplinar, é a ação 

instrumental que objetiva a compreensão e resolução de problemas reais complexos, ou ainda, 

que objetiva a transformação da realidade social. 

As perspectivas epistemológica e instrumental se complementam na abordagem 

contextualizada do conteúdo científico; isoladas elas são insuficientes ao propósito de 

aproximar os conteúdos acadêmicos ou escolares da realidade social, como perspectiva de 

compreensão e resolução de problemas. Neste ponto, verifica-se uma limitação da 

interdisciplinaridade que, a partir de apenas uma estratégia integrativa de conceituação, pode 

voltar-se simplesmente ao ensino para a ciência e não por meio da ciência; votar-se mais ao 

objetivo do enriquecimento do conhecimento disciplinar fechado em si mesmo e menos à 

compreensão da realidade social. 

Com a ciência como um paradigma epistemológico norteador, as conexões 

conceituais são menos metafóricas ou sugestivas; elas precisam, em vez disso, 

atender a um padrão rigoroso de verificação, replicação e expressão 

matemática. [...] O objetivo desse modo de integração não é interpretar a 

experiência humana, mas entender as leis essenciais do mundo que operam 

independentemente de nossa percepção e interpretação. Isso coloca os 

esforços interdisciplinares em uma perspectiva muito diferente da 

contextualização (NIKITINA, 2006, p. 261, tradução e grifo nosso).  

Russell et al. (2008) salientam que a transdisciplinaridade é uma resposta à uma 

demanda da sociedade do mundo globalizado pela aproximação entre do conhecimento 

acadêmico e a realidade social complexa, cujo foco de ação é a perspectiva instrumental. Em 

contraste com a interdisciplinaridade, em que a interação entre disciplinas é investigada por 

estudiosos de duas ou mais áreas,  

a transdisciplinaridade tem sido descrita como uma prática que transgride e 

transcende fronteiras disciplinares. Das várias abordagens interdisciplinares, 

a transdisciplinaridade parece ter o maior potencial de responder a novas 

demandas e imperativos. Esse potencial decorre das características da 
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transdisciplinaridade, que inclui o foco no problema (a pesquisa se origina e 

é contextualizada nos problemas do “mundo real”) (RUSSELL et al., 2008, 

p. 460-461, tradução e grifo nosso). 

Entende-se, portanto, a relação entre o caráter epistemológico (já discutido no capítulo 

I, tópico 1.7) e o instrumental da perspectiva da contextualização associada à 

transdisciplinaridade. Quando o conhecimento disciplinar sai da delimitação, necessária à sua 

construção; sai do seu “lócus” ou da sua “zona de conforto”, na ação denominado 

contextualização, ocorre o seu retorno à realidade a qual ele foi retirado. Nesta transposição o 

caráter positivista da disciplina científica é superado e a transcendência se faz necessária. 

Importante é verificar a importância do processo de construção e do próprio conhecimento 

científico neste processo, que necessita, que passa inevitavelmente através do conhecimento 

disciplinar e demanda o transdisciplinar. Ocorre um equilíbrio dinâmico entre o conhecimento 

disciplinar contextualizado e a atitude transdisciplinar. 

 Klein (2014), considera três perspectivas principais da transdisciplinaridade: a 

transcendência, a resolução de problemas e a transgressão. Trata-se de uma demanda de caráter 

social, e não necessariamente epistemológico, que promove a crescente associação da 

transdisciplinaridade com a resolução de problemas complexos. “De um modo geral, porém, a 

ênfase está mudando da epistemologia tradicional para a solução de problemas, do 

predeterminado ao emergente e da universalidade ao hibridismo e à contextualidade” (KLEIN, 

2014, p. 68, tradução nossa).  Entendemos, portanto, que a associação da perspectiva 

transdisciplinar com a abordagem contextualizada nos LD de Química do Ensino Médio 

contribui para a compreensão das relações entre a ciência e tecnologia e a realidade social.  

 A perspectiva primeira desta abordagem, segundo Julie Klein (2014), é a reflexão crítica 

sobre as relações entre ciência e sociedade. A autora salienta, na sua análise historiográfica e 

sociológica sobre transdiciplinaridade, que “o suposto desajuste entre a estrutura disciplinar do 

conhecimento e os problemas do mundo real é epistemologicamente ingênuo”. Todavia, o cerne 

conceito é a noção de “atitude transdisciplinar” associada ao “questionar axiomas e suposições 

dominantes na abordagem de contradições, paradoxos e conflitos”. Lembrando, contudo, que 

“esse discurso vai além da transdisciplinaridade instrumental”, cuja crítica e reformulação do 

status quo social faz-se necessário (KLEIN, 2014, tradução nossa).  

 A transdiciplinaridade tem como propósito a superação da lógica da razão instrumental 

e da verdade do escopo restrito das visões disciplinares, cuja abordagem associada à 

contextualização tem grande relevância nas abordagens baseadas em “forças materiais de 

produção” (MILLER, 1982, tradução nossa).  
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 Importante ressalvar sobre as contradições da transdisciplinaridade enquanto 

perspectiva instrumental, a qual recai o perigo das ilusões da moda ou dos slogans pensados 

em função dos meios de produção e de consumo. Russell et al. (2008, p. 470, tradução nossa) 

salientam que “a transdisciplinaridade, associada à perspectiva de sustentabilidade e progresso, 

é apresentada como único modelo de solução, que irá impulsionar a economia, salvar o meio 

ambiente e capacitar a comunidade”. Os autores ainda chamam a atenção sobre o problema que 

é o nçao reconhecimento das contradições que o trabalho transdisciplinar traz consigo: “Nós, 

como proponente, parecemos relutantes em nos envolver com suas contradições, deixando-o 

em risco de ser ignorado como uma palavra da moda”. A partir desta análise compreendemos 

a razão pela qual a transdisciplinaridade está associada à contextualização, que impõe a 

perspectiva crítica e reflexiva na atitude transdisciplinar.  

Embora existam obstáculos significativos ao desenvolvimento da 

transdisciplinaridade nas universidades, também há perigos que contribuem 

para tendências de consolidação e mercantilização que, em última análise, 

ameaçam a transdisciplinaridade e a produção de conhecimento em geral. Um 

foco na capacidade transdisciplinar poderia ajudar as universidades a 

combater essas ameaças, a resolver problemas ambientais e sociais complexos 

e a construir conhecimento com maior relevância social. A 

interdisciplinaridade é uma prática, não é uma instituição, e quanto mais 

flexível, adaptável e aberta permanecer, maior será sua contribuição. 

(RUSSELL et al, 2008, p. 470, tradução nossa). 

 A transdisciplinaridade incorpora a criatividade do trabalho disciplinar e profissional 

nas suas relações com questões de aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. Ela é 

emergente da contextualização como compreensão de problemas do mundo real. Entendemos, 

contudo, que a contextualização implica mais o pensamento transdisciplinar do que o 

interdisciplinar propriamente dito.  

 Edgar Morim pode ser considerado o autor que mais contribuiu para a produção e 

socialização do conceito de transdisciplinaridade. Sua defesa é de que esta se configure, de fato, 

como uma mudança de paradigma tanto no campo científico como na prática pedagógica. Para 

Morin, podemos fazer interdisciplinaridade,  

[...] mas a interdisciplinaridade controla tanto as disciplinas como a ONU 

controla as nações. Cada disciplina pretende primeiro fazer reconhecer sua 

soberania territorial, e, à custa de algumas magras trocas, as fronteiras 

confirmam-se em vez de se desmoronar. Portanto, é preciso ir mais longe, e 

aqui aparece o termo “transdisciplinaridade”. [...] (MORIN, 2014, p. 135). 

 A contextualização associada à transdisciplinaridade, no ensino de ciências, emerge da 

necessidade da apreensão da realidade social, que impõe a superação da abordagem 

simplificada, que ignora a análise sócio-histórica das forças materiais que promovem a 
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produção e se apropriam do conhecimento científico e tecnológico, ao mesmo tempo que 

induzem o consumismo sem limites e alimentam o sistema capitalista. Portanto, por meio da 

perspectiva crítico-reflexiva, que contempla o contexto social, político e econômico, a 

contextualização implica o enfrentamento da natureza real, material e complexa das relações 

ciência, tecnologia e sociedade.  

 Por isso, a contextualização traz os questionamentos, as dúvidas e incertezas, que o 

pensamento complexo faz emergir. A abordagem impõe a capacidade da “segurança na 

insegurança”, ou seja, impõe competência e propriedade para fazer a transposição do 

conhecimento e, subsequentemente, enfrentar os problemas que podem surgir da atitude 

transdisciplinar. Verifica-se, portanto, a necessidade do conhecimento disciplinar na ação 

transdisciplinar. Quanto maior a propriedade frente ao “conhecimento poderoso” (YOUNG, 

2013), maior será a eficácia do trabalho contextualizado e transdisciplinar. 

 Todavia, a contextualização não é um trabalho trivial e, por vezes, pode ser reduzido à 

simples exemplificações e descrição científica do cotidiano. Com o intuito de distanciar desse 

reducionismo podemos partir de uma síntese que aponta as principais diferenças entre os termos 

que retratam a visão ingênua de ensino contextualizado e as reais perspectivas da 

contextualização do conhecimento científico e tecnológico.  

 O quadro a seguir apresenta os termos representativos das diferenças entre a visão 

ingênua de ensino contextualizado e as reais perspectivas da contextualização. 

Visão ingênua do ensino contextualizado Reais perspectivas da contextualização 

1. Abordagem do cotidiano. Cotidianidade. 1. Aproximação da realidade social. 

2. Abordagem a-histórica e neutra. 2. Abordagem histórica e sócio-política. 

3. Ciência e tecnologia em função da condição 

humana e do meio ambiente. Salvacionista. 

3. Ciência e tecnologia em função do modo de 

produção capitalista no mundo globalizado. 

4. Ensino para a ciência. 4. Ensino por meio da ciência. 

5. Abordagem reducionista do conhecimento 

científico. Filosofia positivista. 

5. Abordagem da real natureza da ciência. Do 

seu processo de produção e apropriação. 

6. Conhecimento como produto. Verdade 

científica. 

6. Conhecimento como processo. Revoluções 

científicas. Incertezas. 

7. Respostas prontas e acabadas. 7. Questionamento, reflexão crítica, criatividade. 

8. Reprodução. 8. Compreensão e transformação. 

9. Perspectiva da simplificação. 9. Pensamento complexo. 

10. Caráter disciplinar. 10. Caráter transdisciplinar. 

Quadro 5: Visão ingênua de ensino contextualizado e as reais perspectivas da contextualização. Fonte: o autor. 

As principais diferenças entre as concepções que retratam a visão ingênua de ensino 

contextualizado e as reais perspectivas de contextualização foram discutidas ao longo dos 

capítulos I e II deste trabalho, mais especificamente neste tópico (2.6). A exemplo do caráter 
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transdisciplinar17 da contextualização, que não implica necessariamente e inevitavelmente o 

trabalho interdisciplinar, de “equipes” ou “parcerias”. A abordagem contextualizada do 

conteúdo Químico já pode demandar o pensamento ou atitude transdisciplinar. Até mesmo 

abarcar a História e Filosofia da Ciência (HFC) no próprio processo de construção do 

conhecimento Químico. É certo que o contexto, por vezes (e não inevitavelmente), demanda a 

(HFC) que é de natureza interdisciplinar. 

Para o Morin (2015b), os modos simplificadores de conhecimento mutilam mais do que 

exprimem as realidades ou os fenômenos de que tratam, produzem mais cegueira do que 

elucidação. A palavra complexidade, ao contrário, suporta uma pesada carga semântica, pois 

traz em seu seio confusão, incerteza e desordem. Enquanto o pensamento simplificador 

desintegra a complexidade do real, o pensamento complexo (complexus: o que é tecido junto) 

implica um saber que não alimenta a redução, e o reconhecimento do inacabado e da 

incompletude do processo de produção do conhecimento.  

Entretanto, o filósofo das ciências, Bachelard, tinha descoberto que o simples 

não existe: só o que há é o simplificado. A ciência constrói o objeto extraindo-

o de seu meio complexo para pô-lo em situações experimentais não 

complexas. A ciência não é o estudo do universo simples, é uma simplificação 

heurística necessária para desencadear certas propriedades, até mesmo certas 

leis (MORIN, 2015b, p. 15, grifo nosso). 

 Todavia, o conhecimento disciplinar se faz necessário. O sucesso no trabalho 

transdisciplinar está diretamente associado à propriedade que o professor, o autor de livro 

didático e o estudante têm sobre o conhecimento disciplinar.  

A dificuldade da abordagem transdisciplinar e do pensamento complexo é ter 

de enfrentar a incerteza, a contradição e o dinamismo do movimento da vida. 

O pensamento complexo incorpora a linearidade disciplinar – portanto 

utiliza-se do conhecimento das disciplinas – porém, transcendendo-a e 

ultrapassando-a, superando, contudo, resultados unidimensionais e o 

pensamento simplificador (PETRAGLIA, 2008).  

 A competência que os educadores e educandos devem consolidar e renovar é aquela 

fundada na propriedade do conhecimento como instrumento mais eficaz para a emancipação 

 
17 No início desta pesquisa, tínhamos como pressuposto que a interdisciplinaridade é mais abrangente que a 

contextualização. Contudo, os referenciais teóricos que dão suporte à nossa tese conceituam a interdisciplinaridade 

de modo que a contextualização seja parte intrínseca ao processo. O processo de conceituação do interdisciplinar, 

apresentado por estes referenciais, está circunscrito na própria compreensão do conceito de contextualização. A 

contribuição destes referenciais foi única para o nosso processo de (re)construção do conceito de contextualização, 

já iniciado na pesquisa de mestrado (LEITE, 2013). Compreendemos, portanto, que a contextualização no ensino 

e nos livros didáticos de Química é o princípio primeiro, ela é mais abrangente no que se refere aos objetivos 

apresentados neste trabalho. Nesta perspectiva, ela não exige, todavia, a interdisciplinaridade das parcerias e 

equipes; ela pode (ou não) demandar a interdisciplinaridade crítica. Contudo, a contextualização está diretamente 

associada à atitude transdisciplinar. 
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das pessoas. Trata-se do processo de construção do conhecimento que transcende o disciplinar, 

contudo, que será tão eficiente quanto maior for a propriedade do conhecimento disciplinar.   

 O problema de trabalhar os conceitos de contextualização e de transdiciplinaridade está 

nas diferentes leituras e interpretações, especialmente quando se refere às propostas de ação 

transdisciplinar no campo científico e no da prática pedagógica. Edgar Morin (2014) salienta 

que na pesquisa científica o processo de construção do conhecimento disciplinar já é de 

natureza transdiciplinar e “a ciência nunca teria sido ciência se não tivesse sido transdiciplinar” 

(p. 135). A questão é que na prática pedagógica, no Ensino Médio, aos moldes do currículo 

tradicional, o caráter de processo não se faz presente, o que dificulta a problematização e a ação 

ou atitude transdisciplinar.   

 Para Bourdieu (2014), a posição do educador é dificilmente compatível com a posição 

do pesquisador. Infelizmente, o que se chama ensino, de modo corrente, são lugares de 

transmissão codificada, rotinizada do saber.  

Assim, bizarramente, não é exagerado dizer que o ensino é, em parte, um fator 

de inércia. Os professores têm interesses inconscientes pela inércia. Uma vez 

que não estão diretamente conectados à pesquisa viva, são solidários da 

rotina... Assim como, segundo Weber, o padre rotiniza a mensagem do 

profeta, o professor rotiniza, banaliza o discurso do criador, em particular, 

fazendo desaparecer o que é fundamental, isto é, o problema tal como colocou 

o criador (BOURDIEU, 2014, p.72, grifo nosso).  

 O estudante perde a oportunidade de compreender o processo dinâmico de construção 

do conhecimento científico e tecnológico e, justamente por isso, não o aproxima da realidade 

social, das suas implicações no mundo globalizado. A prática do educador ausenta o educando 

do que mais faria sentido a ele, o prazer de pensar o problema de forma crítica, reflexiva e 

criativa. Vale salientar ainda sobre outro problema que tange o campo escolar, o “hiato” que 

existe entre os avanços científicos e tecnológicos e o contexto ou currículo escolar.  

 Como se pode pensar, portanto, em compreensão e transformação da realidade social, 

por meio da educação, se existe um “descompasso entre a educação escolar e a realidade atual” 

(MORIN, 2001). A distância entre o contexto escolar tradicional e a realidade social 

globalizada, atenuada pelo ensino disciplinar fechado em si mesmo, ausente de 

contextualização e pensamento transdisciplinar, não reforça apenas a neutralidade científica, 

ela fortalece sobremaneira o caráter salvacionista da ciência e da tecnologia.  

 A distância que o contexto escolar está do processo real de produção e apropriação do 

conhecimento científico na sociedade do mundo globalizado e capitalista contribui com a 

alienação e formação de cidadãos ingênuos quanto à natureza deste conhecimento. Pensar, por 
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exemplo, que o “cientista” pretende ocupar Marte com o intuito de resolver problemas 

ambientais e da condição humana é um pensamento recorrente e até cultural. Acreditar que a 

ciência está em função da condição humana; ausente de ambições, busca de reconhecimento ou 

realizações pessoais, das forças políticas e econômicas, pode estar associado ao descompasso 

entre o que se ensina de “ciência” na escola e o processo de vida real. 

O ser dialógico de Paulo Freire é o ser de formação contextualizada, que consegue atuar 

a transcendência e a transposição do saber construído nos diferentes contextos sociais, de forma 

politizada e humanística. Para Freire a iniciação à condição humana implica necessariamente o 

conhecimento escolar nas suas relações culturais, sociais e políticas. 

Ser dialógico é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. O que se 

pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de um 

conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento 'experiencial'), é 

a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível relação com 

a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor 

compreendê-la, explicá-la e transformá-la. [...] Na instância problematizadora 

incide a atitude do professor libertador, ao tratar os conteúdos de ensino como 

instrumentos em favor da conscientização e, conseqüentemente, da 

emancipação humana. Tal atitude opõe-se à educação bancária, que situa os 

conteúdos de ensino como instrumentos de legitimação do status quo e de 

subordinação social (FREIRE, 1983). 

 Na mesma perspectiva, que envolve a questão da atitude transdisciplinar a favor da 

condição humana ou simplesmente a favor da própria ciência, lembrando que o conhecimento 

científico de qualquer forma é poder, Edgar Morin salienta que a verdadeira e relevante questão 

não consiste em “fazer transdisciplinar”, mas “que transdisciplinar é preciso fazer”? É neste 

ponto, contudo, que a transdisciplinaridade implica a contextualização. Aqui, há que considerar 

o estatuto moderno do saber. “O saber é, primeiro, para ser refletido, meditado, discutido, 

criticado por espíritos humanos responsáveis ou é para ser armazenado em bancos 

informacionais e computado por instâncias anônimas e superiores aos indivíduos”? (MORIN, 

2014, p. 136). Trata-se, de fato, de contextos, de instâncias superiores do “sistema”, que estão 

presentes nas nossas vidas nos dias atuais, que são concebidas como “naturalizadas” e 

impossíveis de serem controladas pelos seres humanos, até por quem as idealizou. 

 A contextualização significa, portanto, uma ação epistemológica e instrumental, que 

implica a perspectiva crítica, reflexiva e criativa, no processo de deslocamento do saber 

científico nos diferentes contextos da realidade social. Ela impõe o conhecimento disciplinar, 

mas demanda a atitude transdisciplinar, que “transcende o escopo restrito das visões 

disciplinares do mundo por meio de uma síntese abrangente” (KLEIN, 2010, p. 24, tradução 

nossa). Ela transcende a abordagem do cotidiano (a “realidade imediata”) que, por meio de 
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problematizações e questionamentos, objetiva atingir o conteúdo latente que pode emergir da 

análise crítica das relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade.  

 Nikitina (2006) corrobora com o nosso trabalho ao defender que o ensino 

interdisciplinar contempla três estratégias: contextualizar, conceituar e centralizar problemas. 

No primeiro capítulo, que tratamos sobre a interdisciplinaridade, chegamos à conclusão que a 

perspectiva interdisciplinar está associada à contextualização. Antes, contudo, neste mesmo 

capítulo defendemos que a abordagem interdisciplinar se desenvolve a partir da abordagem 

disciplinar (conceituação) e, por fim, a pesquisa nos direcionou à conclusão de que, para o 

ensino e o Livro Didático de Química do Ensino Médio, a contextualização está associada à 

transdisciplinaridade. E ainda, que a perspectiva transdisciplinar permite maior aproximação 

com a realidade social que a interdisciplinaridade propriamente dita, acadêmica ou 

simplesmente epistemológica. 

 O objetivo de contextualizar é colocar a ciência no tecido cultural e histórico e trazer à 

tona sua responsabilidade social. Os cientistas do século XXI não carecem de conhecimentos 

técnicos, pois estes conhecimentos “não têm sabedoria” (NIKITINA, 2006). Segundo a autora, 

a capacidade de tomada de decisões sobre como devemos utilizar de maneira proveitosa e a 

favor da condição humana, por exemplo, a capacidade que a biologia tem de manipular o 

genoma humano, está muito além do conhecimento incorporado no corpo de conhecimento 

científico disciplinar ou interdisciplinar; elas exigem a capacidade de decisão política (legal), 

filosófica, ética e moral, dentre outras. A contextualização, portanto, desemboca no complexo 

e na transcendência; ela demanda a transdisciplinaridade.  

 Com esta perspectiva, a contextualização se faz necessária à aproximação do 

conhecimento produzido pela ciência da realidade social complexa, para que possa exercer a 

sua função social. Para Svetlana Nikitina, a vantagem da contextualização do conhecimento 

científico, associada à “centralização de problemas”, tanto no contexto da universidade como 

do ensino secundário (que no Brasil hoje é o Ensino Médio), é que o aprendizado se torna 

pessoalmente significativo e altamente motivado pelo desejo de questionar, compreender e até 

mesmo de saber como “resolver” um problema social ou, em outras palavras, ser agente da 

transformação da realidade social.  

Contextualizar o trabalho – seja na forma de explorar bases epistemológicas 

da ciência ou traçar a história de uma descoberta específica – pode ser uma 

maneira de tornar a ciência mais acessível e de dissipar a falsa percepção nos 

estudantes de que eles não podem questionar os próprios pressupostos 

subjacentes à ciência (NIKITINA, 2006, p. 260, tradução nossa). 
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 Reconhecemos a necessidade da abordagem contextualizada e transdisciplinar no 

campo escolar, mas, sobretudo, os desafios e limites deste “novo” paradigma. Morin (2015b) 

salienta que a transdisciplinaridade, principalmente enquanto unidade da ciência, “é impossível 

e incompreensível dentro do marco atual, no qual um número incalculável de fatos acumula-se 

nos alvéolos disciplinares cada vez mais estreitos”.  

 Contudo, defendemos a contextualização e a transdisciplinaridade como possibilidade, 

não pela inspiração à unidade da ciência, mas sim pelo objetivo de inserir a perspectiva crítica 

no ensino e no livro didático de Química do nível médio, que implica necessariamente a 

apreensão da natureza do conhecimento científico, inserido no processo de vida real, que 

considera as dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas, que influenciam e são 

influenciadas por este processo. Vale salientar que o processo de vida real não é disciplinar ou 

interdisciplinar. 

 No próximo capítulo trataremos sobre o livro didático em questão, iniciando por uma 

breve discussão sobre esse “produto comercial” em um contexto mundial e passando à 

discussão sobre o LD de Química do Ensino Médio no Brasil. Abordaremos sobre a sua 

importância, ou poder, no âmbito da política e da economia, no caso do mercado editorial, e da 

sua relevância no próprio contexto escolar no Brasil. Defenderemos a utilização do LD como 

recurso didático e que este compreenda a contextualização como um novo paradigma 

educacional no ensino de Química. Por fim, discutiremos sobre o PNLD, sobretudo sobre o seu 

papel no trabalho indutor da qualificação dos LD de Química do nosso país. 
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CAPÍTULO III 

3. O LIVRO DIDÁTICO  

 E sem dúvida o nosso tempo... prefere a imagem à coisa, 

a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser... 

Ele considera que a ilusão é sagrada, e a verdade é profana. 

E mais: a seus olhos, o sagrado aumenta à medida que a verdade decresce 

e a ilusão cresce, a tal ponto que, para ele, o cúmulo da ilusão fica sendo  

o cúmulo do sagrado. 

Ludwig Feuerbach 

  No Brasil o Livro Didático (LD) é o principal material didático que os professores e 

estudantes utilizam para as atividades de ensino e de aprendizagem formal da Química. Em 

termos culturais e tradicionais, a função do LD é prover o professor de conhecimento científico, 

de formação pedagógica e de suporte para a gestão de suas aulas. De forma geral, é o LD que 

determina o conteúdo que deve ser trabalhado ao longo do ano letivo. Para os alunos, sua função 

é de oferecer o conteúdo necessário à aprendizagem dos conteúdos escolares para a vida 

cotidiana e profissional, concomitantemente à função de contribuir para a compreensão da 

organização, estrutura e sequência didática dos conceitos inerentes ao conhecimento Químico. 

  Todavia, defendemos a utilização do LD de Química no Ensino Médio do país, no 

entanto, na perspectiva de que ele assuma a sua função de recurso didático no processo de 

ensino e de aprendizagem dos conteúdos desta disciplina, de forma contextualizada e 

interdisciplinar. Admitimos, portanto, o LD de química que não “prefere a representação à 

realidade”, que não oculte a própria natureza do conhecimento Químico, os problemas 

relacionados ao seu processo histórico de produção e de apropriação e, sobretudo, que não 

oculte as implicações desse conhecimento na realidade social do sistema capitalista e 

globalizado.   

3.1. O livro didático no âmbito do poder econômico e político 

 Se hoje consideramos o livro didático (LD) como objeto banal, um objeto tão familiar 

que parece inútil tentar defini-lo, o pesquisador que se interessa pela evolução das edições 

escolares depara, logo de início, com um problema de definição. Uma das razões essenciais é a 

onipresença do LD pelo mundo e o peso considerável que o setor escolar assume na economia 

editorial no decorrer dos dois últimos séculos (CHOPPIN, 2000; 2004). O autor afirma que 

ainda no século XVI a produção editorial no continente europeu era pequena, uma vez que a 

educação não era popularmente defendida e os livros não eram formatados à maneira que 
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conhecemos atualmente, apesar de já serem impressos. No século XVIII, a educação e a 

produção de livros estavam sob controle da Igreja católica, que objetivava a difusão de temas 

religiosos a partir desses materiais didáticos. No século XIX, especificamente em 1890, o uso 

de manuais escolares nas salas de aula das escolas primárias da França torna-se obrigatório e a 

partir daí nenhum aluno escaparia à escolarização e à aculturação pelo livro. 

 No contexto nacional, no início do século XX, os livros didáticos já correspondiam a 

dois terços dos livros publicados no país e representava, ainda em 1996, aproximadamente 61%. 

A concentração do mercado de LD já era uma realidade no Brasil entre as décadas de 1970 e 

2000, porém, basicamente, caracterizava-se por ser composta de grandes editoras de cunho 

familiar. Contudo, no início do século XXI já se configura no mercado brasileiro as 

multinacionais, por meio da incorporação das menores editoras pelas maiores e pela formação 

de outras. Isso nos remete à necessidade de um novo olhar, ainda mais crítico e reflexivo, que 

deve compreender a força desse novo oligopólio no mercado brasileiro dos livros didáticos, 

sobretudo, do seu alto poder de investimento (CHOPPIN, 2002; 2004). 

 Frigotto e Ciavatta (2003) afirmam que os anos de 1990 registraram a presença dos 

organismos internacionais que entram em cena em termos organizacionais e pedagógicos, 

marcados por grandes eventos, assessorias técnicas e farta produção documental. Entra em 

cena, portanto, um ajuste que deve dar-se de acordo com as leis do mercado globalizado que, 

segundo os autores, incorpora, entre outros, a política do livro didático. 

 Não podemos apreender, portanto, o LD como um objeto banal, inicialmente definido 

como sendo um material impresso, estruturado e destinado ao processo de aprendizagem 

escolar. Antes, porém, ele deve ser compreendido como um produto, influenciado pelo contexto 

sociopolítico e socioeconômico em sua própria produção que preconiza, todavia, determinados 

fins em sua utilização no contexto social. O LD é um objeto complexo e dotado de múltiplas 

funções que, por sua vez, são desapercebidas, mesmo diante do seu caráter familiar e cotidiano. 

 O estudo histórico realizado por Choppin (2004) mostra que os LD exercem quatro 

funções essenciais, que podem variar segundo o ambiente sociocultural, a época, as disciplinas, 

os níveis de ensino, os métodos e as formas de utilização. São elas: 

1. Função referencial, também chamada de curricular [...] ele constitui o 

suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário dos 

conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social acredita que 

seja necessário transmitir às novas gerações. 

2. Função instrumental: o livro didático põe em prática métodos de 

aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que, segundo o contexto, 

visam a facilitar a memorização dos conhecimentos, favorecer a aquisição 
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de competências disciplinares ou transversais, a apropriação de 

habilidades, de métodos de análise ou de resolução de problemas etc. 

3. Função ideológica e cultural: é a função mais antiga. A partir do século 

XIX, com a constituição dos estados nacionais e com o desenvolvimento, 

nesse contexto, dos principais sistemas educativos, o livro didático se 

afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da cultura e dos 

valores das classes dirigentes. Instrumento privilegiado de construção de 

identidade, geralmente ele é reconhecido, assim como a moeda e a 

bandeira, como um símbolo da soberania nacional e, nesse sentido, 

assume um importante papel político. Essa função, que tende a acultuar – 

e, em certos casos, a doutrinar – as jovens gerações, pode se exercer de 

maneira explícita, até mesmo sistemática e ostensiva, ou, ainda, de 

maneira dissimulada, sub-reptícia, implícita, mas não menos eficaz. 

4. Função documental: acredita-se que o livro didático pode fornecer, sem 

que sua leitura seja dirigida, um conjunto de documentos, textuais ou 

icônicos, cuja observação ou confrontação podem vir a desenvolver o 

espírito crítico do aluno. Essa função surgiu muito recentemente na 

literatura escolar e não é universal: só é encontrada — afirmação que pode 

ser feita com muitas reservas — em ambientes pedagógicos que 

privilegiam a iniciativa pessoal da criança e visam a favorecer sua 

autonomia; supõe, também, um nível de formação elevado dos professores 

(CHOPPIN, 2004, p. 553). 

A função ideológica e cultural é a que mais está associada ao contexto do LD como 

poder econômico e, principalmente, do LD como poder político, sendo, segundo Choppin, a 

função mais antiga desse artefato, que assume um importante papel político desde o início da 

constituição dos estados nacionais e do desenvolvimento dos principais sistemas educativos. 

No entanto, as funções do LD são várias e o autor considera ser, até mesmo inquietante, 

constatar que cada um tem um olhar parcial e parcializado sobre o livro didático:  

Depende da posição que nós ocupamos, em um dado momento de nossa vida, 

no contexto educativo; definitivamente, nós só percebemos do livro de classe 

o que nosso próprio papel na sociedade (aluno, professor, pais do alüno, editor, 

responsável político, sindical ou associativo, ou simples eleitor, ...), nos 

instiga a ali pesquisá-lo. [...] porque ele se esforça em lançar um olhar 

distanciado, livre de contingências, sem polêmicas, o historiador pode 

distinguir e colocar em relação as diversas facetas desse objeto extremamente 

complexo que é o livro escolar. O manual está, efetivamente, inscrito na 

realidade matéria, participa do universo cultural e sobressai-se, da mesma 

forma que a bandeira ou a moeda, na esfera do simbólico (CHOPPIN, 2002, 

p. 13-14, grifo nosso). 

 Todavia, Santomé (1998) considera que os LD não costumam passar despercebidos, 

uma vez que nos diversos enfoques disciplinares, estão sendo realizadas pesquisas sobre eles. 

Pesquisas de cunho sociológico, político, psicológico e pedagógico. Isso quer dizer que estamos 

ante um material que cumpre variadas funções e que responde também a interesses diversos. 

Porém, não é comum constatar nesses livros a abordagem de problemas mais conflituosos, de 

questionamentos e de polêmicas. Na realidade contribuem para reforçar políticas conservadoras 
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e uma educação voltada à (re)produção e não à transformação social. Por isso, o LD é uma 

realidade do universo cotidiano, um objeto familiar e pouco valorizado. Para alunos, pais e 

professores, eles não apresentam nada de raro, exótico e singular (CHOPPIN, 2002). 

 Os livros de classe são também vítimas de seu sucesso, uma vez que, o desenvolvimento 

da instrução popular, a instauração do princípio da obrigatoriedade escolar em um grande 

número de países industrializados e, mais recentemente, a democratização do ensino e a 

extensão da escolarização, levaram a uma produção editorial cada vez mais massiva 

(CHOPPIN, 2002). Essa expansão massiva de produção editorial e da escolarização levou, 

paradoxalmente, à perda de confiança do papel emancipador da educação. “Sob a pressão do 

capitalismo, isso se deve em parte ao crescente foco nos ‘meios’ e não nos fins da educação” 

(YOUNG, 2013). Esse contexto, todavia, não contribui para uma educação primada na 

reconstrução crítica da realidade da condição humana e social vivida pelo estudante. 

 O LD passa a ser, contudo, além de um recurso didático, um artefato com poder 

econômico e político, de produção em massa, que assume uma posição distante daquilo que a 

comunidade de educadores almeja; uma posição de representação e de (re)produção de um 

‘padrão’ cultural e social, que oculta a verdadeira realidade social do mundo globalizado.  

Os livros-texto esquecem que as instituições de ensino não servem apenas para 

a reprodução “gravada” da cultura, mas que seu objetivo prioritário é tratar 

de contribuir para uma reconstrução crítica da realidade. [...] Na vida 

cotidiana, são muitas as questões discutíveis. Podemos afirmar que vivemos 

na cultura da controvérsia; tudo é questionável e discutível. [...] Se isso 

acontece nas instituições ordinárias fora das salas de aula, é lógico que as 

instituições de ensino não devem ignorá-lo; é impossível colocar vendas nos 

olhos de cada estudante ou erguer falsas barreiras tratando de construir 

realidades inexistentes (SANTOMÉ, 1998, p. 171, grifo nosso). 

 Quase todas as disciplinas e temas trabalhados nas instituições escolares, seja no âmbito 

das ciências naturais e suas tecnologias ou seja no âmbito das ciências sociais e humanas, têm 

na verdade dimensões controversas, questões sem resolver, que podem ser abordadas a partir 

do seu contexto histórico de produção em uma relação com o contexto atual, e estas não podem 

ser ocultadas ou falsificadas em sua apresentação. Essas perspectivas em conflito devem 

valorizar a existência de distintas opiniões, valores, prioridades e interesses evidentes e/ou 

ocultos, elas devem fazer emergir discussões dissociadas das coincidências e da naturalidade 

dos fatos. Entretanto, os autores e autoras de LD não querem se comprometer e perder espaço 

no mercado editorial. 

 Santomé (1998), recomenda que os autores de LD procurassem dar mais explicações 

sobre as escolhas que realizam e sobre as interpretações que apoiam em seus textos; explicações 
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sobre o porquê aceitam tais explicações e omitem outras. Em geral, o tratamento da informação 

aparece como fruto de “autoridades anônimas” ou de um processo de aceitação ou consenso 

universal, de uma objetividade a-histórica. O conflito característico da criação científica e 

cultural e das relações políticas é silenciado continuamente nos LD, sendo que a maioria das 

questões, mesmo as mais problemáticas da atualidade, são apresentadas como se não pudessem 

ser de outra maneira. Os livros-texto são, portanto, o meio de “reproduzir aquilo que é 

considerado cultura valiosa, o ‘capital cultural’ possuído pelas classes e grupos sociais que 

controlam esferas de poder, porém também significam uma grande fonte de riqueza em termos 

econômicos” (SANTOMÉ, 1998).  

 Para Choppin (2008), trata-se de um instrumento de poder porque se destina aos 

espíritos jovens, ainda manipuláveis e, provavelmente, pouco críticos. A eficácia do LD 

também advém da lenta impregnação de ideias, uma vez que sua utilização é frequente e 

prolongada. Ele constitui, assim, poderosa ferramenta de unificação – até mesmo de 

uniformização – nacional, linguística e ideológica. O poder político se vê forçado a controlar 

estreitamente, e até a orientar em seu proveito, sua concepção e uso. 

 Se partirmos para o nível global, torna-se recomendável recorrermos às considerações 

Ortiz (1994, p. 165), que associa a oligopolização das indústrias culturais (mercado editorial 

dos LD) à consequências graves, pois isso significa concentração e controle. Trata-se de 

agências mundiais de cultura que têm poder e são responsáveis pela definição de padrões de 

legitimação social.  

Tanto a escola como as tradições populares têm um âmbito de atuação restrito 

aos domínios regional ou nacional. Por outro lado, se imaginarmos um mundo 

com um espaço no qual se afrontam diferentes concepções e ideários políticos, 

temos que a presença dos conglomerados adquire um peso desproporcional 

(ORTIZ, 1994, p. 165). 

 Compartilhamos da ideia de que, dentre outros, um grande problema da educação e do 

LD no Brasil é mostrar o saber humano como pronto e acabado, e ainda, ocultar que este saber 

(e o próprio ser humano e social), está sendo sempre “negociado” pelo setor político, por 

determinados grupos sociais e pelo setor econômico. Esse contexto, todavia, emerge da própria 

ocultação da realidade social complexa do mundo globalizado, que também é planejada 

estrategicamente pelo mercado editorial.  

Na medida em que não se estimula a obrigatoriedade de um confronto de 

fontes, dados, textos, experiências e pessoas, impõe-se acriticamente a 

verdade da autoridade. O saber humano nos é mostrado como acabado e 

negociado por grandes personalidades, que vivem e trabalham em lugares 

mais distantes e que, além disso, também são idosas. Ao mesmo tempo, 
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costumam ser ignoradas suas dimensões mais conflituosas e seu relativismo, 

dimensão crucial em uma sociedade em constante evolução. [...] A atrofia do 

senso crítico e de certa dose de ceticismo necessária para continuar 

estimulando a curiosidade, motor do avanço científico, cultural e social, é um 

aspecto que sempre se evidencia nas análises sobre os currículos ocultos que 

acompanham este tipo de meios impressos (SANTOMÉ, 1998, p. 174). 

 Voltado mais à questão econômica, verifica-se que os LD contribuem para reforçar 

políticas conservadoras e imobilistas, pois, para grupos empresariais muito preocupados com a 

rentabilidade econômica é arriscado apoiar inovações com publicações que não se sabe se serão 

ou não aceitas por um grande número de professores e pela comunidade escolar em geral, 

suficientes para obter benefícios econômicos com sua comercialização.  

 Santomé (1998, p. 173) afirma que os LD costumam “evitar temas conflituosos para 

poderem ser vendidos a um maior número de instituições escolares e estudantes. Mas costumam 

apresentar a opção seletiva que realizam como se fosse uma conclusão final, uma questão que 

não pode ser modificada”. Nesse caso o LD valoriza o caráter descritivo e as representações, 

ou dimensões que convertem o conteúdo, ou o possível “conhecimento” em algo objetivo, 

verdadeiro, lógico, racional e inquestionável. Esse contexto faz com que o LD fique distante do 

estudante, porque ele não oferece oportunidade de questionamentos e, portanto, de diálogo. 

 Levando em consideração as forças do mercado editorial, Santomé (1998, p. 168) 

afirma:  

Se em determinado momento for prioritário atender a uma demanda de 

recursos para estratégias de globalização e interdisciplinaridade, isto será 

feito. Se o mercado optar por um caráter disciplinar, tanto faz. As capas e 

primeiras páginas farão com que acreditemos que estamos ante um manual 

globalizado ou interdisciplinar, mas no fundo eles não entram na autêntica 

filosofia dessa metodologia. Na maioria das vezes, tais vocábulos funcionam 

como os slogans da falsa publicidade, desvirtuando as estratégias de ensino e 

aprendizagem até adequá-las aos interesses comerciais da empresa. 

 Antes, porém, de serem considerados como materiais didáticos neutros que apresentam 

funções apenas de âmbito pedagógico, os LD são um produto político e de grande influência 

no setor econômico. Santomé (1998, p. 169-170) afirma que os LD “difundem as grandes 

concepções ideológicas e políticas dominantes, como poderemos constatar cotidianamente se 

os revisarmos”. Contudo, salientamos que a análise de LD de Química é um processo analítico 

complexo, que envolve a pesquisa científica. Defendemos, pois, a consolidação e continuidade 

das pesquisas que envolvem a análise de LD de Química, uma vez que, como já discutimos, a 

qualificação da escrita e a produção deste recurso didático têm caráter de processo dinâmico. 
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3.2. A contextualização como um paradigma educacional no livro didático de Química 

A contextualização e a interdisciplinaridade no LD de Química, que objetiva a formação 

para a cidadania crítica e reflexiva, configuram-se como ações epistemológicas que se 

configuram como um novo paradigma educacional. E, como salienta Santos e Schnetzler 

(2010), é por meio desse novo paradigma que poderemos auxiliar na construção de uma 

sociedade democrática, em que a Química esteja a serviço da condição humana e não da 

dominação imposta pelos sistemas econômico e político. 

 Uma consideração importante feita por Santomé reforça a defesa da necessidade de 

mudança de paradigma no ensino de ciências e, consequentemente, nos LD de Química. Ao 

afirmar que os livros-texto são um produto político, que difundem as grandes concepções 

ideológicas e políticas dominantes, o autor pondera sobre a eficácia dessa “transmissão”.   

Outra questão é a eficácia desta transmissão. Interessa-me frisar que não 

compartilho a idéia de que essa bagagem cultural dos manuais escolares é 

assimilada e aceita passiva e acriticamente por alunos e alunas. Podemos 

comprovar que os mesmos manifestam resistências, intencionais ou não, 

diante do seu conteúdo. Assim, vemos com frequência que os estudantes não 

compreendem adequadamente a informação refletida nos mesmos, ou a 

rejeitam de múltiplas formas, ou mesmo a ignoram, mais ou menos 

tranquilamente (SANTOMÉ, 1998, p. 170-171). 

 O contexto se aproxima da realidade do nosso país, importante para compreender o 

grande desinteresse dos alunos diante dos conteúdos científicos abordados nas salas de aula e 

nos LD tradicionais, que leva à evasão escolar e ao desinteresse pelos conteúdos disciplinares. 

A manifestação de resistência por parte dos próprios alunos e alunas da forma com que o 

conteúdo é abordado, de forma a ocultar a realidade social vivida por eles é, de fato, para nós 

uma comprovação da necessidade de mudança de paradigma. Esse contexto que reforça, 

portanto, a necessária renovação na forma de abordagem dos conteúdos científicos/químicos e 

a necessária consolidação e continuidade das pesquisas voltadas à análise dos LD.  

 Michael Young (2007) explica que o neoliberalismo transformou a educação em si em 

um mercado18, no qual as escolas são obrigadas a competir por alunos e verbas. As ideias 

neoliberais vieram a influenciar a economia, o governo e, indiretamente, a educação, na 

tentativa de adequar os resultados da escola ao que é tido como as “necessidades da economia”. 

Nesse contexto que o autor questiona: “Para que servem as escolas?”. 

 
18 Já discutimos sobre o mercado do livro didático no tópico 3.1 deste capítulo, que trata o LD no âmbito do poder 

econômico e político. No tópico 3.4 retomaremos a discussão do LD e, especificamente, do PNLD como produto 

de interesses políticos, econômicos e pedagógicos.  
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As escolas são tratadas como um tipo de agência de entregas, que deve se 

concentrar em resultados e prestar pouca atenção ao processo ou ao conteúdo 

do que é entregue. Como resultado, os propósitos da escolaridade são 

definidos em termos cada vez mais instrumentais, como um meio para outros 

fins. Com as escolas sendo controladas por metas, tarefas e tabelas 

comparativas de desempenho, não é de se espantar que os alunos fiquem 

entediados e os professores sintam-se desgastados e apáticos (YOUNG, 

2007, grifo nosso). 

 Não compartilhar da ideia de que a bagagem cultural dos LD tradicionais, que ocultam 

as implicações do conhecimento científico e tecnológico na sociedade e, consequentemente, da 

própria vida do estudante, seja compreendida e aceita passiva e acriticamente pelos estudantes 

é, sem dúvida, uma constatação de que seja realmente necessário um novo paradigma no ensino 

de ciências e na abordagem dos conteúdos científicos, tecnológicos e sociais nos livros 

didáticos. Trata-se, pois, de uma de uma nova forma de trabalho, na qual a abordagem do LD 

esteja dissociada da neutralidade científica, das verdades, do “conhecimento” já produzido em 

segunda instância, “pronto e acabado”, da tendência tradicional de ocultar problemas 

relacionados ao próprio conhecimento científico e à realidade social. O caminho é, portanto, o 

que aproxima os conteúdos científicos da realidade extraescolar, que está diretamente 

associado à abordagem contextualizada desses conteúdos. 

Apesar de a prática do uso dos livros tradicionais ter sido consagrada por 

longo tempo e ter contribuído para a formação de uma comunidade de 

químicos, o que a pesquisa na área de ensino de Química tem apontado é que 

essa prática tem excluído a grande parte dos estudantes do ensino médio de 

um aprendizado relevante da química. Todos os dados apontam o grande 

desinteresse e até mesmo a aversão dos estudantes pelo estudo da Química, o 

que é evidenciado também pelo alto índice de reprovação dessa disciplina. [...] 

Outro aspecto constantemente discutido na área de pesquisa de ensino refere-

se à relevância social do conhecimento químico para a grande maioria que não 

opta pela continuidade de estudos em áreas que dependem da Química. A 

formação do cidadão requer conhecimentos globais da Química, muitos dos 

quais não são contemplados pelos currículos tradicionais, que privilegiam a 

formação restrita no domínio de conhecimentos químicos, com uma 

abordagem distanciada do contexto de vida do cidadão (MORTIMER; 

SANTOS, 2008, p. 97-98). 

 Reverter esse quadro do ensino na perspectiva de uma maior inclusão requer novas 

práticas docentes e uma nova organização didática dos conteúdos. O problema é que professores 

sentem-se mais seguros em usar uma abordagem convencional, uma vez que esta requer apenas 

conhecimentos elementares do conteúdo explorado no LD. Sabemos, contudo, como já 

discutimos no capítulo anterior, que a mudança de paradigma e a reversão desse quadro é um 

desafio que não pode ser visto como algo simples, exige compromisso, capacitação e formação 

dos educadores e autores de LD. Todavia, mudanças no contexto educacional nos últimos anos 
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têm propiciado condições para a reversão desse quadro, o que tem favorecido a visibilidade da 

heterogeneidade dos livros didáticos de Química, marcada pelo processo de inovação19 que 

vem se consolidando desde os anos 80 e que agora já aparece no mercado editorial 

(MORTIMER; SANTOS, 2008). 

 Para os autores, a criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem 

favorecido a introdução no mercado dos livros didáticos inovadores, que antes não eram aceitos 

para publicação nas editoras comerciais. Mudanças do contexto educacional têm contribuído 

para a consolidação de propostas inovadoras para o Ensino de Química, claramente ancoradas 

nas pesquisas e nos debates contemporâneos da área. Contudo, associado ao objetivo de 

produzir LD de química inovadores dentro de um novo paradigma de ensino, o grande desafio 

posto está em dar continuidade a processos de formação de professores que possam ir 

incorporando novas práticas sugeridas nestas obras inovadoras. Entendemos que o melhor 

caminho é apreender tais objetivos e desafios como um processo dinâmico e contínuo. 

Acreditamos que o surgimento dos atuais livros didáticos diferenciados 

acontece no cerne de um movimento de expansão de uma comunidade de 

pesquisadores, educadores e professores de Química, que pode gerar 

tendências inovadoras mais consistentes e mais persistentes no tempo. Assim, 

o fato de os livros didáticos inovadores atuais terem surgido no contexto de 

um movimento de formação e consolidação de uma comunidade organizada 

de educadores em Química e Ciências, no bojo do qual surgem e se 

consolidam grupos de pesquisa em educação em ciências, é algo não 

observado em períodos anteriores. Isso talvez contribua para quebrar o 

movimento pendular observado na história, no qual um período de diversidade 

nas propostas de livros didáticos é seguido de um período de grande 

homogeneidade (MORTIMER; SANTOS, 2008, p. 100). 

 O paradigma tradicional de educação e dos LD trabalha com contextos que valorizam a 

representação simplificada à realidade, são contextos massificantes e alienantes, pois são 

distantes da realidade vivida pelos estudantes. Entendemos e defendemos, portanto, como já o 

fizemos no capítulo anterior, que trata sobre a contextualização e a interdisciplinaridade no 

ensino de Química, a necessidade de um novo paradigma na educação, mesmo sabendo que 

esta necessidade está associada aos vários desafios já apresentados. A abordagem da realidade, 

mesmo que complexa, é o caminho para uma educação em que o estudante possa sentir-se 

sujeito; possa formar-se cidadão crítico, capaz de compreender e transformar sociedade; capaz 

de apreender a realidade da condição humana e social que, por vezes, no paradigma tradicional 

 
19 Ressalvar que nossa investigação se refere a um período histórico e singular do PNLD, de 2008 à 2018. Não 

abarcamos nesta pesquisa o contexto político, econômico e social mais turbulentos da atualidade, que implicam 

em transformações profundas no âmbito das políticas educacionais e apontam para um efetivo retrocesso ao 

desenvolvimento do trabalho dos pesquisadores, especialistas, autores e autoras de LD e do PNLD. 
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de ensino, lhe foi omitida. Importante reiterar também das considerações de Abreu e Lopes 

(2008), que salientam sobre o poder das comunidades disciplinares e dos LD, no sentido de 

terem influência no processo recontextualizador de produção de políticas de currículo. Tais 

considerações afirmam, portanto, a possibilidade desse processo de mudança.  

 Todavia, o LD tem como finalidade básica apresentar uma proposta de ensino dos 

conteúdos de um determinado campo do conhecimento, os quais são indispensáveis à 

sociedade. 

Depositário de um conteúdo educativo, o manual tem, antes de mais nada, o 

papel de transmitir às jovens gerações os saberes, as habilidades (mesmo o 

"saber-ser") os quais, em uma dada área e a um dado momento, são julgados 

indispensáveis à sociedade para perpetuar-se. Mas, além desse conteúdo 

objetivo cujos programas oficiais constituem a trama, em numerosos países, o 

livro de classe veicula, de maneira mais ou menos sutil, mais ou menos 

implícita, um sistema de valores morais, religiosos, políticos, uma ideologia 

que conduz ao grupo social de que ele é a emanação: participa, assim, 

estreitamente do processo de socialização, de aculturação (até mesmo de 

doutrinamento) da juventude. É, igualmente, um instrumento pedagógico, na 

medida em que propõe métodos e técnicas de aprendizagem, que as instruções 

oficiais ou os prefácios não poderiam fornecer senão os objetivos ou os 

princípios orientadores (CHOPPIN, 2002, p. 14, grifo nosso). 

 Outra característica do LD, também colocada pelo autor, está associada à sua função 

curricular. “Trata-se de um material que constitui um testemunho escrito e, portanto, 

permanente”. Todavia, associado currículo está o LD, que constitui versões das orientações 

curriculares oficiais. Estes materiais didáticos refletem um ideário que permeia mais 

amplamente a sociedade, de tal modo que eles podem também ser considerados testemunhos 

do tempo. Reiterando que, no caso dos LD tradicionais, ou dos que representam o “velho” 

paradigma, eles são testemunhos da perspectiva de (re)produção da realidade social mormente 

à perspectiva de compreensão e transformação desta realidade. 

O objetivo propedêutico em relação aos vestibulares, ou ao ENEM especificamente no 

contexto brasileiro nos últimos anos, é mais uma característica do LD que o distancia da 

perspectiva da compreensão e transformação da realidade social. Neste caso, os LD direcionam 

o “ensino” de Química para uma aprendizagem memorística, dogmática e autoritária do 

conhecimento, valorizando sobremaneira a abrangência quantitativa e representacional do 

conteúdo, tudo em razão do sucesso desejado nos vestibulares (MORTIMER, 1988). Assim, as 

editoras apresentam também como meta a preparação para os vestibulares ou ENEM, o que, na 

prática do poder econômico, representa estimular os alunos a pensar no aprendizado em termos 

de sua progressão escolar ou ainda em termos de seu futuro profissional.  
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 Faz-se necessário, contudo, reiterar sobre o nível de complexidade da abordagem 

interdisciplinar e contextualizada nos LD. A tentativa de se fazer tais abordagens, 

principalmente quando ela é colocada de forma imperativa, pode levar à apresentação de uma 

visão deformada, até mesmo fantasiosa da realidade. Para que um LD seja considerado 

contextualizado e interdisciplinar ele exige do autor disciplina intelectual e compromisso. Para 

Freire (1982), exige atitude crítica do estudo, a mesma atitude que deve ser tomada diante do 

mundo, da realidade, da existência. Uma atitude de adentramento com a qual se vá alcançando 

a razão de ser dos fatos. Desenvolver vínculos entre conteúdos escolares e aspectos da realidade 

vivencial dos estudantes é um desafio que não pode ser visto como algo simples.  

 Choppin (2002; 2004) afirma que a imagem da sociedade apresentada pelos LD 

corresponde a uma reconstrução que obedece a motivações diversas. Assim, os LD revelam 

muito mais a imagem que a sociedade quer de si mesma do que sua própria realidade.  

Os autores de manuais não pretendem somente descrever a sociedade, mas 

também transformá-la, o manual apresenta uma visão deformada, limitada, até 

mesmo idílica da realidade: constituindo uma purificação. Tende, por razões 

de ordem pedagógica, à esquematização, chegando até a inexatidão por 

simplificação ou por omissão, especialmente quando se destinam aos níveis 

menos elevados. O manual funciona assim, ao mesmo tempo, como um filtro 

e como um prisma: revela bem mais a imagem que a sociedade quer dar de si 

mesma do que sua verdadeira face (CHOPPIN, 2002, p. 22). 

 Portanto, pensar a contextualização e a interdisciplinaridade no LD, de forma ingênua e 

despreparada, pode representar um retorno ao paradigma tradicional, ou seja, pode revelar bem 

mais a imagem que a sociedade quer dar de si mesma do que sua verdadeira face. No contexto 

do ensino das ciências naturais, pode revelar muito mais uma visão deformada e simplificada 

do processo de construção do conhecimento científico do que das reais revoluções que 

ocorreram nesse processo e, ainda, apresentar uma visão deformada ou ocultar os reais 

interesses do poder político e econômico e de determinados grupos sociais pela produção e 

apropriação desse conhecimento. 

 Não podemos apreender a contextualização e a interdisciplinaridade como um trabalho 

pontual e trivial. Como afirma Jantisch e Bianchetti (2011), não é a “interdisciplinaridade” da 

“parceria”, ou o somatório de individualidades pensantes ou o “ato de vontade” que vai abarcar 

a realidade complexa do mundo científico e sua relação com realidade complexa do mundo 

social. Frigotto (2011), salienta que a interdisciplinaridade se impõe como necessidade e como 

problema fundamental no plano material, histórico-cultural e no plano epistemológico e, por 

isso, não aceita a interdisciplinaridade como método ou técnica de ensino.  
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Follari (2011), chama a atenção para que a interdisciplinaridade no ensino seja 

apreendida sem, contudo, abrir mão das especificidades das disciplinas, nem de um profundo 

conhecimento disciplinar, neste caso o conhecimento Químico. Abordar aspectos sociais dos 

conteúdos científicos não significa desvalorizar os aspectos quantitativos, qualitativos e 

fenomenológicos inerentes ao próprio conhecimento Químico. Defendemos a abordagem 

contextualizada no LD, mas baseada no conhecimento Químico (Young, 2013). 

Mesmo direcionando a discussão para o aspecto do conteúdo Químico, ou com aspectos 

simplesmente cotidianos desse conteúdo, devemos repensar sobre o tipo de abordagem dada no 

LD tradicional. Mortimer e Machado (2017), afirmam que, usualmente, o LD tradicional 

“aborda os conteúdos Químicos de forma a enfatizar os aspectos matemáticos em detrimento 

dos aspectos qualitativos e fenomenológicos desses conteúdos”. Contudo, mesmo ausente de 

relações sociais mais complexas (de ir um pouco além do que podemos observar no mundo 

fenomenológico e cotidiano), com o objetivo principal de trabalhar o nível teórico e 

representacional específico da Química, trata-se de um trabalho que não pode ser considerado 

trivial. Não entra no novo paradigma de educação e do LD uma abordagem simplificadora do 

conteúdo Químico, no sentido de “facilitar” ou “dourar a pílula” para que o conteúdo seja 

engolido com menos esforço (LUTFI, 1992). A simplificação ou o conhecimento empírico não 

conduz o pensamento à cognição da identidade, da essência, da causalidade. Isto só é feito pelo 

pensamento teórico (ECHEVERRÍA, 1996). Enfim, defendemos a contextualização do 

conteúdo no ensino de química, todavia, concomitantemente ao compromisso de ensinar os 

conceitos químicos à luz do que o processo exige, o pensamento teórico. 

Retomando ao aspecto social do conhecimento Químico, entendemos que conceber o 

novo paradigma, o de formar para a cidadania crítica e humanística, com base em um ensino 

contextualizado e interdisciplinar, exige superar o “encantamento”, o sensacionalismo, o 

imediatismo e a cotidianidade, que são características da abordagem presente nos LD 

tradicionais. Os conceitos em questão estão muitas vezes associados à uma aparência de 

objetividade, que pode ser traduzida em uma tarefa trivial e fazer recair novamente no processo 

do ensino simplificador do velho paradigma. Como salienta Morin (2015a; 2015b), não se trata 

de somar conhecimentos, nem de unificar o que não é unificável, mas de considerar a 

complexidade e a pluralidade da realidade e dos fatos, em suas múltiplas facetas de olhar e 

compreensão. Portanto, a contextualização e a interdisciplinaridade na produção do 

conhecimento fundam-se no caráter dialético da realidade, o que exige uma nova forma de 

abordagem dessa realidade no LD.   
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3.3. A defesa da utilização do livro como recurso didático no ensino de Química 

 Não obstante aos problemas relacionados às funções do LD, entendemos que este 

material didático trouxe, ao longo de sua história, contribuições significativas ao processo 

educativo. Todavia, ele deve ser utilizado pelo professor como um recurso didático, vinculado 

ao seu plano de ensino e não como um meio de ensino em si próprio. Ele não pode ser 

considerado autoridade máxima, sobretudo quando colocado frente ao trabalho do professor. 

O livro didático não é, no entanto, o único instrumento que faz parte da 

educação da juventude: a coexistência (e utilização efetiva) no interior do 

universo escolar de instrumentos de ensino que estabelecem com o livro 

relações de concorrência ou de complementaridade influi necessariamente em 

suas funções e usos. Enfim, é preciso levar em conta a multiplicidade dos 

agentes envolvidos em cada uma das etapas que marca a vida de um livro 

escolar, desde sua concepção pelo autor até seu descarte pelo professor e, 

idealmente, sua conservação para as futuras gerações (CHOPPIN, 2004). 

 Interessa-nos frisar que defendemos a utilização do LD de Química no Ensino Médio, 

sobretudo, daquele LD que concebe a contextualização e a interdisciplinaridade como um novo 

paradigma educacional, bem como a continuidade e consolidação das pesquisas que analisam 

a evolução da qualidade desses livros. Porém, não compartilhamos da ideia de que a 

determinação das tarefas escolares seja feita por esses recursos didáticos, no sentido de orientar 

o trabalho do professor. Essa inversão de funções ocorre quando o professor não tem autonomia 

e propriedade sobre o conhecimento pedagógico necessário ao seu trabalho como educador.  

No processo educacional no qual o LD tem a única e última palavra, torna-se 

realidade o conceito de Paulo Freire de “educação bancária”. A finalidade dos 

processos de ensino e aprendizagem limita-se a transformar meninos e 

meninas em acumuladores de conhecimentos, assim como um capitalista 

acumula seu capital (SANTOMÉ, 1988, p. 181-182). 

 No contexto nacional, Mortimer (1988) e Echeverría et al. (2008) salientam que a ênfase 

dada ao LD no processo de ensino e Química apoia-se na necessidade de compensar as 

deficiências na formação docente, com uma estratégia não tanto de apoiar o professor, mas de 

substituí-lo.  

A profissão docente é culturalmente desvalorizada, o que permite que 

profissionais de outras áreas, sem qualificação para o ensino, assumam a 

função pedagógica. O professor leigo não sabe por que ensina os conteúdos 

que ensina nem por que “é adotado” por esse ou aquele livro didático. Mais 

ainda: não tem condições de avaliar o livro didático que está usando. Por outro 

lado, mesmo aqueles professores que são formados em cursos específicos de 

formação de professores nem sempre fizeram, ao longo da formação inicial, 

um estudo sobre os livros didáticos. Reconhecemos que esses são alguns dos 

motivos que fazem do livro didático “o” material didático dos cursos de 

Química no Ensino Médio (ECHEVERRÍA et al., 2008). 
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 Prioritariamente ao investimento direcionado ao LD há, pois, a necessidade de 

investimentos direcionados à formação dos professores. A relevância dada ao LD no processo 

de ensino e de aprendizagem, ao ponto de substituir o professor, é um problema, mas de caráter 

estrutural. A resolução desse problema exige uma reestruturação no sistema educacional 

brasileiro, haja vista a real necessidade de investimentos direcionados também para a formação 

docente.  

 Echeverría et al. (2008), salientam que cabe a nós, professores comprometidos com a 

melhoria efetiva da educação científica, comandar ações integradas que contribuam para a 

valorização dos cursos de formação de professores, a defesa da dignidade profissional do 

professor, a garantia das condições físicas das escolas, a gestão democrática das mesmas, dentre 

outras. Quanto ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), Rocha (2018) questiona: 

Se os recursos investidos no PNLD fossem destinados à formação inicial 

docente, haveria a necessidade da existência deste Programa nos moldes que 

ele ocorre atualmente? Um ponto de partida é o que já apresentamos sobre a 

atuação de organismos internacionais no financiamento de programas como o 

PNLEM/PNLD em detrimento a qualificação do professor. A quem, de fato, 

de modo amplo, a política pública atende: ao empresariado, aos grupos 

políticos, ou aos anseios da população? (ROCHA, 2018, p. 218). 

 Faz-se necessário, portanto, antes de passarmos à análise da qualidade da abordagem 

contextualizada e interdisciplinar em LD de Química do PNLD, ficarmos sempre atentos sobre 

como a política do LD vem sendo recontextualizada sob o discurso de promover benfeitorias 

na qualidade da educação, mas que podem conter interesses ocultos diversos. Retornaremos a 

esta discussão no tópico 3.4 deste capítulo. 

 Quanto ao problema da valorização e relevância do LD no processo de ensino em 

detrimento do trabalho do professor, Freitag et al. (1987, p. 83) Afirmam: 

O livro didático não funciona em sala de aula como um instrumento auxiliar 

para conduzir o processo de ensino, mas como o modelo-padrão, a autoridade 

absoluta, o critério último de verdade. Neste sentido, os livros parecem estar 

modelando os professores. O conteúdo ideológico do livro é absorvido pelo 

professor e repassado ao aluno de forma acrítica e não distanciada. [...] nas 

condições atuais de funcionamento da escola brasileira, o professor passa a 

ser o grande mediador dos conteúdos ideológicos veiculados pelos livros 

didáticos.  

 Compartilhamos da concepção de Marisa Lajolo (1996) quanto à utilização do LD, o 

qual defende que nem mesmo o melhor LD deve competir com a autoridade, autonomia e 

propriedade de conhecimento pedagógico do professor. 
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O caso é que não há livro que seja à prova de professor: o pior livro pode 

ficar bom na sala de aula de um bom professor e o melhor livro desanda na 

sala de um mau professor. Pois, o melhor livro, repita-se mais uma vez, é 

apenas um livro, instrumento auxiliar da aprendizagem (LAJOLO, 1996, 

grifo nosso).  

 Tratamos o LD neste trabalho como um recurso didático que apresenta, no entanto, 

função importante no processo de ensino de Química. Este recurso tem como objetivo primeiro 

contribuir para a compreensão da estrutura de uma determinada área do saber e analisar inter-

relações entre diferentes temáticas. Apresenta-se também com a função de orientador dos 

estudos fora do ambiente escolar, na ausência do professor, como uma relevante fonte de 

estabilidade para os estudantes. 

 No âmbito do PNLD, no guia do LD de Química20, o LD apresenta-se como um 

instrumento auxiliar no processo de ensino.  

O livro didático é um importante instrumento para que professores e 

professoras de todas as áreas desenvolvam seu trabalho nas escolas de 

Educação Básica. Esse instrumento, no âmbito do PNLD, tem sido 

continuamente aperfeiçoado para trazer não apenas os conteúdos escolares, 

mas, também, para auxiliar os/as docentes na construção de estratégias 

didático-pedagógicas para o seu ensino (BRASIL, 2017, p. 10, grifo nosso). 

 Mesmo com o surgimento de novos recursos didáticos, provenientes, sobretudo, do 

mundo digital, o LD ainda continua sendo uma das principais formas de documentação e 

consulta empregadas por professores e alunos. Trata-se de um recurso didático que estabelece 

parte significativa das condições materiais do processo de ensino e de aprendizagem. Nas 

últimas décadas este material instrucional vem sendo estudado por vários pesquisadores, que 

apontam para sua importância como fonte de informação e conhecimento no espaço escolar. 

Assim, a preocupação com um possível “arquivamento” desses materiais, diante da forte 

influência de novos recursos didáticos, também influenciados pelo poder político e econômico, 

não faz tanto sentido, uma vez que se encontram em destaque os aspectos educativos e o papel 

do LD na configuração da escola contemporânea (ECHEVERRÍA et al., 2010). 

 No entanto, defender a utilização do LD no processo de ensino e de aprendizagem não 

significa mitificá-lo, significa utilizá-lo com as devidas análises críticas e comparativas das 

informações presentes neste recurso didático, mesmo porque eles apresentam visões parciais 

do conteúdo disciplinar e de suas relações com a realidade extraescolar. De qualquer forma, 

 
20 Não estamos fazendo uma análise crítica do real papel do LD na educação brasileira na perspectiva do governo, 

pois não é objetivo do nosso trabalho. Não analisamos se em termos de política de Estado, a real intenção é a de 

suprir as deficiências relacionadas à formação docente com um recurso instrumental que, por sua vez, pode ser 

mais viável economicamente para governo. Vale lembrar que há também o poder do mercado editorial. 
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não podemos deixar de estar sempre atentos às consequências destes recursos, sobretudo porque 

existe a pressão das empresas dedicadas à sua elaboração, distribuição e comercialização e, 

nesse contexto, muito dinheiro entra em jogo, além das possibilidades de influenciar as visões 

da realidade social construídas pelas novas gerações.  

 Trata-se da necessidade de reconhecer o poder que este material representa, seja no 

âmbito da economia, da política e, principalmente, no âmbito de sua relevância no processo de 

ensino de Química. Faz-se necessário, contudo, compreender como se dá a apropriação deste 

artefato na esfera política, econômica e social e, ao mesmo tempo, justamente por reconhecer 

esse poder do LD, torna-se inexorável exercer o poder de influência (ABREU; LOPES, 2008) 

que, nós da comunidade disciplinar de química, temos no processo recontextualizador de 

produção de políticas de currículo e do livro didático. Defender a utilização do LD de Química 

no processo educacional é, contudo, defender que este deve incorporar o conhecimento 

construído pela comunidade de educadores químicos no Brasil. Em específico, no tratamento 

adequado dos conceitos de interdisciplinaridade e contextualização, como eixos estruturadores 

do ensino de Química no Ensino Médio. 

 A partir de um estudo histórico sobre os LD de Química para o Ensino Médio, Mortimer 

(1988) salienta que os livros considerados tradicionais estão mais preocupados com a forma de 

apresentação do conteúdo. Assim, eles priorizam a apresentação gráfica em detrimento do texto, 

o que leva o estudante a simplesmente consultar esquemas, ilustrações e resumos; trazem 

questões com respostas simples e imediatas; exageram no uso de metáforas e analogias; 

induzem a memorizar conceitos e definições. A intenção é facilitar ou “dourar a pílula” (LUTFI, 

2005) para que o conteúdo seja “engolido” com menos esforço, evitando os questionamentos e 

os conflitos. Essa abordagem não contribui nem para a aprendizagem dos conceitos químicos 

em si e, muito menos, para aproximar o conteúdo químico contexto de vidado aluno, pelo 

contrário, ela promove o desinteresse desse estudante pelo conhecimento científico. 

 Contudo, de acordo com Mortimer e Santos (2008), as normas impostas pelo PNLD têm 

privilegiado LD que incorporam abordagens inovadores, voltadas à interdisciplinaridade e à 

contextualização dos conteúdos Químicos e, em consequência disso, a criação do programa 

favoreceu a introdução desses livros no mercado, que antes não eram aceitos para publicação 

nas editoras comerciais.  

Entretanto, a Química nem sempre foi tratada a partir do contexto de sua 

produção nas aulas da Educação Básica. Muitas vezes, nessas aulas, houve 

ênfase na apresentação de definições das teorias químicas, com priorização de 

metodologias que favoreciam a memorização, a “decoreba” de fórmulas e de 

representações químicas. A ausência do contexto nas aulas de Química 
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colabora para abordagens que geram baixo interesse nos estudantes e, 

consequentemente, pouca aprendizagem. Nas últimas décadas, os livros 

didáticos de Química têm buscado superar a apresentação de definições 

isoladas dentro de boxes dos capítulos. O PNLD Química tem influenciado, 

sobremaneira, nessa superação. Para tanto, as coleções têm buscado 

estabelecer relações mais fortes entre contexto-teoria-representação. Essas 

duas últimas – teoria e representação, constitutivas do pensamento químico, 

foram mais abordadas nas aulas de Química que o contexto a que fazem 

referência (BRASIL, 2017, p. 11-12). 

 O PNLD tem como propósito impor um padrão de qualidade aos livros didáticos 

oferecidos no mercado editorial brasileiro e, por isso, a pesquisa voltada à análise do LD 

investiga, ao mesmo tempo, o próprio trabalho realizado pelo PNLD. Reafirmamos, contudo, o 

caráter necessariamente dinâmico e contínuo do trabalho nessa área de pesquisa, uma vez que, 

de acordo com Echeverría et al. (2008), “valorizar pontualmente o Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Médio pode significar perder de vista sua multifacetada relação com a 

qualidade da Educação Química brasileira”. Porquanto, são muitas as influências que o 

processo sofre, que vão desde pressões do mercado editorial até questões político-burocráticas 

nas instâncias de distribuição. Sobretudo, pela sobrevalorização que o LD e o programa 

apresentam em detrimento da formação docente. 

 Faz-se necessário, portanto, uma análise crítica do papel do PNLD no contexto da 

Educação Química no Brasil. O programa apresenta-se com o objetivo principal de fazer a 

produção cultural chegar a todos os alunos das escolas públicas, na efetivação do letramento 

científico desejado. Antes de serem distribuídos gratuitamente, porém, o programa tem a função 

fazer uma avaliação detalhada do livro, analisando se estes apresentam determinados requisitos, 

que são também de origem de debates e de pesquisas na área do ensino de Química. Uma 

avaliação importante, pois a escolha dos LD que são distribuídos não fica mais, exclusivamente, 

no âmbito das forças do mercado. 

3.4. O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

 Antes de iniciarmos uma discussão sobre a constituição histórica e os objetivos do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), fazendo também uma ponte com o tópico 3.1 

deste capítulo, recorremos à tese de Rocha (2018), que defende que o programa é, antes de tudo, 

um produto de interesses políticos, econômicos e pedagógicos. Importante partir do LD e do 

PNLD na política e no mundo da produção para compreendê-los no âmbito dos interesses 

pedagógicos.  

 Os estudos teóricos-metodológicos realizados por Rocha (2018) permitiram que o 

pesquisador elaborasse um esquema conceitual (figura abaixo) para analisar e representar as inter-
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relações contextuais que agem no programa, especificamente no PNLD/2015, considerando as 

diversas perspectivas investigadas no seu trabalho de doutorado.  

 

Figura 1 : Representação das inter-relações existentes no PNLD tendo como referência a abordagem Ciclo de 

Políticas. (Extraído de Rocha, 2018, p. 216, figura 50). 

 O pesquisador salienta que os atores representados nesse ciclo assumem, cada qual em 

seu contexto (de prática, de influência e de produção de textos), relações de poder que 

caracterizam micropolíticas, que atingem um estado macro, permeando outros contextos. Não 

há especificamente um ponto inicial e as influências são tanto internas quanto externas ao 

PNLD. Contudo, o ciclo influencia decisivamente nas trajetórias de construção e reconstrução 

da política. 

Apesar das diversas maneiras em que podemos enxergar representações para 

o livro didático, como professores, torna-se importante ter clareza que este, ao 

mesmo tempo que é um recurso didático, também é produto da indústria, e 

atende fins econômicos e, ainda, pode se configurar como um recurso capaz 

de agregar culturalmente o acesso do aluno às informações para além da sala 

de aula. Logo, a representação política dada pela figura 50 deve ser 

compreendida, também, como relações econômicas.  

As reestruturações do PNLD são acompanhadas por recursos financeiros 

de ordem bilionária, atraindo o interesse econômico de grandes empresas 
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que, como apresentamos, às vezes nem pertencem ao ramo educacional, 

investem nesse grande segmento com a finalidade de obter lucro e que, em 

alguns casos, acabam manipulando os procedimentos de escolha 

(ROCHA, 2018, p. 217). 

 Como já salientamos no tópico 3.3 deste capítulo, torna-se necessário a análise crítica 

sobre as políticas educacionais, no sentido de atuar no combate aos movimentos que, 

sorrateiramente, agem nos bastidores, criam problemas e trazem “resoluções práticas” para 

esses mesmos problemas. Neste ponto, a própria interdisciplinaridade e a contextualização 

podem ser trabalhadas ou recontextualizadas, sob o discurso de promover benfeitorias na 

qualidade da educação, mas com objetivos ocultos que envolvem principalmente a valorização do 

capital.  

 Todavia, mesmo levando em consideração o contexto apresentado anteriormente, a 

constituição do PNLD é uma decisão política importante porque, pela primeira vez no Brasil, a 

escolha que o professor do ensino médio faz do LD é orientada primeiramente por diretrizes 

político-pedagógicas, e não somente pelo jogo de forças do mercado editorial (ECHEVERRÍA 

et al., 2008). Por isso, entendemos que uma conquista importante nesse contexto é a efetiva 

influência da comunidade disciplinar de Química – pesquisadores da área de ensino de Química, 

provenientes de universidades públicas de várias regiões do Brasil – na elaboração dos critérios 

de avaliação dos LD inscritos no PNLD, uma vez que tais critérios são agrupados em aspectos 

conceituais, pedagógico-metodológicos, epistemológicos e sobre a construção da cidadania. 

 O conhecimento científico e tecnológico é necessário à formação e atuação política do 

cidadão, caracterizando-se como um componente de importância estratégica para o 

desenvolvimento de um país. Com a necessidade de fazer a produção cultural chegar a todos os 

setores da sociedade, para que se efetive a democratização do conhecimento científico no 

Brasil, foi criado o então Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Trata-se de uma 

política adotada pelo Estado com o objetivo de redemocratizar o país. As políticas públicas para 

o Livro Didático (LD) passam a ser representadas pelo programa, centralizando as funções de 

planejamento, avaliação, aprovação, compra e distribuição gratuita do LD para todos os 

professores e alunos da educação básica do Brasil. 

 No final da década de 1970 iniciou-se o processo de redemocratização da sociedade 

brasileira, caracterizado, na área educacional, pela análise crítica da concepção pedagógica 

tecnicista, pautada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, dominante no 

período da ditadura militar. Na década de 1980, marcada pela organização de um amplo 

movimento social em busca da democratização da sociedade e pela promulgação da nova 



140 
 

Constituição de 1988, houve espaço também para mudanças relacionadas às questões 

educacionais. Já na década de 1990, marcada pela conquista política do neoliberalismo no país, 

ocorre a necessidade de mudanças profundas nas políticas educacionais para adequação à essa 

nova realidade. Essa perspectiva, todavia, exige um patamar mínimo de educação necessário 

para a inserção subordinada do país no novo estágio de desenvolvimento do capitalismo e da 

revolução tecnológica, o que demandava novas habilidades do cidadão  (ECHEVERRÍA et al., 

2008). 

 Neste processo de redemocratização da sociedade brasileira, face à educação, os LD se 

consolidaram como “os” recursos didáticos e sempre apresentaram, e continuam apresentando, 

grande relevância no processo de ensino e de aprendizagem. Eles constituíram, contudo, um 

projeto educacional do Brasil. De fato, estes materiais didáticos podem ser considerados como 

um projeto de estado-nação, visto que se trata de um empreendimento que atravessou vários 

governos de diferentes matrizes ideológicas, em meio aos vários programas educacionais de 

governo. Os PNLEM/PNLD e seus editais, por sua vez, começaram neste período de pós-

ditadura e chegaram até a atualidade praticamente incólumes. 

 A redemocratização do país associada à proposta de Educação para Todos norteou a 

constituição do PNLD, que revolucionou o mercado editorial dos LD no Brasil, culminando em 

uma distribuição gratuita, sem precedentes, desses manuais na história do país. A construção 

da democracia e a promoção do desenvolvimento com justiça é tarefa que exige, 

prioritariamente, resgatar a enorme dívida social existente. Assim, problemas como a baixa 

produtividade no ensino e a inexistência de um adequado fluxo de recursos financeiros para a 

educação básica, comuns durante a história do país, é o alicerce para o que veio a constituir, no 

país redemocratizado, a política pública para o livro didático, centralizada no PNLD. Vale 

ressaltar que se trata da política educacional mais cara do Brasil e um dos mais consistentes 

programas de aquisição e distribuição de LD do mundo. 

 Nesse contexto o Banco Mundial entra em cena na implantação das reformas do Estado 

brasileiro, direcionando financiamento para novas políticas educacionais. Contudo, a prioridade 

de subsídios está na aquisição de material didático, assim projetos educacionais passam a 

privilegiar a distribuição gratuita de livros didáticos para alunos das escolas públicas do país. 

Esse contexto, explica, de certa forma, a relevância do LD na educação brasileira, uma vez que 

a opção de distribuição desses recursos didáticos significa custos menores em relação à 

formação dos professores e, ao mesmo tempo, significa uma forma de compensar as próprias 
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deficiências na formação docente. Vale lembrar da relevante função instrumental desse material 

no sistema educacional, tanto para os alunos quanto para os professores. 

 Não obstante o questionamento sobre a priorização dos recursos da educação destinados 

à distribuição de LD, apresentam-se, todavia, como objetivos gerais do PNLD: a educação para 

todos, a democratização do acesso ao LD, a melhoria da qualidade do processo de ensino e de 

aprendizagem no Ensino Básico e, por fim, a indução de uma melhoria na produção de livros 

didáticos de melhor qualidade. 

É importante observar que o PNLEM é financiado com recursos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério – FUNDEF –, que recebe, dentre outros, recursos do Banco 

Mundial e que foi instituído em articulação com a concepção de priorizar o 

ensino fundamental, constante das resoluções da Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, realizada em 1990, em Jomtien, na Tailândia [...]. 

Criado em 2004, e no marco de um governo (Lula) que expressava a 

possibilidade de mudanças na direção política do Brasil, em alguns aspectos, 

o PNLEM apresenta-se com o objetivo de democratizar o acesso ao livro 

didático, na medida em que propicia a distribuição gratuita de livros aos 

estudantes das redes públicas brasileiras. Almeja-se, por meio do programa, 

promover a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem no 

ensino-médio. Certamente, inscreve-se também com o propósito de impor um 

padrão mínimo de qualidade aos livros didáticos oferecidos no mercado 

editorial brasileiro, intento esse que não se vê comumente veiculado em pautas 

governamentais, e que é apenas percebido efetivamente nos objetos de 

pesquisa científicas (ECHEVERRÍA et al., 2008). 

 A implementação do PNLD ocorre, de fato, em 1985, no período em que se configura a 

redemocratização do país. Todavia, a destinação mais assegurada de recursos se dá em 1995, o 

que promove alterações que dão mais consistência ao programa, como a efetiva universalização 

da distribuição do LD a alunos do ensino fundamental e a implementação de uma avaliação 

mais sistemática dos livros comprados e distribuídos pelo Estado. 

 Em 2004, foi criado o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 

(PNLEM), por meio da Resolução (n.º 38) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), cujo objetivo foi a ampliação da distribuição dos LD, que antes era 

distribuído apenas para o Ensino Fundamental passou a abranger, também, o Ensino Médio. 

Por meio do Decreto (n.º 7.084) de 27/01/2010, foram unificados os programas do LD, que 

passaram a constituir apenas o “novo” PNLD. Assim, a partir dessa data, os LD passaram a ser 

avaliados, selecionados e distribuídos gratuitamente para todos os alunos e professores das 

escolas públicas do país, do Ensino Fundamental I e II (do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano, 

respectivamente) ao Ensino Médio (da 1ª a 3ª série). 

 Em 2008 (PNLEM/2008), iniciou-se a distribuição de LD de Química para todos os 

alunos e professores das escolas públicas de todo o Brasil. Esses livros foram avaliados e 
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aprovados no processo de seleção no âmbito do PNLEM/2007. Assim, sucessivamente, foram 

distribuídos LD de Química, e das diferentes disciplinas, pelos PNLD/2012, PNLD/2015 e 

PNLD/2018, no âmbito da avaliação e aprovação nos processos de seleção dos PNLD/2011, 

PNLD/2014 e PNLD/2017.  

  As avaliações dos LD, no âmbito de cada PNLD, são feitas a partir de critérios 

agrupados em aspectos conceituais, pedagógico-metodológicos, epistemológicos e sobre a 

construção da cidadania. Trata-se, portanto, de um avanço importante, pois o intuito é de 

promover um efeito indutor na qualidade da abordagem dada no LD utilizados pelas escolas 

públicas de todo país. O programa apresenta-se, em termos de propostas e critérios de avaliação, 

como resultado de um trabalho realizado por uma equipe de especialistas no ensino de Química, 

pesquisadores e docentes que atuam em instituições de Ensino Superior ou na Educação Básica. 

Essa equipe apresenta-se, por sua vez, como representante do avanço dado no âmbito das 

pesquisas acadêmicas que visam o melhoramento na formação dos professores e professoras de 

Química e de seu ensino nas escolas do país.   

 Outro avanço dado pelo PNLD consiste na obrigatoriedade de que o livro do professor, 

além de conter o livro que o aluno recebe, tenha a apresentação da proposta pedagógica da obra, 

já que um dos objetivos do programa é também o de orientar o professor no momento da escolha 

do LD (dentre os que foram aprovados pelo respectivo PNLD), que vai ser adotado na sua 

escola nos próximos três anos. A importância desta apresentação se dá, sobretudo, pela 

dificuldade que os próprios docentes apresentam no trabalho relacionado à análise de LD.  

 São dificuldades decorrentes do tratamento inadequado de conceitos como 

interdisciplinaridade e contextualização, que são eixos estruturadores do Ensino Médio. “Da 

não compreensão do que significa um ensino contextualizado deriva, inevitavelmente, a 

inadequada caracterização do livro didático” (ECHEVERRÍA et al., 2010). Os autores 

salientam que, nos cursos de licenciatura, o estudo sistemático dos critérios de avaliação 

propostos pelo PNLD, seguido da análise de livros didáticos, tanto os aprovados quanto os 

excluídos pelo programa, traz uma nova dimensão na compreensão, por parte dos futuros 

professores, do papel do LD no ensino. 

 Todavia, existe uma resistência por parte de determinados grupos de professores frente 

às propostas de mudança. Para Echeverría et al. (2010), um dos critérios mais relevantes 

considerados na hora de escolher um livro didático é que ele possa “preparar para os exames de 

vestibular”. Há professores que defendem também os livros tradicionais, ou convencionais, por 

serem “mais fáceis de trabalhar”, uma vez que estes “oferecem pronto” o que deveria ser 
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preparado pelo professor. Dessa forma, a abordagem contextualizada e interdisciplinar do 

conteúdo não pesa na hora da escolha do LD.  

 Esse contexto reforça, portanto, que o livro didático não pode ser a “peça chave” para o 

ensino de Química, no sentido de autoridade na sala de aula e, sobretudo, de ser prioridade de 

canalização de recursos para o setor educacional. Paralelamente ou prioritariamente, emerge a 

necessidade de investimento na formação docente, pois o LD por si só não representa mudança 

significativa para o ensino de Química.  

 Quanto à necessidade de um ensino de Química contextualizado voltado à formação 

cidadã, o PLND reconhece que: 

Nas últimas décadas, o ensino de Química tem passado por importantes 

transformações de natureza didático-pedagógica. Este fato pode ser 

constatado por meio dos estudos realizados por profissionais preocupados em 

como este conteúdo, presente nos currículos, pode colaborar para a construção 

de posturas cidadãs que valorizem a tomada de decisões, a autonomia e o 

princípio democrático que devem nortear o processo educativo dessas escolas. 

[...] No entanto, ocupando lugar importante na área de Ciências da Natureza, 

o ensino de Química não pode ser restrito aos processos mecânicos que 

desconsiderem sua importância na constituição de um mundo transformado 

científica e tecnologicamente. Restringir o potencial educativo da Química na 

escola é negar o direito aos/às estudantes de participarem desse mundo que se 

transforma cotidianamente, tanto do ponto de vista cultural e político, como 

também tecnológico e científico. [...] O foco principal é promover 

oportunidades de reflexão, de análise da realidade, de interpretação de 

contextos a partir da Química, de desenvolvimento da cidadania e de 

posicionamento em um mundo modificado científica e tecnologicamente 

(BRASIL, 2017, p. 8 e 11). 

 No âmbito do PNLD, o conceito de contextualização não é tratado de forma mais 

profunda e, associado a isso, não há grandes explicações sobre as escolhas que realizam no 

processo recontextualizador desse conceito. Todavia, verifica-se que as propostas e as 

exigências quanto à abordagem do conteúdo presente nos LD, dados nos critérios de avaliação, 

estão relacionadas ao que também é proposto pela comunidade disciplinar de Química.  

Neste sentido, a contextualização pode motivar os/as estudantes a se 

envolverem mais nas aulas e a desenvolver melhor compreensão da Química, 

conhecendo e reconhecendo seus mecanismos de produção. A Química é uma 

ciência presente em diversos contextos: a indústria, o ambiente, o cotidiano 

doméstico, o laboratório, entre outros. Por isso, explorar a construção dos 

conceitos químicos é, igualmente, identificar o contexto de sua produção. [...] 

O cotidiano do/da estudante, problematizado nas aulas com questões que 

podem ser respondidas também pela Química, faz com o eles/elas consigam 

entender mais profundamente fenômenos e situações que envolvem o 

conhecimento químico. A capacidade de tomada de decisões, de intervenção 

no cotidiano, bem como de crítica e análise do próprio contexto, é melhorada 

quando professores e professoras escolhem situações-problema ligadas ao 

cotidiano (BRASIL, 2017, p. 11). 
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 Vale ressaltar que a afirmação de que a contextualização pode motivar os/as estudantes 

pode caracterizá-la, da forma simplificada que foi abordada, como apenas um recurso 

pedagógico, podendo ser interpretado como um instrumento para um determinado fim (LOPES, 

2002). Nesse sentido, a contextualização não é encarada como uma nova forma de pensar e 

agir, como um novo paradigma na educação. Como já discutido anteriormente, a partir dessa 

interpretação a “finalidade” da contextualização fica mascarada e a compreensão do 

conhecimento a partir de sua complexidade e de seus entrelaçamentos – políticos, sociais, 

históricos, econômicos, culturais, entre outros – não é conseguido, pois o termo 

contextualização passa a ser utilizado como mais uma ferramenta para tratar conteúdos 

escolares. 

 Todavia, consideramos que tão importante quanto uma postura crítica em relação ao 

conceito de contextualização ou de interdisciplinaridade, seja nos documentos oficiais seja no 

PNLD, é o reconhecimento que foi a partir desse programa que esses conceitos passaram a fazer 

parte, de forma mais efetiva, nos LD de Química. Como já colocamos anteriormente, pesquisas 

como a de Mortimer e Santos (2008) evidenciaram o efeito indutor do programa na produção 

de LD de Química inovadores. Vale ressaltar também que, por um lado, retomando a 

consideração do parágrafo anterior: encarar a contextualização e a interdisciplinaridade como 

um novo paradigma na educação não é (ou “ainda” não é) um objetivo ou orientação do 

programa. Por outro lado, as escolhas referentes às formas de abordagem interdisciplinar e 

contextualizada devem ser feitas e apresentadas pelos autores e autoras dos LD, 

escritores/educadores capazes de colocar em prática o que é proposto pela comunidade 

disciplinar de Química.  

 O mesmo ocorre com o conceito de interdisciplinaridade, no que se refere às propostas, 

e avaliações do LD, no âmbito do PNLD. O programa reconhece que trata-se de um desafio a 

ser superado, porém associa esse desafio simplesmente a um trabalho que deve ser realizado 

conjuntamente por docentes de diferentes áreas.  

Por fim, a interdisciplinaridade é um desafio a ser superado nas aulas de 

Química. Ou seja, como relacionar o conhecimento químico com outros 

conhecimentos também presentes na escola? Os cursos de formação de 

professores/professoras (licenciaturas) ainda são disciplinares e fazer o 

exercício didático da interdisciplinaridade é, realmente, uma prática difícil. Os 

livros didáticos de Química podem auxiliar os professores e as professoras a 

encontrar caminhos, seja pela proposição de atividades interdisciplinares, seja 

pela sugestão de temáticas que possam ser trabalhadas conjuntamente por 

docentes de diferentes áreas: Matemática, Artes, Biologia, História, 

Geografia, entre outras. As atividades interdisciplinares implicam em ações 

coletivas e colaborativas entre os/as docentes da Educação Básica. Para além 
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da eleição de um tema que possa ser discutido na perspectiva de cada área do 

conhecimento, a interdisciplinaridade pressupõe que professores e professoras 

da escola trabalhem conjuntamente na elaboração de projetos, de ações e de 

trabalhos que possam envolver a comunidade escolar em questões de interesse 

comum e educacionalmente relevantes (BRASIL, 2017, p. 12-13). 

 Um dos princípios para a avaliação de obras didáticas destinadas ao ensino médio, do 

edital de convocação PNLD/2018, no âmbito do PNLD/2017, que está de acordo com o artigo 

35 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96), é “a preparação 

básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser 

capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores”. (BRASIL, 2016, p. 30). Constata-se aqui o que foi colocado de Young (2013), que 

a pressão do capitalismo a expansão massiva da escolarização promove o crescente foco nos 

“meios” e não nos “fins” da educação. Quanto a capacidade de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, verifica-se a preocupação com a 

presença da interdisciplinaridade e da contextualização no processo de ensino, todavia, para 

formar o cidadão para o mundo do trabalho.  

 Lopes (2002) chama a atenção de que as finalidades educacionais dos documentos 

oficiais, e nesse caso do PNLD, visam especialmente formar para a inserção no mundo 

produtivo globalizado e, por isso, defende uma postura crítica em relação a esses documentos. 

Acrescentamos aqui a necessidade de uma postura crítica também em relação aos objetivos do 

PNLD.  

 O processo de recontextualização e hibridismo (LOPES, 2002; 2004; 2005; 2011) é 

perceptível nos documentos e nos princípios norteadores do PNLD. Nos fragmentos 

apresentados abaixo, percebe-se a presença de indicativos das expectativas da sociedade em 

relação à formação do educando, dados nos “indicadores de qualificação”; a relação com a 

formação para ofícios e profissões, que exigem “o essencial que um estudante de ensino médio 

deve saber”; a relação dos requisitos indispensáveis para o reconhecimento da função social do 

ensino médio. Nesse ponto, que devemos assumir uma postura crítica, pois essa função social, 

dado no contexto, está mais direcionada à formação para o mundo do trabalho. Confirma-se, 

portanto que, na prática, não é tarefa fácil conseguir um equilíbrio entre a formação para o 

mundo do trabalho e a formação intelectual de formação pessoal, humana e socialmente 

relevante.  

O jovem do ensino médio também se torna objeto de expectativas sociais 

específicas, a começar pelo papel de “indicador de qualificação” conferido a 

esse nível de escolaridade por toda uma gama de trabalhos, ofícios e 

profissões. Nesse sentido, aqueles conhecimentos que costumamos definir 
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como “o essencial que um estudante de ensino médio deve saber” — objeto, 

por sua vez, de inquietações como as que se manifestam nas diferentes formas 

de acesso ao ensino superior — representam uma outra evidência do valor 

socialmente atribuído a esse nível de escolarização. [...] Levar em conta esse 

perfil, na organização da vida escolar e nas diferentes instâncias de 

planejamento do ensino, é, portanto, um requisito indispensável para o 

reconhecimento da função social do ensino médio. Assim, a escolarização do 

jovem deve organizar-se como um processo intercultural de formação pessoal 

e de (re)construção de conhecimentos socialmente relevantes, tanto para a 

participação cidadã na vida pública, quanto para a inserção no mundo do 

trabalho e no prosseguimento dos estudos (BRASIL, 2015, p. 30, grifo nosso). 

 Outra questão são as inquietações, como as que se manifestam nas diferentes formas de 

acesso ao ensino superior, consideradas como evidência do valor socialmente atribuído ao 

Ensino Médio. A meta de preparação para os vestibulares ou ENEM também fica evidente e 

apresenta-se também como objetivo – que também vai pesar na balança em detrimento de uma 

educação que prioriza a formação humanística e socialmente relevante – de estimular os alunos 

a pensar no aprendizado em termos de sua progressão escolar e seu futuro profissional.  

 Não obstante ao que foi colocado acima, recorre-se à interdisciplinaridade, associada à 

abordagem dialógica, princípio da educação emancipadora e libertadora de Paulo Freire. 

Recorre-se também à contextualização, que significa a vinculação do ensino com a vida do 

aluno, com sua identidade cultural, seus valores e símbolos; condição básica para promover a 

participação do aluno no ambiente escolar e na sociedade.  

Nesse processo, o diálogo efetivo e constante com as culturas juvenis é 

fundamental, assim como a abordagem interdisciplinar dos objetos de ensino 

e aprendizagem que devem ser levados em conta no planejamento do ensino 

e nas práticas de sala de aula. A cultura socialmente legitimada e 

predominantemente letrada de que a escola é, ao mesmo tempo, porta-voz e 

via de acesso, não deve se impor pelo silenciamento das culturas juvenis que 

dão identidade ao alunado do ensino médio e com as quais o jovem da escola 

pública convive. Sua relevância deve, antes, evidenciar-se num diálogo 

intenso e constante, em que seus valores e sua pertinência para a vida do 

cidadão sejam explicitados e discutidos (BRASIL, 2015, p. 30). 

 Entendemos que o PNLD apresenta-se com o objetivo de formar para a cidadania, para 

a inserção social e cultural, contudo, sem promover a dissociação com um Ensino Médio que 

responda às expectativas sociais, que nesse sentido estão voltadas à formação para o mundo do 

trabalho. Para tanto, no processo de recontextualização e hibridismo, o programa retoma a 

necessidade do processo de ensino e aprendizagem mais significativo e emancipador, voltado 

para o desenvolvimento crítico e da autonomia. 

Trata-se, portanto, de superar duas características recorrentes do ensino 

médio: de um lado, a preocupação praticamente exclusiva com o 

prosseguimento nos estudos; de outro, o distanciamento crescente das culturas 
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juvenis e da realidade mais imediata e concreta do estudante. Deve-se, 

portanto, abrir para professores e estudantes do ensino médio horizontes e 

caminhos para um ensino e aprendizagem mais significativo e emancipador, 

voltado para o desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia 

(BRASIL, 2015, p. 30-31). 

 Na área de conhecimento das Ciências da Natureza, no âmbito do PNLD/2017, a 

contextualização e a interdisciplinaridade são propostas como premissas básicas para orientar 

a organização curricular. Para tanto, é imprescindível que as obras didáticas estimulem os 

estudantes para que desenvolvam habilidades de comunicação científica.  

O desenvolvimento de tais habilidades, relacionado com a aquisição da 

linguagem científica e seus significados por parte dos estudantes, contribui 

essencialmente para o pleno exercício da cidadania, na medida em que os 

capacita para discussões fundamentadas sobre problemas contemporâneos e 

suas relações com os conhecimentos próprios das Ciências da Natureza. Por 

isso, a utilização de discussões sobre as relações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, como elemento organizador das atividades de ensino de Biologia, 

de Física e de Química, constitui-se em importante ferramenta para a 

compreensão dos problemas contemporâneos e para a capacitação na tomada 

de decisões fundamentadas em argumentações consistentemente construídas, 

favorecendo, portanto, a possibilidade de uma melhor atuação dos nossos 

jovens na realidade social. A abordagem do conhecimento científico com a 

priorização de uma visão interdisciplinar, pode propiciar reflexões 

importantes sobre as relações humanas nas dinâmicas do mundo do trabalho 

e da vida social, visto que a contemporaneidade está marcada pela apropriação 

social e cultural da tecnologia como mediadora de processos de produção e de 

consumo (BRASIL, 2015, p. 52).  

 A Química é caracterizada pelo programa como um conjunto de conhecimentos, práticas 

e habilidades voltadas à compreensão do mundo material nas suas diferentes dimensões, 

incluindo o contexto social de produção econômica. Ela deve compreendida como atividade 

humana de caráter histórico e cultural que, através dos tempos, vem permeando a produção de 

tecnologias, artefatos e processos na articulação com diferentes setores produtivos na 

sociedade.  

 No guia do PNLD/2018 são apresentados indicadores que foram critérios de avaliação 

das obras aprovadas pelo programa e que também são sugestões de critérios que podem ser 

utilizados pelo professor de Química na escolha do LD. Dentre os indicadores presentes nesses 

LD, que fazem relação mais direta com os conceitos discutidos nesse trabalho, estão: 

• apresenta o conhecimento químico de forma contextualizada, 

considerando dimensões sociais, econômicas e culturais, da vida humana 

em detrimento de visões simplistas acerca do cotidiano estritamente 

voltadas à menção de exemplos ilustrativos genéricos que não podem ser 

considerados significativos enquanto vivência. 

• articula os conteúdos com outros componentes curriculares, tanto na área 

das Ciências da Natureza quanto com outras áreas, marcando uma 
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perspectiva interdisciplinar na proposição de temas, de questões de estudo 

e de atividades. 

• contempla a abrangência teórico-conceitual da Química (história da 

ciência, CTSA, experimentação etc.). 

• favorece a perspectiva interdisciplinar na abordagem dos conteúdos, 

incluindo referências a interfaces pedagógicas entre áreas afins e com 

outras áreas do conhecimento. 

• rompe com uma abordagem metodológica baseada em atividades didáticas 

que enfatizam exclusivamente aprendizagens mecânicas, com a mera 

memorização de fórmulas, nomes e regras, de forma descontextualizada. 

• favorece a apresentação de situações-problema que fomentem a 

compreensão dos fenômenos, bem como a construção de argumentações 

que favoreçam tomadas de decisão no exercício da cidadania (BRASIL, 

2017). 

Sobre a perspectiva da interdisciplinaridade, o programa afirma, no guia de LD de 

Química (PNLD/2018), que todas as obras aprovadas indicam e favorecem atividades com esta 

natureza na abordagem dos conteúdos, incluindo referências a interfaces pedagógicas entre 

áreas afins e com outras áreas do conhecimento. E ainda, que desde a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (Brasil, 1996), das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (1998; 

2012), dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 1999) e das 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), os documentos oficiais têm defendido a 

contextualização e a interdisciplinaridade como princípios importantes no ensino. Assim, 

também por esse motivo, as obras aprovadas do PNLD/2018 avançaram na proposição 

interdisciplinar e contextualizada, quando comparadas às outras edições do programa 

(BRASIL, 2017). 

Quanto à contextualização, o programa (PNLD/2018), considera que é um “elemento” 

que está presente em todas as coleções. Amplamente proposta por estudiosos no campo do 

ensino de Química, a contextualização nos LD aprovados, promove a aproximação do conceito 

químico com o cotidiano, ao mesmo tempo em que amplia a rede de significações dos discursos 

curriculares na comunidade escolar. Os professores e as professoras podem encontrar suportes 

nas obras que os auxiliem na contextualização da Química, pois as coleções optam por 

apresentar textos, imagens, atividades, exercícios que valorizam o contexto da produção do 

conhecimento químico (BRASIL, 2017). 

Portanto, cabe a nós, professores e pesquisadores comprometidos com a melhoria 

efetiva do ensino de Química e da educação científica, investigar se o PNLD está contribuindo 

para a elaboração de livros didáticos que incorporem o conhecimento construído pela 

comunidade de educadores químicos do país.  
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No caso do nosso trabalho, temos como objetivo geral analisar quais são as concepções 

de abordagem interdisciplinar e contextualizada que os autores dos Livros Didáticos de 

Química, aprovados pelo PNLD/2008/2012/2015/2018, apresentam nos capítulos de Equilíbrio 

Químico e Eletroquímica de suas respectivas obras. Associado a esse objetivo, analisamos 

também se o PNLD está promovendo um efeito indutor na melhoria da qualidade da abordagem 

interdisciplinar e contextualizada nos LD de Química, de acordo com o conhecimento 

construído pela comunidade de educadores químicos acerca desses conceitos.  

Acreditamos que trata-se de uma pesquisa que possa vir a ser de grande relevância para 

o ensino de química, diante da posição de destaque que o LD tem na educação básica no Brasil 

e da contextualização e interdisciplinaridade serem consideradas opções epistemológicas 

essenciais para o ensino de Química voltado à formação crítica e reflexiva do educando. E, por 

fim, da importância de um programa da magnitude do PNLD nesse cenário. Ressalvamos, 

contudo, sobre o nosso recorte de pesquisa, que se refere a um período histórico e singular do 

PNLD, de 2008 à 2018. Não abarcamos, portanto, o contexto político, econômico e social mais 

turbulentos da atualidade, que implicam em transformações profundas no âmbito das políticas 

educacionais e apontam para um retrocesso no desenvolvimento no trabalho dos pesquisadores, 

especialistas, autores e autoras de LD e do PNLD. 

A presente pesquisa trouxe também mais questionamentos relacionados à abordagem 

contextualizada e interdisciplinar, que estão sendo apresentados e discutidos ao longo desta 

tese. São questionamentos relativos às necessárias associações entre o conceito de 

contextualização, de interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade, visto que o último não é 

objeto de pesquisa deste trabalho. Presumimos, contudo, que a contextualização é um conceito 

que implica o pensamento complexo e o conceito de transdisciplinaridade.  

Retornando a discussão sobre o PNLD, torna-se importante salientar que programa 

afirma que a contextualização e a interdisciplinaridade estão presentes em todas as obras, 

especialmente nas obras aprovadas pelo PNLD/2018, o que implica que o próprio programa 

considera que os livros didáticos de Química avançaram na proposição interdisciplinar e 

contextualizada, quando comparadas com as suas edições anteriores.  

Reiteramos sobre a necessidade de uma postura crítica em relação à qualidade da 

abordagem dos conteúdos Químicos, de forma interdisciplinar e contextualizada, trabalhada 

nos LD de Química e em relação ao próprio PNLD, haja vista a grande relevância e magnitude 

de ambos no âmbito da educação brasileira. Acreditamos que, a partir de um trabalho de caráter 

dinâmico e contínuo, que nós, educadores e pesquisadores da área do ensino de Química, temos 
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um papel fundamental no exercício do poder de influência na construção de políticas de 

currículo e de LD que possam promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de 

aprendizagem no Ensino Médio.  

Podemos contribuir, contudo, na construção de uma sociedade democrática, em que a 

Química esteja a serviço do Homem e não da dominação imposta pelos sistemas econômico e 

político, em que o aluno tenha o direito apreender a realidade dos fatos e exercer a sua cidadania, 

já no exercício de sua profissão de estudante, nesse nível de escolaridade, do Ensino Médio. É 

necessário, portanto, que não tenhamos a resistência de “transformar a Química da sala de aula 

em um instrumento de conscientização, com qual trabalharemos não só os conceitos da 

químicos fundamentais para a nossa existência, mas também os aspectos éticos, morais, sociais, 

econômicos e ambientais a eles relacionados” (SANTOS e SCHNETZLER, 2010). 

No próximo capítulo descrevemos o percurso metodológico da nossa pesquisa. 

Caracterizamos a investigação qualitativa em educação e procedemos ao desenvolvimento 

analítico de recolha de dados e categorização. Vale ressaltar que foi no decorrer desse percurso 

que nos deparamos com a real complexidade dos conceitos de interdisciplinaridade e de 

contextualização, principalmente da análise desses conceitos em LD de Química. De início, 

tive21 uma intuição falsa ou aparente de um caráter de obviedade e trivialidade, haja vista a 

caracterização destes conceitos serem comumente associados ao imediatismo, aos slogans, ao 

modismo e ao encantamento. Contudo, a própria pesquisa nos condicionou em direção à 

compreensão da real complexidade desse trabalho, na busca dos referenciais teóricos aos quais 

nosso trabalho se filia22 e ao caminho metodológico de pesquisa.  

 
21 De fato, trata-se aqui de uma narrativa pessoal sobre os caminhos “turbulentos” percorridos nessa 

pesquisa. 
22 Nos dois primeiros capítulos discorremos sobre os conceitos de interdisciplinaridade e 

contextualização, respectivamente. Esclarecemos, debatemos e defendemos as nossas ideias face aos 

referidos conceitos que não são triviais, principalmente quando associados entre si e às respectivas 

perspectivas de abordagens nos LD de Química do Ensino Médio. Antes, porém, foi necessário um 

estudo profundo sobre a constituição do currículo interdisciplinar e contextualizado que, apesar de não 

ter se concretizado em um capítulo desta tese, foi de fundamental importância para compreendermos as 

demandas e os diferentes interesses do trabalho interdisciplinar e contextualizado no mundo globalizado 

e capitalista; uma análise que contribuiu com o processo de desconstrução das minhas ideias iniciais, 

referentes ao falso caráter de obviedade e trivialidade destes conceitos. Refiro-me à minha própria 

pretensão inicial, sem ter me defrontado com a real complexidade dos referidos conceitos, ainda no 

período de encantamento.  

Tínhamos uma ideia inicial de que a interdisciplinaridade deveria ser o centro do processo de ensino e 

de aprendizagem. Todavia, de acordo com a nossa tese, a contextualização é que circunscreve a 

interdisciplinaridade. A abordagem interdisciplinar ou transdisciplinar, dissociada da contextualização, 

é insuficiente quando o objetivo é formar o cidadão crítico e reflexivo da realidade do mundo 

globalizado e capitalista em que vive. Formar o cidadão por meio da contextualização, face ao 

conhecimento científico e tecnológico, é torná-lo consciente do seu processo de vida real. 
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CAPÍTULO IV 

4. O MÉTODO DE PESQUISA 

A compreensão do texto a ser alcançado por sua leitura crítica 

implica a percepção das relações entre texto e contexto.  

Paulo Freire 

 A contextualização e a interdisciplinaridade são perspectivas de abordagens dos 

conteúdos científicos que apresentam-se como um paradigma na Educação, que tem como 

objetivo maior e consensual a aproximação entre temas escolares e a realidade extraescolar. 

Aproximação esta que passa pelo viés da prática política, uma vez que, segundo Paulo Freire, 

quem educa o faz com vistas a um certo ideal, trata-se de um sonho de sociedade que o educador 

tem. Portanto, a investigação em educação se dá a partir de uma perspectiva sociológica23. 

 Triviños (2015, p. 14), considera que muitos intelectuais da América Latina e de outras 

partes do planeta se dedicaram para a realização de uma nova dimensão do pesquisador em 

educação. A melhoria da qualidade da educação, no que tange a pesquisa, que objetiva a 

transformação da realidade social, que envolve a contextualização dos saberes escolares, por 

meio de um paradigma crítico, perpassa pelas grandes contribuições dos educadores brasileiros. 

Dentre outros intelectuais, Paulo Freire foi um educador que realizou esforços importantes para 

fazer da ciência um caminho de libertação do “marginalizado” e do ser humano oprimido. 

Entendemos, contudo, que esse é o propósito primeiro da educação, o de servir aos processos 

de transformação da realidade social. 

 Compartilhamos, portanto, da ideia de Triviños quanto aos objetivos da pesquisa 

educacional: 

Nosso ponto de vista geral, em relação à função do pesquisador em educação, 

está baseado na necessidade de uma concepção dinâmica da realidade social. 

Achamos que não podemos prescindir, quando pesquisamos, da idéia da 

historicidade e da íntima relação de interdependência dos fenômenos sociais. 

Pensamos também que a pesquisa educacional nos países de Terceiro Mundo 

tem um objetivo maior: a de servir aos processos de transformação da essência 

da realidade social que experimentamos (TRIVIÑOS, 2015, p. 14). 

 A falta de disciplina intelectual e o ecleticismo é o maior perigo quando se trata de 

pesquisa em educação, que objetiva servir aos processos de transformação. A nossa formação 

 
23 Vale ressaltar que, segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 12) e Triviños (2015, p. 120), a pesquisa qualitativa 

(vamos caracterizá-la nos próximos parágrafos) tem suas raízes nas práticas desenvolvidas pelos antropólogos, 

primeiro e, em seguida, pelos sociólogos em seus respectivos estudos sobre a vida em comunidades. Só 

posteriormente irrompeu na investigação educacional. 
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profissional, de origem positivista, foi submetida a um processo unilateral de informação 

cultural – de um centro propagador da cultura, ciência e técnica – que não reconhece o 

desenvolvimento do espírito crítico. A exposição metafísica e mecânica das ideias, 

características dessa cultura, tem o poder de hierarquizar e isolar os conceitos, tornando-os 

alheios à realidade social. Por outro lado, a disciplina intelectual na pesquisa educacional, 

ausente de ecleticismos, permite-nos distinguir a verdadeira natureza dos problemas e não 

confundir “problemas essenciais” com simples “questões secundárias”. Pois, “A opacidade que 

levanta diante dos fenômenos sociais a ideologia dominante do capitalismo periférico e 

dependente e que nos impede uma visão exata da realidade social nos convida a apreciar, 

substancialmente, os problemas secundários” (Triviños, 2015, p. 15-16). 

   A pesquisa em educação nos obriga a olhar com clareza o caminho, o percurso 

metodológico de pesquisa, para chegarmos a uma visão mais exata da realidade social e do ser 

social que se pretende formar. Todavia, a pesquisa em educação modificou-se e, sobretudo, o 

desenvolvimento da investigação com perspectivas qualitativas nessa área veio a se fortalecer 

no final dos anos sessenta. Assim, a partir desse período: 

Um campo que era dominado pelas questões da mensuração, definições 

operacionais, variáveis, teste de hipóteses e estatística, alargou-se para 

contemplar uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a 

indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais. 

Designamos esta abordagem por “Investigação Qualitativa” (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994, p. 11).  

4.1. Caracterização e fundamentos teóricos do método  

Todo trabalho de um investigador em educação corresponde à nossa definição de 

investigação qualitativa e incide sobre diversos aspectos da vida educativa. Apesar das 

diferenças, todas estas investigações caem na rubrica da investigação qualitativa (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994, p. 47). Pesquisas de natureza qualitativa têm um tipo de objetividade e de 

validade conceitual que contribuem decisivamente para o desenvolvimento do pensamento 

científico. Elas são dinâmicas e complexas, emergentes dos suportes teóricos fundamentais que 

a alimentam, em que esta fundamentação teórica não existe como um capítulo separado, ela 

serve para apoiar as ideias que vão surgindo no desenvolvimento da investigação.  

 A presente pesquisa configura-se como eminentemente qualitativa, caracterizada 

principalmente pelo seu caráter descritivo e indutivo. O primeiro pelo fato de que os dados são 

recolhidos em forma de palavras ou imagens e não de números, assim nada é trivial e escapa à 

avaliação; o segundo pelo motivo de que esses dados não são recolhidos com o objetivo de 
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confirmar hipóteses construídas previamente, mas sim para fazer com que as abstrações sejam 

construídas à medida que os dados são agrupados e analisados. Não se presume que se sabe o 

suficiente para reconhecer as questões importantes antes de efetuar a investigação, assim um 

quadro vai se constituindo à medida que as partes vão sendo recolhidas e examinadas. 

A análise dos dados de forma descritiva e indutiva, impõe também a valorização do 

processo, no qual o resultado é discutido em todo o trabalho e a escolha dos referenciais que 

dão suporte à pesquisa é dada também no processo de recolha e discussão dos dados. Os 

referenciais teóricos que puderam dar suporte à nossa pesquisa foram se apresentando ao longo 

do processo de coleta e análise dos dados. Portanto, foi no processo de análise que direcionamos 

a elaboração teórica do trabalho. Essa experiência é, contudo, resultado do que salientam 

Bogdan e Biklen (1994, p. 49), “Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo 

processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos”.  

 Salientamos que a nossa investigação exigiu severidade na objetivação, originalidade, 

coerência e consistência das ideias, não obstante trata-se de uma pesquisa de caráter dinâmico, 

em que o próprio processo de coleta e análise dos dados direcionam a pesquisa, principalmente 

na sua relação com os referenciais teóricos. Nos preocupamos com o caráter de originalidade 

do trabalho, por isso procuramos, de início, pesquisar diretamente nos livros dos nossos 

referenciais teóricos para obtermos um maior suporte teórico, ou uma maior densidade, no que 

se refere aos conceitos de interdisciplinaridade e de contextualização, que são os nossos objetos 

de pesquisa. A preocupação de fazer dialogar (coerência de ideias) os referenciais teóricos dos 

dois conceitos, sobretudo, associados aos resultados obtidos, forneceu a dinamicidade do 

movimento de estudo desses conceitos (dos referenciais) nas suas relações com a análise dos 

dados. Importante ressaltar que o estudo do próprio conceito de interdisciplinaridade teve 

grande influência na conceituação da contextualização e, consequentemente, na análise dos 

resultados. O conceito de interdisciplinaridade “crítica”, no que tange o ensino de 

ciências/química, está diretamente associado ao conceito de contextualização que 

(re)construímos no nosso trabalho. 

 Na busca por instrumentos que permitissem analisar como a perspectiva da 

contextualização e da interdisciplinaridade estão sendo apreendidas nos LD de Química, 

decidimos por analisar tais conceitos nos capítulos de Equilíbrio Químico e Eletroquímica, por 

considerarmos que tais capítulos envolvem conceitos mais propícios de serem abordados de 

forma contextualizada e interdisciplinar. Vale salientar que o livro didático é um documento 

constituído de uma função curricular, um documento que constitui um testemunho escrito e 
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permanente (CHOPPIN, 2002, p. 14). Neste sentido, trata-se de uma análise que contempla 

apontamentos de como a perspectiva de abordagem interdisciplinar e contextualizada foi 

trabalhada nos capítulos analisados dos LD de química, no período de 2008 a 2018 e, 

consequentemente, apontar se o PNLD promoveu um efeito indutor no processo de qualificação 

destes recursos didáticos, no que se refere aos conceitos analisados, neste período 

especificamente.  

 A presente pesquisa qualitativa circunscreve, portanto, a pesquisa documental, sendo os 

Livros Didáticos (LD) de Química, aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLEM/2008, PNLD/2012, PNLD/2015 e PNLD/2018), os documentos de análise deste 

trabalho.  

O desenvolvimento metodológico do nosso trabalho consistiu, primeiramente, no 

processo de aquisição de todas as obras didáticas e na leitura exploratória desses materiais. 

Contudo, nossa investigação qualitativa exigiu, no processo analítico, um olhar cuidadoso e 

crítico dos conteúdos e informações presentes nesses documentos. Uma análise crítica que 

implica, sobretudo, saber o que está por trás de cada conteúdo manifesto e, por isso, exige um 

maior esforço no processo de interpretação das mensagens. Reiterando a afirmativa de Freire 

(1983), “a compreensão do texto a ser alcançado por sua leitura crítica implica a percepção das 

relações entre o texto e o contexto”. 

 Para tanto, recorremos à análise de conteúdo de Bardin (2011), que nos forneceu os 

instrumentos necessários à coleta e análise dos dados. Para a autora a análise de conteúdo é: 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) das mensagens” (BARDIN, 2011). 

Quanto à caracterização da análise de conteúdo, a autora salienta que “se a esta 

suprimirmos a função de inferência e se limitarmos as suas possibilidades técnicas apenas à 

análise categorial ou temática, podemos, efetivamente, identificá-la como análise documental” 

(BARDIN, 2011, p. 51). Para tanto, a análise documental é, na interpretação qualitativa, apenas 

uma fase preliminar da constituição de um serviço de documentação ou de banco de dados. 

O método da análise de conteúdo visa, portanto, obter indicadores que permitam a 

inferência de informações relativas às condições de produção e recepção da mensagem escrita. 

Trata-se de um método analítico de informações suplementares por meio de novas significações 

“ocultadas” pela leitura primeira do texto. Nesta análise, o pesquisador tem como objetivo 

atingir, por meio do conteúdo textual aparente (conteúdo manifesto), outros significados 
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(conteúdo latente) que emergem da análise do texto em relação ao contexto. Objetiva-se, 

portanto, a manipulação de mensagens para evidenciar os indicadores que permitam inferir 

sobre outra realidade que não seja a da mensagem. 

 Para Triviños (2015, p. 162), o conteúdo latente, que emerge do método da análise de 

conteúdo, “abre perspectivas, muitas vezes, para descobrir ideologias, tendências etc. das 

características dos fenômenos sociais que se analisam e, ao contrário da análise apenas do 

conteúdo manifesto, é dinâmico, estrutural e histórico”. A consideração do autor é relevante 

para nosso trabalho, porquanto, defendemos que a abordagem interdisciplinar e contextualizada 

no ensino de Química deve estar voltada ao compromisso com a cidadania crítica, objetivando, 

a compreensão da Química como ciência e, sobretudo, dos aspectos sociais inerentes ao 

conhecimento científico e tecnológico. Importante salientar que abordagens contextualizadas e 

interdisciplinares são requisitos exigidos pelo PNLEM e pelos PNLD, portanto, já sabemos que 

os autores e autoras de LD de Química adotaram nas suas respectivas obras estas perspectivas 

de abordagem. 

4.2. Desenvolvimento metodológico da pesquisa  

  Nosso trabalho objetiva investigar se os autores dos Livros Didáticos (LD) de Química 

aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) conseguem escrever suas obras 

a partir de uma abordagem interdisciplinar e contextualizada do conteúdo Químico. Para tanto, 

fizemos um recorte, procurando os conceitos químicos que oferecem maiores contingências de 

associações entre o conhecimento científico/tecnológico e os fenômenos sociais. A partir desse 

objetivo apresentamos nossa pergunta de pesquisa: quais são as perspectivas de abordagem 

interdisciplinar e contextualizada que os autores dos Livros Didáticos de Química, aprovados 

pelo PNLD/2008/2012/2015/2018, apresentam nos capítulos de Equilíbrio Químico e 

Eletroquímica de suas respectivas obras? 

 Nosso foco de investigação foi pautado em dez obras aprovadas nos respectivos PNLD, 

divididas em 27 volumes de livros didáticos de Química. As tabelas 1, 2, 3 e 4 apresentam os 

códigos e as referências dos livros didáticos de Química aprovados nos respectivos programas 

(PNLEM/2008, PNLD/2012, PNLD/2015 e PNLD/2018) e analisados nesta pesquisa. A tabela 

5 apresenta a distribuição dos códigos de referência dos Livros didáticos por PNLD, que 

constituem, em síntese, as dez obras de química analisadas, o nosso corpus de análise. 

 

 



156 
 

Tabela 1: Código e referência dos livros didáticos de Química do PNLEM 2008 – código (a). 

Código Referência dos Livros didáticos de Química aprovados no PNLEM 2008 
UQa ALBECHT, C. H.; BIANCHI, J. C. A.; MAIA, D. J. Universo da Química. 1ª ed. V. 

Único. FTD, 2005. 

AC2a CANTO, E. L.; PERUZZO, F. M. Química na abordagem do cotidiano. 3ª ed. V. 2. 

Moderna, 2005. 

FE2a FELTRE, R. Química. 6ª ed. V.2. Moderna, 2005. 

MMa MACHADO, A.H.; MORTIMER, E.F. Química. 1ª ed. V. Único. Scipione, 2005. 

WMa MOL, G.S.; SANTOS, W.L.P. (coord.). Química e Sociedade. 1ª ed. V.Único. Nova 

Geração, 2005. 

NSa NÓBREGA O. S.; SILVA E. R.; SILVA R. H. Química. 1ª ed. V. Único. Ática, 2005. 

Fonte: o autor. 

Tabela 2: Código e referência dos livros didáticos do PNLD 2012 – código (b). 

Código Referência dos Livros Didáticos de Química aprovados no PNLD 2012 
AC2b 

 

CANTO, E. L.; PERUZZO, F. M. Química na abordagem do cotidiano. 3ª ed. V. 2. 

Moderna, 2010. 

MR2b FONSECA, M.R.M. Química-Meio ambiente-Cidadania-Tecnologia. 1ª ed. V.2. FTD, 

2010.  

SP2b LISBOA, J.C.F. (org.). Ser Protagonista-Química. 1ª ed. V.2. SM, 2010. 

MM2b MACHADO, A.H.; MORTIMER, E.F. Química. 1ª ed. V. 2. Scipione, 2010. 

MM3b MACHADO, A.H.; MORTIMER, E.F. Química. 1ª ed. V. 3. Scipione, 2010. 

WM2b MOL, G.S.; SANTOS, W.L.P. (coord.). Química Cidadã. V.2. Nova Geração, 2010. 

WM3b MOL, G.S.; SANTOS, W.L.P. (coord.). Química Cidadã. V.3. Nova Geração, 2010. 

Fonte: o autor. 

Tabela 3: Código e referência dos livros didáticos do PNLD 2015 – código (c). 

Código Referência dos Livros Didáticos de Química aprovados no PNLD 2015 
SP2c ANTUNES, M. T. (ed. resp.). Ser Protagonista-Química. 2ª ed. V.2. SM, 2013. 

MR2c FONSECA, M.R.M. Química. 1ª ed. V.2. Ática, 2013.  

MM2c MACHADO, A.H.; MORTIMER, E.F. Química. 1ª ed. V. 2. Scipione, 2013. 

MM3c MACHADO, A.H.; MORTIMER, E.F. Química. 1ª ed. V. 3. Scipione, 2013. 

WM2c MOL, G.S.; SANTOS, W.L.P. (coord.). Química Cidadã. V. 2. AJS, 2013. 

WM3c MOL, G.S.; SANTOS, W.L.P. (coord.). Química Cidadã. V. 3. AJS, 2013. 

Fonte: o autor. 

Tabela 4: Código e referência dos livros didáticos do PNLD 2018 – código (d). 

Código Referência dos Livros Didáticos de Química aprovados no PNLD 2018 
VV2d ANTUNES, M. T.; NOVAIS, V. L. D. Vivá-Química. 1ª ed. V. 2. Positivo, 2016. 

CP2d CHEMELLO, E.; CISCATO, C. A. M.; PEREIRA, L. F.; PROTI, P. B. Química. 1ª ed. 

V. 2. Moderna, 2016. 

MR2d FONSECA, M.R.M. Química. 2ª ed. V.2. Ática, 2016.  

SP2d LISBOA, J.C.F. [et al.]. Ser Protagonista-Química. 3ª ed. V. 2. SM, 2016. 

MM2d MACHADO, A.H.; MORTIMER, E.F. Química. 3ª ed. V. 2. Scipione, 2016. 

MM3d MACHADO, A.H.; MORTIMER, E.F. Química. 3ª ed. V. 3. Scipione, 2016. 

WM2d MOL, G.S.; SANTOS, W.L.P. (coord.). Química Cidadã. V. 2. AJS, 2016. 

WM3d MOL, G.S.; SANTOS, W.L.P. (coord.). Química Cidadã. V. 3. AJS, 2016. 

Fonte: o autor. 
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 As referências (a, b, c, d) indicam respectivamente os livros didáticos do PNLEM/2008, 

PNLD/2012, PNLD/2015 e PNLD/2018. As referências (1, 2 e 3) indicam, respectivamente, 

volume 1, volume 2 e volume 3 dos livros seriados, enquanto o LD que não está referenciado 

por (1, 2 ou 3) é de volume único (constituído pelos três volumes). 

A tabela 5 apresenta a distribuição dos códigos de referência dos LD por PNLD. 

Tabela 5: Distribuição dos códigos de referência dos Livros didáticos por PNLD. 

Obras PNLEM 2008 PNLD 2012 PNLD 2015 PNLD 2018 

1    VV2d 

2    CP2d 

3  SP2b SP2c SP2d 

4  MR2b MR2c MR2d 

5 MMa        MM2b/MM3b MM2c/MM3c MM2d/MM3d 

6 WMa WM2b/WM3b WM2c/WM3c WM2d/WM3c 

7 AC2a AC2b   

8 UQa    

9 FE2a    

10 NSa    

Fonte: o autor. 

 A tabela 5 mostra que as obras de MM e WM foram as únicas aprovadas em todos os 

PNLEM/PNLD, desde 2008 a 2018 (portanto, são LD que foram aprovados no PNLEM de 

2008 e continuam a ser aprovados nos demais processos de seleção do PNLD, de 2012, 2015 e 

2018). O mesmo ocorre com as obras de MR e SP, as quais foram aprovadas pela primeira vez 

no PNLD de 2012 e foram também aprovados nos demais PNLD, 2015 e 2018. Portanto, no 

último PNLD, o de 2018, as quatro obras citadas anteriormente, MM, WM, MR e SP, foram 

mantidas, contudo, com a aprovação de mais duas obras, CP e VV, constituindo um total de 

seis obras no PNLD de 2018. As obras UQ, FE e NS foram aprovadas no primeiro PNLEM, de 

2008, mas não conseguiram aprovação para o próximo PNLD, o de 2012 e, por fim, a obra de 

AC foi aprovada pelo PNLD/2008, no PNLD de 2012, porém não conseguiu aprovação para o 

próximo PNLD, o de 2015.  

No total foram 55 LD de Química aprovados nos quatro processos seletivos dos 

programas, divididos em livros de volume único (apenas os MMa, WMa, UQa e NSa do 

PNLEM/2008) e em livros de volumes seriados (1, 2 e 3). Contudo, os conceitos de Equilíbrio 

Químico e Eletroquímica encontram-se especificamente nos 27 livros didáticos analisados e 

apresentados nas tabelas 1, 2, 3, 4 e 5.   

Para a análise dos LD (uma análise documental) utilizamos o método da análise de 

conteúdo, que organiza-se em diferentes fases, “tal como o inquérito sociológico” como salienta 
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Bardin (2011): a pré-análise, a descrição analítica ou tratamento dos resultados, a inferência e 

a interpretação.  

Instituímos, portanto, os documentos que foram submetidos ao processo analítico, os 

LD de Química, com o objetivo de tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais. A leitura 

geral (denominada por Bardin de leitura flutuante) de todos os 55 LD foi necessária para 

verificar, entre outros, por exemplo, se os conceitos a serem analisados não estariam sendo 

abordados em outros capítulos dos respectivos LD, uma vez que o trabalho trata justamente da 

necessária abordagem interdisciplinar e contextualizada dos conceitos científicos.  

 Consideramos que a pré-análise foi uma etapa determinante para a pesquisa, pois nela 

emergiram indicadores necessários para fundamentar a interpretação final. Trata-se de uma 

etapa que implica o constante retorno aos referenciais teóricos para verificar quais deles 

poderiam orientar nessa interpretação. O intuito foi de possibilitar a descrição e análise dos 

resultados, no âmbito das relações desses dados com a teoria e o que se afirmam no PNLD 

sobre os LD aprovados. A preocupação com a fase da interpretação e inferência já emerge, 

portanto, na pré-análise, por isso a necessidade do retorno constante à teoria. “Os resultados 

obtidos, a confrontação sistemática com o material e o tipo de inferências alcançadas podem 

servir de base a outra análise disposta em torno de novas dimensões teóricas” (Bardin, 2011, p. 

132). 

Para tanto, já no início, na fase das leituras flutuantes, agora dos capítulos presentes nos 

27 livros selecionados (os que apresentam os conceitos a serem analisados), ocorreram vários 

questionamentos24 referentes às diferentes concepções e perspectivas, principalmente no 

âmbito da teoria da interdisciplinaridade. Esse processo implicou a necessidade de uma 

leitura/estudo mais sistematizado, de uma análise histórica e crítica da constituição do currículo 

interdisciplinar e contextualizado, por parte do pesquisador. Ocorreu, portanto, uma espécie de 

“turbulência” nessa fase, mas não incomum e desnecessária, no sentido de nos orientar na busca 

de resultados significativos e fiéis, que poderiam ser sustentados pelos nossos referenciais 

teóricos, que foram se apresentando ao longo dessa fase pré-analítica.  

 
24 Emergia a necessidade de um apoio mais profundo do campo teórico. As proposições teóricas que tinhamos até 

aquele momento não eram suficientes ou não se filiavam/associavam à apreensão da interdisciplinaridade e 

contextualização que precisávamos ou que o trabalho exigia. É a fase que emerge a preocupação/necessidade de 

se fazer dialogarem com o trabalho/dados com os referenciais teóricos.  

Outra preocupação é também o diálogo entre os referenciais que se filiam ao nosso trabalho, principalmente entre 

os que trabalham os conceitos de forma geral e os da comunidade disciplinar de Química. Referenciais que 

concebem a abordagem interdisciplinar e contextualizada no ensino de Química e educação em Ciências voltada 

à formação para a cidadania crítica no Ensino Médio.  
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Consideramos que essa necessidade de revisitar os referenciais teóricos é uma fase de 

transição para o processo de codificação, classificação e categorização. Para tanto, “Torna-se 

necessário saber a razão por que se analisa, e explicitá-la de modo que se possa saber como 

analisar. Daqui, a necessidade de especificar hipóteses e de enquadrar a técnica dentro de um 

perfil teórico” (BARDIN, 2011, p. 133).  

Tínhamos de início a hipótese de que os LD de Química reconheciam a perspectiva da 

abordagem interdisciplinar e contextualizada em suas respectivas obras, mesmo porque trata-

se de um requisito do PNLEM e do PNLD. Todavia, a forma imperativa do trabalho 

interdisciplinar e contextualizado poderia levar os autores e autoras desses LD apenas a uma 

tentativa de se chegar a tais abordagens. Portanto, fazia-se necessário analisar os diferentes 

“níveis de abordagem” de cada obra e verificar se os autores conseguiam ir além de uma simples 

exemplificação ou abordagem do cotidiano e aproximar, de fato, de uma abordagem 

contextualizada e interdisciplinar do conteúdo Químico. 

Triviños (2015, p. 120) salienta sobre a dificuldade que surge na busca de uma 

concepção precisa da ideia de pesquisa qualitativa, pois ela é muito mais complexa e emerge 

dos pressupostos teóricos que a alimentam. Na pesquisa qualitativa, não há uma sequência tão 

rígida das fases assinaladas para o desenvolvimento do trabalho. As considerações finais vão 

se constituindo ao longo de todo o processo analítico. 

A coleta e a análise dos dados não são divisões estanques. As informações que 

se recolhem, geralmente, são interpretadas e isto pode originar a exigência de 

novas buscas de dados. Esta circunstância apresenta-se porque o pesquisador 

não inicia seu trabalho orientado por hipóteses levantadas a priori cuidando 

de todas as alternativas possíveis, que precisam ser verificadas empiricamente, 

depois de seguir passo a passo o trabalho que, como as metas, têm sido 

previamente estabelecidos. As hipóteses colocadas podem ser deixadas de 

lado e surgir outras, no achado de novas informações, que solicitam encontrar 

outros caminhos. Desta maneira, o pesquisador tem a obrigação, se não quer 

sofrer frustações, de estar preparado para mudar suas expectativas frente a 

seu estudo. O denominado “relatório final” da pesquisa quantitativa 

naturalmente que existe na pesquisa qualitativa, mas ele se vai constituindo 

através do desenvolvimento de todo o estudo e não é exclusivamente resultado 

de uma análise última dos dados (TRIVIÑOS, 2015, p. 131, grifo nosso). 

Subsequentemente às leituras e releituras dos LD passamos, portanto, aos 

procedimentos como a codificação, classificação e categorização, procedimentos básicos nessa 

instância do estudo, da exploração do material. Trata-se da descrição analítica que já se inicia, 

de fato, na pré-análise. Contudo esta fase implica um estudo mais aprofundado e mais orientado 

pelos pressupostos e referenciais teóricos. 
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Buscamos no tratamento do material, na codificação, fazer recortes do texto em 

elementos completos que representassem a abordagem de todo o contexto de cada capítulo 

analisado, o de Equilíbrio Químico e o de Eletroquímica. Cada fragmento, cada recorte, deveria 

representar a concepção de interdisciplinaridade e contextualização que o autor/autora do 

respectivo LD apresenta em um dado contexto, de cada capítulo. Com a mesma preocupação, 

buscamos fragmentos que representassem a abordagem interdisciplinar e contextualizada do 

conteúdo Químico/científico e, ainda, identificamos os que tratavam apenas de uma 

perspectiva, ou “tentativa”, de se fazer essa abordagem. Estes também foram codificados, para 

servir para uma análise comparativa e para trabalhar nessa análise, o que representa e o que não 

representa tal abordagem. 

 A codificação corresponde a uma “transformação – efetuada segundo regras precisas – 

dos dados brutos do texto, transformando esta que, por recorte, agregação e enumeração, 

permite atingir uma representação do conteúdo ou da sua expressão; suscetível de esclarecer o 

analista acerca das características do texto” (BARDIN, 2011, p. 133). Os dados brutos são 

transformados sistematicamente em unidades que permitem a descrição das características do 

contexto.  

 No processo de codificação levamos em conta uma questão de primeira ordem: trata-se 

de uma abordagem contextualizada e interdisciplinar, ou trata-se apenas de uma perspectiva, 

ou “tentativa”, de se fazer essa abordagem? Como a abordagem interdisciplinar e 

contextualizada não é um trabalho trivial, sobretudo frente aos referenciais que representam a 

concepção que temos sobre esses conceitos – voltados à formação cidadã, a partir de uma 

abordagem crítica e questionadora da realidade social – obtivemos resultados que não 

representam essa abordagem. Indicativos que contemplam simplesmente um contexto histórico 

ou a abordagem do cotidiano, por exemplo, foram considerados resultados importantes, pois, 

mesmo que sejam abordagens que não atingem o objetivo da contextualização e/ou 

interdisciplinaridade, têm relativa importância para o ensino de Química e são dados relevantes, 

sobretudo, para efeito de comparação, para a nossa análise e conclusões finais. 

 Consideramos, todavia, que não existe uma fronteira exata que identifica se uma 

determinada prática de ensino ou abordagem conceitual nos LD de Química pode ser dita 

contextualizada. Por isso, torna-se necessário que cada categoria esteja diretamente associada 

ao contexto geral do capítulo em análise. Investiga-se, portanto, antes da análise da presença 

ou não da contextualização ou da interdisciplinaridade, se esse contexto geral não assume um 
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caráter “dissimulador”, ou simplificado/reducionista da realidade, tanto relacionado ao 

processo de construção do conhecimento químico como de suas implicações sociais. 

 A partir de nossos pressupostos iniciais e por indução determinamos no início da 

pesquisa algumas categorias relacionadas à abordagem contextualizada e interdisciplinar. 

Principalmente com a contextualizada, porque foi o conceito analisado na nossa dissertação de 

mestrado (LEITE, 2013). Contudo, com o estudo mais sistemático e profundo da teoria, exigido 

no doutoramento, e com as leituras e releituras dos LD analisados, fomos transformando essas 

categorias ao longo do processo analítico.  

Bardin (2011) indica a possibilidade de uma descrição analítica com categorias a priori, 

obtidas a partir dos referenciais teóricos e com categorias a posteriori, elaboradas após a análise 

do material. As categorias de análise deste trabalho são um híbrido, constituídas a priori e a 

posteriori, do processo analítico. 

 A análise de conteúdo evidenciou, portanto, neste trabalho, categorias que apresentam 

objetividade e fidelidade no sentido de possibilitar inferências sobre a concepção de abordagem 

interdisciplinar e contextualizada que os autores/autoras de livros didáticos de Química do 

PNLD apresentam em suas respectivas obras. E ainda, a partir destas categorias, possibilitou 

verificar se o programa está conseguindo promover um efeito indutor na qualidade desses 

recursos didáticos. Como já assinalamos, a preocupação com o momento de inferência e 

interpretação dos resultados permeou todo o nosso trabalho, desde a fase de pré-análise. 

O método da análise de conteúdo nos forneceu quatro categorias referentes à abordagem 

contextualizada e três categorias referentes à abordagem interdisciplinar.  

A tabela 6 apresenta as categorias de análise da abordagem contextualizada. 

Tabela 6: Categorias de análise da Abordagem Contextualizada. 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DA ABORDAGEM CONTEXTUALIZADA 

1. Abordagem textual como perspectiva de contextualização. 

2. Descrição histórica como perspectiva de contextualização. 

3. Descrição científica do cotidiano como perpesctiva de contextualização. 

4. Contextualização como aproximação entre o conhecimento químico e a realidade 

social. 
Fonte: o autor. 

 A tabela 7 apresenta as categorias de análise da abordagem interdisciplinar. 
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Tabela 7: Categorias de análise da abordagem Interdisciplinar. 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

1. Abordagem Intra-multi-pluridisciplinar como perspectiva de interdisciplinaridade. 

2. Abordagem das interações conceituais inerentes ao conhecimento científico como 

interdisciplinaridade acadêmica e instrumental. 

3. Interdisciplinaridade como compreensão de contextos e problemáticas inerentes à 

realidade social. 
Fonte: o autor. 

 As categorias de análise são o resultado de um processo analítico que sempre objetivou 

a interpretação do contexto dado nos capítulos analisados de cada obra. Cada fragmento, 

constituinte de cada uma das categorias de análise obtidas, está associado ao contexto de cada 

capítulo analisado e, portanto, são representantes fiéis do verdadeiro sentido e significado desse 

contexto, ou seja, da concepção dos conceitos de contextualização e interdisciplinaridade que 

são apresentadas pelos autores das respectivas obras que foram submetidas ao processo 

analítico. Todavia, quanto à descrição das categorias de análise, optamos por fazê-la de forma 

mais específica e objetiva no início da apresentação de cada categoria, nos dois capítulos 

subsequentes, nos quais apresentamos os principais resultados da nossa pesquisa. 
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CAPÍTULO V 

5. A PERSPECTIVA DE CONTEXTUALIZAÇÃO EM LIVROS DIDÁTICOS DE 

QUÍMICA DO PNLD 

Mother, do you think they'll drop the bomb? 

Mother, do you think they'll like this song? 

Mother, do you think they'll try to break my balls? 

Mother, should I build the wall? 

Mother, should I run for President? 

Mother, should I trust the government? 

Mother, will they put me in the fire line? 

Is it just a waste of time? 

Hush now baby, baby, don't you cry 

Momma's gonna make all of your nightmares come true 

Momma's gonna put all of her fears into you 

Momma's gonna keep you right here under her wing 

She won't let you fly, but she might let you sing 

Momma's gonna keep Baby cozy and warm 

Oooo Babe 

Oooo Babe 

Ooo Babe, of course Momma's gonna help build the wall 

Mother, do you think she's good enough 

For me? 

Mother, do you think she's dangerous 

To me? 

Momma, will she tear your little boy apart? 

Mother, will she break my heart? 

Hush now baby, baby, don't you cry 

Momma's gonna check out all your girlfriends for you 

Momma won't let anyone dirty get through 

Momma's gonna wait up until you get in 

Momma will always find out where you've been 

Momma's gonna keep Baby healthy and clean 

Oooo Babe 

Oooo Babe 

Ooo Babe, you'll always be Baby to me 

Mother, did it need to be so high? 

Mother: 

 Pink Floyd 

 

A contextualização apresenta-se ainda como um propósito no ensino de Química e na 

educação. Não obstante a isso, ela é concebida como um imperativo quando o objetivo é tratar 

o aluno como cidadão, de forma a não ocultar os reais aspectos sociais, políticos, econômicos, 

culturais e ambientais inerentes ao conhecimento científico e tecnológico tratado no ambiente 

escolar.  
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O trabalho contextualizado tem como finalidade o rompimento com a abordagem dos 

conteúdos Químicos/Científicos de forma neutra, adornados com características e concepções 

que os tornam distantes da realidade social vivida pelo estudante. Objetiva romper com a 

abordagem que, de forma intencional ou não, dissocia o conhecimento científico e tecnológico 

dos problemas inerentes ao seu processo histórico e dinâmico de construção e, sobretudo, dos 

interesses sociais, econômicos e políticos que implicam a produção e apropriação desse 

conhecimento. 

O objetivo do ensino de Química, dado pela comunidade de educadores e pesquisadores 

desta área, é assegurar ao estudante a formação que o habilitará a participar como cidadão na 

vida em sociedade, instrumentalizando-o com o conhecimento científico e tecnológico para 

melhor compreender e lutar por uma sociedade que não utilize tal conhecimento em função 

apenas de um progresso econômico. A questão que se defende é o “conhecimento poderoso”, o 

conhecimento científico e tecnológico a favor da condição humana, não em função da 

valorização do capital.  

Não se trata, portanto, de facilitar o processo de ensino e de aprendizagem, ou de motivar 

o aluno à aprendizagem do conteúdo, a questão é muito mais profunda que isso. Trata-se de 

instrumentalizar o educando com o conhecimento científico e tecnológico para que ele possa 

compreender as implicações mais amplas desse conhecimento na sociedade.  

Para tanto, a perspectiva da contextualização, concebida neste trabalho, com base nos 

referenciais teóricos já apresentados ao longo dessa tese, implica uma abordagem do conteúdo 

Químico nas suas relações com a tecnologia e a sociedade, de forma questionadora e crítica 

frente ao como se dá a produção e apropriação desse conhecimento nessa sociedade. Tal 

perspectiva é proposta, todavia, com uma visão mais radical sobre as relações Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), com o objetivo central de promover o engajamento 

político e humanístico do estudante nesse processo, visando à transformação do contexto de 

dominação e exploração da sociedade científica e tecnológica. 

 Se a questão é o ensino direcionado à conscientização do estudante quanto a sua ação 

na sociedade, promovendo a sua capacidade de cumprir com a sua função social, de contribuir 

com a sociedade em que vive, o objetivo primeiro é de fazê-lo compreender como “funciona” 

a sociedade em que ele vive, também no sentido compreender as relações de poder inerentes à 

produção e apropriação do conhecimento. “Ajudar” a sociedade em que vive, cumprir o papel 

social de cidadão, implica associar o conhecimento escolar às questões sociopolíticas, com 
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vistas à valorização da condição humana. Implica, portanto, a contextualização dos conteúdos 

escolares.  

As categorias de análise da perspectiva da contextualização perpassam por abordagens 

que apresentam apenas textos, figuras e imagens, com o intuito de contextualizar o conteúdo, 

mas não apresentam relações significativas entre o texto e os conceitos químicos em questão. 

O contexto histórico, ausente de abordagem crítica, também é recorrente. A descrição científica 

dos conteúdos, com o intuito de dar significado aos conteúdos, no sentido de mostrar que há 

relação entre a matéria estudada e o cotidiano é outra perspectiva de contextualização. Todavia, 

apresentamos tais abordagens apenas como perspectiva de uma abordagem contextualizada, 

que é o caso das três primeiras categorias analisadas. Apenas a última categoria, a 

contextualização como aproximação entre o conhecimento químico e a realidade social, 

caracteriza, de fato, a abordagem contextualizada. 

Apresentaremos a seguir, de forma mais específica e sistemática, a caracterização e a 

análise das quatro categorias referentes à perspectiva de contextualização, resultantes do 

método da análise de conteúdo, que possibilitaram a materialização deste trabalho. 

5.1. Abordagem textual como perspectiva de contextualização 

 A categoria de análise, abordagem textual como perspectiva de contextualização, 

caracteriza-se pela apresentação de temas em textos introdutórios que não estabelecem relações 

significativas com o conteúdo Químico estudado. É caracterizada pela veiculação de textos que 

ficam apenas no nível da perspectiva ou “tentativa” de se fazer a contextualização, pois têm 

função introdutória, de apresentação de exemplos e curiosidades. Apresenta um caráter 

informativo, com a recorrência de dados e fatos que se assemelham aos que são tratados no 

cotidiano e na mídia. 

 Nesta categoria há, todavia, diferentes níveis de abordagem, como simples exemplos no 

início de um subcapítulo com o intuito de dar um significado ou uma forma de utilização, 

principalmente de termos que vão ser trabalhados na abordagem conceitual, como por exemplo 

o termo equilíbrio que, muitas vezes, passa por analogias que não contribuem para a sua 

compreensão em nível epistemológico. 

 O quadro a seguir apresenta uma síntese descritiva da categoria abordagem textual como 

perspectiva de contextualização. 
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Quadro 1: Descrição da categoria abordagem textual como perspectiva de contextualização. 

CATEGORIA CARACTERIZAÇÃO EXEMPLOS 

Abordagem 

Textual como 

Perspectiva de 

Contextualização. 

Não caracteriza abordagem 

contextualizada.  

Apresentação de temas e 

textos introdutórios que não 

estabelecem relações com os 

conceitos químicos. 

Exemplos e curiosidades. 

Caráter informativo: em nível 

do que é apresentado no 

cotidiano e na mídia. 

Analogias que não 

contribuem com a 

conceituação 

(epistemológico). 

Separação da parte 

“contextual” da conceitual. 

Temas de relevância social, 

mas sem relações com o 

conteúdo estudado. 

Ausente de análise crítica no 

tocante às questões sociais, 

políticas e econômicas mais 

conflituosas. 

Subvalorização da teoria e 

erros conceituais. 

Visão reducionista da 

natureza do conhecimento 

científico e educação 

ambiental.  

FEa: EQUILÍBRIOS QUÍMICOS 

HOMOGÊNEOS (foto) 

Para esses artistas circenses, o equilíbrio é 

fundamental. (p. 180) 

WM2d: PARE E PENSE.  

Se duas crianças estiverem sentadas em uma 

gangorra equilibrada, e uma fizer força para 

baixo, o que a outra criança deverá fazer para a 

gangorra voltar ao equilíbrio?  

A água é essencial para a vida, pois é um meio 

em que ocorrem reações químicas dinâmicas, 

formando sistemas em equilíbrio que podem 

ser deslocados quando a ela são adicionados 

poluentes.  

A poluição das águas é um processo 

reversível, mas o tempo para alterar o estado 

de poluição depende de intervenções humanas 

nesse complexo sistema. 

Você vai compreender a dinâmica dos sistemas 

químicos que mantêm a vida no planeta.  

Esse movimento da água, mudando de estado 

de agregação e de lugar é denominado ciclo 

hidrológico ou ciclo da água e é essencial 

para a vida no planeta. A água passa por um 

ciclo dinâmico reversível, ao evaporar [...].  

Essa poluição provoca graves desequilíbrios 

ambientais nos ecossistemas. (p. 177-200). 

WM2c: Atitude sustentável: Como lavar a 

caixa-d’água de sua casa [...]. Sempre tenha 

sacos de coleta de lixo se estiver perto de 

algum manancial hídrico. (p. 164-169). 

Fonte: o autor. 

 A categoria abordagem textual como perspectiva de contextualização representa 

também contextos que apresentam maior relevância, que se aproximam de problemáticas 

sociais, políticas e ambientais. Contudo, são contextos que não fazem relações significativas 

com os conceitos químicos do capítulo em questão. Ou ainda, são contextos que poderiam se 

aproximar do conteúdo químico estudado, mas o LD não consegue desenvolver as inter-

relações contexto/conceito. Ocorre também a apresentação de textos que poderiam ser 

trabalhados, da mesma forma, em outros capítulos do LD em questão e, por isso, verifica-se 

que estes foram constituídos em outro momento, não o mesmo da escrita da teoria e dos 

conceitos químicos daquele capítulo analisado.  
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 Esta categoria apresenta-se, pois, como representativa da dificuldade de se fazer uma 

abordagem contextual associada à abordagem conceitual, o que permite inferir que o capítulo 

analisado foi escrito em dois momentos, ou seja, composto pela união de dois subcapítulos: o 

que discorre sobre o tema (contexto) e o que discorre sobre o conteúdo químico (conceitos). 

Importante salientar que se trata da categoria que representa uma concepção mais reducionista 

do conceito de contextualização, sobretudo, pela ausência de relações significativas com os 

conceitos químicos estudados no capítulo. Consideramos, pois, que a abordagem textual não 

tem sentido ou importância se ela não apresenta interações com a abordagem conceitual, 

sobretudo, com os conceitos inerentes ao próprio capítulo estudado. 

 A abordagem textual que apresenta apenas uma perspectiva (tentativa) de 

contextualização foi identificada pela apresentação de simples exemplos, citações e ilustrações 

que, por vezes, não fazem relação com o conteúdo químico e estão associadas a erros 

conceituais, ou apresentam-se como obstáculo ao conhecimento Químico. Nesse sentido, 

apresentam uma visão reducionista da natureza do conhecimento científico25, podendo ser 

consideradas como obstáculos ao aprendizado dos conceitos Químicos.  

 Pode ocorrer a apresentação de um tema relevante, em grandes textos introdutórios, 

contudo dissociado dos conceitos químicos. Ocorre que o capítulo, ou unidade, apresenta um 

excesso de textos de abertura que trata, por exemplo, de problemáticas ambientais importantes, 

porém não conseguem fazer relação com os conceitos químicos do capítulo em questão, mesmo 

porque o conteúdo Químico é trabalhado em um segundo momento e os autores não retomam 

a abordagem contextual no momento da abordagem conceitual. Consideramos, contudo, que o 

simples fato de o autor LD inserir textos de abertura no capítulo não caracteriza a abordagem 

contextualizada, principalmente quando não consegue fazer nesse LD a associação do contexto 

e dos conceitos químicos tratados nesse capítulo. 

 O caráter imperativo da contextualização nos LD pode resultar em abordagens 

simplistas das relações entre o conhecimento Químico/Científico e o cotidiano e/ou com 

questões sociais mais complexas. Todavia, verificamos no caso da categoria abordagem textual 

como perspectiva de contextualização, resultados indicativos de uma simples aproximação 

textual, ausente de relações significativas com o conteúdo químico, que apresenta elementos 

representativos de apenas uma “tentativa” de se fazer a contextualização.  

 
25 Contudo, é importante ressaltar que o nosso trabalho não objetiva uma análise mais profunda sobre abordagens 

que caracterizam a visão reducionista da ciência, ou de obstáculos epistemológicos. De qualquer forma, os 

fragmentos que representam essa abordagem constituem esta categoria de análise, a abordagem textual como 

perspectiva de contextualização. 
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 Os LD que trabalham com muitos textos isolados (em rodapé) da abordagem conceitual 

apresentam maior dificuldade de se aproximar da contextualização. Por vezes, nesses LD, seria 

possível uma maior interação contexto/conceito, mas os exemplos ou curiosidades que são 

tratados nos referidos contextos não são, de maneira geral, os mesmos tratados no momento da 

abordagem conceitual, justamente por se tratar de textos de rodapé, isolados em algumas 

páginas dos livros didáticos. Os LD que conseguem maior aproximação com a contextualização 

são os que trabalham de forma temática, em que a partir do tema desenvolve-se o processo de 

ensino dos conceitos químicos inseridos nos próprios contextos apresentados. 

  O objetivo de se fazer uma abordagem contextualizada não implica o excesso de textos 

em detrimento dos conceitos químicos propostos no capítulo em questão. O contexto implica 

necessariamente a abordagem baseada no conhecimento Químico/Científico. Compartilhamos 

da ideia de que a abordagem baseada no conhecimento é direito do aluno (YOUNG, 2013). 

Quanto maior o caráter contextualizado da abordagem, maior a necessidade da associação entre 

o contexto e os conceitos estudados, portanto, a abordagem contextualizada não se dissocia da 

abordagem conceitualizada (ZANON, 2008). Se a abordagem for de maior caráter contextual, 

ela deve organizar os desdobramentos conceituais e, pelo contrário, se a abordagem for de maior 

caráter conceitual, ela deve organizar os desdobramentos contextuais (MORTIMER, 1988). 

 Os fragmentos a seguir representam textos característicos da exemplificação, citação, 

ilustração e informação, que não fazem relações significativas com os conteúdos químicos 

trabalhados no capítulo, ou que os autores e autoras não retornam ao contexto no momento da 

abordagem conceitual. 

Em nível informativo, representado pelos fragmentos abaixo, os LD SP2b/SP2c/SP2d 

trazem a fórmula e algumas propriedades da cafeína. O texto está apresentado como abordagem 

interdisciplinar, Química e Biologia, mas não há relação entre os conceitos das duas disciplinas. 

De qualquer forma, a informação não faz alusão aos conceitos de Equilíbrio Químico nesse 

“contexto” e, por isso, não se trata de contextualização ou interdisciplinaridade.  

SP2b/SP2c/SP2d: Química e Biologia. 
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A cafeína é a 1,3,7-trimetilxantina [de fórmula C8H10N4O2], um pó branco 

cristalino muito amargo. Na medicina, a cafeína é utilizada como um 

estimulante cardíaco e um diurético. Ela também produz [...] um aumento no 

estado de alerta – por isso, motoristas e estudantes tomam litros de café para 

permanecer acordados. A cafeína é uma droga que causa dependência – física 

e psicológica. Ela opera por mecanismos similares às anfetaminas e à cocaína. 

Seus efeitos, entretanto, são mais fracos do que estas drogas, mas ela age nos 

mesmos receptores do sistema nervoso central. (p. 209/164/150). 

 Os fragmentos representados a seguir são representativos do caráter informativo, de 

citações e curiosidades. Foram retirados de uma página que apresenta o conceito de hidrólise 

de sais que, por sua vez, trata de outros exemplos de compostos e reações químicas, os mesmos 

que fazem parte da abordagem conceitual dos LD considerados tradicionais. Contudo, a 

informação, a título de curiosidade, não faz relação com os conceitos de equilíbrio químico e 

com o contexto em questão. 

SP2d: Saiba Mais. 

 

 

Por que “choramos” ao cortar cebolas? Quando cortamos cebola, substâncias 

são liberadas para o ambiente. As mais voláteis chegam rapidamente ao nariz, 

boca e olhos. Uma delas, o propanotial-S-óxido (C3H6SO), é relativamente 

volátil e, em contato com os olhos, mesmo em pequenas quantidades, causa a 

sensação de ardor e prurido. As glândulas lacrimais entram em ação liberando 

as lágrimas para lavar os olhos e diluir os ácidos formados (ácido sulfídrico e 

ácido sulfúrico). Apesar de existirem técnicas domésticas controversas para 

evitar o ardor nos olhos ao cortar cebolas, cientistas estão tentando produzir 

cebolas geneticamente modificadas que não produzam o composto 

lacrimogênio. Você conhece alguma receita popular para amenizar o 

lacrimejamento ao cortar cebola? Fonte de pesquisa: Burnham, P. M. Propanethial 

S-Oxide: the lachrimatory factor in onions. (p. 156). 

 As obras SP2b/SP2c/SP2d apresentam textos denominados Química e Biologia como 

perspectiva da abordagem interdisciplinar, Teia de conhecimentos e Saiba Mais como 

perspectiva da abordagem do cotidiano e Ciência, Tecnologia e Sociedade com a perspectiva 
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da abordagem contextualizada. Todavia, vale ressaltar que, em alguns casos, as obras de SP 

alcançam os objetivos citados anteriormente, principalmente frente à perspectiva de relacionar 

o conhecimento acadêmico com o cotidiano. Os textos denominados de Ciência, Tecnologia e 

Sociedade se aproximam da abordagem do cotidiano, com relações entre a Ciência e a 

Tecnologia, contudo, sem maiores aproximações com questões de aspectos sociais, políticos ou 

ambientais de maior complexidade. Por isso, os elementos representativos dessa abordagem 

encontram-se na terceira categoria de análise da contextualização, a descrição científica do 

cotidiano como perspectiva de contextualização.  

 Os fragmentos apresentados a seguir, de SP2b, por não apesentarem interações com os 

conceitos de equilíbrio químico, são representativos apenas da perspectiva da contextualização. 

SP2b: Ciência, tecnologia e sociedade. 

 
Importância da vitamina C. A vitamina C, também conhecida como ácido 

ascórbico, foi isolada pela primeira vez sob forma de pó cristalino branco [...]. 

A deficiência de vitamina C no organismo humano causa o escorbuto, uma 

doença caracterizada por mudanças patológicas nos dentes e gengivas. [...] 

Segundo a literatura, estão no reino vegetal as fontes importantes do ácido 

ascórbico, representadas por vegetais folhosos [...]. 
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Analise e discuta: 

1. Dentre os exemplos citados na tabela acima, quais contêm maior 

quantidade de vitamina C? Você costuma consumir esses alimentos? 

2. Ao se cozinhar um alimento, há perda de vitamina C? Utilize dados da 

tabela para justificar sua resposta. 

3. Quais fatores podem influir no teor de vitamina C de um mesmo alimento? 

4. Tente explicar a diferença de teores de vitamina C que há entre as flores de 

brócolis cruas, cozidas e desidratadas. (p. 217). 

 Verificamos que houve uma melhoria da qualidade da abordagem contextual no LD de 

SP2d, comparado aos LD de SP2b e SP2c, visto que ele inovou alguns textos que passaram a 

fazer interações mais significativas com o conteúdo estudado no capítulo em questão. Para 

tanto, o texto referente à importância da vitamina C, por exemplo, foi excluído da obra e 

substituído por outros que permitem maiores aproximações com a abordagem contextualizada, 

contudo, como já salientamos, vão ser tratados nas próximas categorias referentes à 

contextualização. 

 Os fragmentos26 abaixo constituem textos isolados que não voltam a ser trabalhados no 

decorrer do capítulo, apresentam-se apenas com o objetivo de chamar a atenção do estudante, 

nas primeiras páginas do capítulo, associando o termo que denomina o respectivo capítulo com 

analogias que não contribuem para o aprendizado científico, caracterizando-se em obstáculos à 

construção do conhecimento Químico escolar por parte dos alunos. 

FEa: 

 

  
(p. 180). 

 
26 Os fragmentos retirados dos LD, representativos de cada categoria de análise, podem ser textos, quadros, tabelas, 

imagens ou figuras. Nesta tese são todos denominados de fragmentos, identificados pelos códigos dos respectivos 

LD analisados e apresentados no capítulo de metodologia.  



172 
 

UQa: Equilíbrio químico: 

 

A foto usada na abertura deste capítulo dá-nos uma ótima idéia de como um 

equilíbrio químico se apresenta. Podemos perceber que uma pessoa caminha, 

mas mesmo assim não sai do lugar, isso porque a esteira que ela utiliza 

“caminha” no sentido contrário ao seu com velocidade idêntica à sua. É 

exatamente essa idéia na qual o equilíbrio está baseado. [...]. (p. 438). 

WM2b/WM2c: 

 
(p. 346/152). 

WM2d: 

 
(p. 206). 



173 
 

 Os exemplos de “equilíbrio”, apresentados nos fragmentos anteriores, não fazem relação 

com os conceitos químicos, nesse caso, os de equilíbrio químico dinâmico das reações químicas 

reversíveis. São analogias que comprometem a compreensão do conceito químico em questão 

e estão associados, contudo, à obstáculos epistemológicos, os quais impedem o estudante de 

compreender o conhecimento científico. Para Bachelard (1996), os obstáculos epistemológicos 

se incrustam no conhecimento não questionado, são fundamentados nas ideias preconcebidas e 

acabam por bloquear a possibilidade de compreensão do processo de construção do 

conhecimento científico.  

 A definição de obstáculo epistemológico é descrita por Gaston Bachelard: 

[...] é no âmago do próprio ato de conhecer que aparecem, por uma espécie de 

imperativo funcional, lentidões e conflitos. É aí que mostraremos causas de 

estagnação e até de regressão, detectaremos causas de inércia às quais daremos 

o nome de obstáculos epistemológicos (BACHELARD, 1996, p. 17). 

 Não há coerência na analogia do submarino, “O submarino russo Kursk afundou [...] 

vitimando 118 tripulantes. A morte desses tripulantes pode ter sido ocasionada por uma série 

de fatores, entre os quais a pressão”, na tentativa de fazer relação com o equilíbrio químico 

dinâmico, mesmo porque o LD não retorna mais à discussão sobre a citação, informação ou 

exemplificação no decorrer do capítulo.  

 O exemplo da gangorra equilibrada apresenta-se com o objetivo de introduzir o 

conceito de equilíbrio químico, mas trata-se de uma abordagem que se configura como um 

obstáculo à aprendizagem do conceito de equilíbrio químico dinâmico. Os conceitos de 

equilíbrio, processo dinâmico e força para “voltar ao equilíbrio” não fazem relação com os 

conceitos Químicos em questão. Como já mencionado anteriormente, são analogias que 

funcionam como obstáculos epistemológicos. Todavia, o maior problema é que não há mais 

discussão sobre tais exemplos, na tentativa de relacionar ou diferenciar o equilíbrio citado com 

os conceitos da Química.  

 A tentativa de aproximar o conhecimento científico e os fenômenos do cotidiano faz 

com que os autores tentem “facilitar a ciência”, ignorando os problemas inerentes à própria 

ciência e ao processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de uma busca pela simplificação, em 

detrimento do complexo (MORIN, 2015b), ou da tentativa de “dourar a pílula” para que o 

conteúdo seja “engolido” mais facilmente (LUTFI, 1992). Portanto, faz-se necessário uma 

reflexão contínua, quando se leva em consideração o ensino de ciências contextualizado, sobre 

o cuidado com o modo simplificador de abordagem dos conceitos químicos inseridos em um 

dado contexto. 
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Entretanto, o filósofo das ciências, Bachelard, tinha descoberto que o simples 

não existe: só o que há é o simplificado. [...] modos simplificadores de 

conhecimento mutilam mais do que exprimem as realidades ou os fenômenos 

de que tratam (MORIN, 2015b). 

 Para fazer a introdução do conceito de deslocamento de equilíbrio o LD NSa faz uma 

analogia com um sistema que sofre alteração até alcançar o que é considerado no LD como 

“equilíbrio dinâmico”, trata-se da guerra de mamona que tende à uma situação de equilíbrio.  

NSa: A história do velho sábio. Em um bairro da periferia, vivia com seu avô 

um garoto chamado João. Na casa ao lado, morava dois meninos que eram 

seus amigos favoritos. As casas eram separadas por uma cerca que, muitas 

vezes, era utilizada nas brincadeiras, como na “guerra de mamona”. [...] Essa 

história mostra um equilíbrio dinâmico semelhante ao equilíbrio químico 

estudado. As quantidades de mamona de um lado e de outro não são as 

mesmas, mas o que importa é que essas quantidades não mais se alteram [...]. 

(p. 468). 

 Os autores de WMa/WM2b/WM2c/WM2d apresentam textos introdutórios que 

poderiam ser explorados no decorrer do capítulo. Rótulos de água mineral, por exemplo, seriam 

importantes para abordar o cotidiano, ou para uma abordagem contextualizada, mas não voltam 

a ser trabalhados no momento da abordagem conceitual, que nesta obra é caracterizada por ficar 

dissociada da abordagem textual. A única citação conceitual está em rodapé: Uma das 

principais características das águas minerais é o valor de pH. 

WMa:                                                                        WM2b/WM2c/WM2d: 

     

                                                            (p. 491).                                                               (p. 369/177/217). 

 No capítulo de equilíbrio químico, os LD de WMa/WM2b/WM2c/WM2d apresentam 

um excesso de textos de abertura em que o tema é a água, porém sem fazer relação com 

conceitos de equilíbrio químico. Esses textos apresentam um caráter informativo e são, em 

alguns casos, os mesmos textos que também são utilizados em outros capítulos das respectivas 

obras. Importante salientar que a abordagem do cotidiano ou a contextualização não implica 
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em apenas inserir textos, antes de se iniciar a abordagem dos conceitos químicos, faz-se 

necessário a inter-relação destes com os conceitos químicos no decorrer do capítulo.  

WM2d: Equilíbrio Químico. 

 

A água é essencial para a vida, pois é um meio em que ocorrem reações 

químicas dinâmicas, formando sistemas em equilíbrio que podem ser 

deslocados quando a ela são adicionados poluentes. (p. 177). 

 O texto acima ocupa toda a primeira página do capítulo de equilíbrio químico do LD 

WM2d, que apresenta a água como sendo essencial para a vida, colocando esse caráter de 

vitalidade associado ao fato de nela ocorrer reações químicas dinâmicas, formando sistemas 

em equilíbrio e, ainda, que podem ser deslocados quando a ela são adicionados poluentes, no 

entanto, a vitalidade da água não se resume ao fato de nela ocorrer reações reversíveis.  

 O LD WM2d passa por esse texto colocado na primeira página do capítulo, seguido de 

outros, como: O ciclo da água; A água na atmosfera; Águas subterrâneas; Ciclo da água e 

consumo humano; Poluição das águas; Tipos de poluição das águas e A triste sina dos rios. 

No entanto, após a apresentação desses textos, o LD passa para a abordagem dos conceitos de 

equilíbrio químico sem fazer o retorno e as possíveis associações com as informações dadas 

nos textos de abertura, o que é recorrente nas obras de WM. Apresentam uma grande quantidade 

de textos informativos no início do capítulo dissociados dos conteúdos químicos que são 

tratados posteriormente, de forma totalmente isolada. O que nos permite inferir que o capítulo 

foi escrito em dois momentos, originando dois subcapítulos, o que se refere aos textos e o que 

se refere aos conceitos inerentes ao capítulo em questão. 

 Os autores de WM2d passam a ideia de que as informações dos textos vão ser 

trabalhadas no decorrer do capítulo em questão e afirmam que o leitor vai compreender a 
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dinâmica dos sistemas químicos que mantêm a vida no planeta. No entanto, não conseguimos 

verificar a realização dessa proposta no decorrer do capítulo estudado.  

WM2d: De tudo isso que foi visto, sabe-se que nas soluções aquosas estão 

presentes uma diversidade de substâncias que se encontram em permanente 

interação, formando um complexo sistema químico. Neste capítulo, vamos 

estudar como esses sistemas alcançam um estado de equilíbrio e como 

podemos controlar esse estado. Dessa forma, você vai compreender a 

dinâmica dos sistemas químicos que mantêm a vida no planeta, refletindo 

sobre como devemos controlar o uso dos produtos químicos. Assim, 

poderemos tomar medidas para que os graves problemas ambientais de 

nossos rios sejam revertidos em um curto espaço de tempo. (p. 189). 

 Outra questão é que compreender a dinâmica dos sistemas químicos que mantêm a vida 

no planeta não promove a tomada de medidas para que os graves problemas ambientais de 

nossos rios sejam revertidos em um curto espaço de tempo. O texto faz entender que o LD vai 

tratar as relações entre o conhecimento da dinâmica dos “sistemas químicos” e os graves 

problemas ambientais, o que não ocorre. Trata-se, portanto, de uma abordagem que representa 

uma visão reducionista da educação ambiental, uma vez que esse problema não se reverte 

apenas por mudanças de hábitos dos indivíduos. 

 Compreender uma problema não significa prever ações e garantir mudanças de 

comportamentos por parte dos educandos e, por outro, mesmo considerando que ocorra uma 

mudança comportamental, essa é uma perspectiva simplista e reduzida, pois não compreende 

que a educação é relação e se dá no processo e não, simplesmente, no sucesso da mudança 

comportamental de um indivíduo (GUIMARÃES, 2004). Educar significa desvelar a realidade 

e trabalhar com os sujeitos concretos, situados espacial e historicamente. Logo, a categoria 

educar não se esgota em processos individuais e transpessoais. Engloba tais esferas, mas 

vincula-as às práticas coletivas, cotidianas e comunitárias que nos dão sentido de pertencimento 

à sociedade (LOUREIRO, 2004). Esse contexto, nos remete à associação direta entre a 

educação ambiental e a contextualização, são abordagens que estão intrinsecamente 

interligadas, pois apresentam-se com o objetivo primeiro de desvelar a realidade. 

 Ainda sobre os problemas ambientais citados no fragmento anterior, o LD assume 

apenas uma postura que incentiva o respeito e a necessidade de conservação e reversão desses 

problemas. No entanto, para uma educação que objetiva a transformação, o questionamento do 

modo de produção tem essencial importância na busca da transformação socioambiental. Nesse 

sentido, a Química pode contribuir através do ensino de conceitos que estejam articulados com 

a problemática ambiental (DIAS, 2012). 
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 Verificamos que as obras WMa/WM2b/WM2c/WM2d apresentam dados importantes 

nos seus textos de abertura, mas estão somente em nível informativo. O capítulo de equilíbrio 

químico desses LD é constituído de dois momentos de escrita, o da abordagem textual, feita a 

partir de recortes de textos e de informações, e o que trata apenas dos conceitos químicos de 

forma isolada. Todavia, as obras apresentam elementos que, se tivessem relações mais 

significativas com os conceitos químicos, poderiam fazer parte da categoria que representa a 

abordagem do cotidiano, a descrição científica do cotidiano como perspectiva de 

contextualização, ou até mesmo, no caso de uma abordagem crítica desses contextos, poderiam 

fazer parte da categoria que representa a contextualização como perspectiva de aproximação 

entre o conhecimento químico e a realidade social. 

A contextualização não implica prescindir do conhecimento científico e tecnológico, ela 

exige, em primeiro lugar, relações significativas entre o conteúdo Químico estudado e o 

contexto em questão. Pois, “se meu compromisso é realmente com o homem, com a causa de 

sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da ciência, nem da 

tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por esta causa” (FREIRE, 

2017).  

 Essa ausência de relações com o conteúdo químico do capítulo analisado, na obra de 

WM, também pode ser explicada pelo fato de que os mesmos textos são utilizados em capítulos 

diferentes. Na tentativa de se fazer contextualização, as obras de WM trabalham com a prática 

de inserir textos prontos, os “contextos”, no início dos capítulos. Trata-se de uma visão 

reducionista e simplista do conceito de contextualização.  

 O fragmento abaixo foi retirado de um texto que, em WMa, encontra-se unidade 

denominada equilíbrio químico e água. Em WM2b e WM2c o mesmo texto é transferido para 

os capítulos de soluções, coloides, agregados, concentração e composição e classificação e 

composição dos materiais. Já no LD WM2d, o texto retorna ao capítulo de equilíbrio químico. 

WMa/WM2b/WM2c/WM2d: O planeta Terra, um imenso globo azulado, 

existe há cerca de 4,6 bilhões de anos. Sua cor é atribuída ao fato de, 

aproximadamente, 70% de sua superfície serem cobertos por água. Isso 

equivale a um volume de água estimado em 1,4 bilhão de Km3. (p. 

419/10/64/178). 

 Os fragmentos abaixo também foram retirados de um mesmo texto, que em WM2b e 

WM2c faz a introdução do capítulo de soluções e em WM2d introduz o capítulo de equilíbrio 

químico. Inferimos que essas mudanças são indicativos da tentativa de se fazer a 

contextualização a partir de textos prontos, retirados da internet ou já escritos em outro 

momento, por isso a dificuldade de relações significativas com o conteúdo do capítulo estudado.  
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WM2b/WM2c/WM2d: Esse movimento da água, mudando de estado de 

agregação e de lugar constantemente, é denominado ciclo hidrológico ou 

ciclo da água e é essencial para a vida no planeta. [...] calcule, 

aproximadamente, a quantidade de água doce existente na Terra, em litros. 

Desse total, qual seria a quantidade disponível em rios, lagos e reservatórios 

subterrâneos? Finalmente, desse último total, que quantidade você estima ser 

de água potável? Diante dessa quantidade de água doce, ou seja, água potável, 

será que estamos fazendo uso adequado desse bem precioso? 

 

 

 



179 
 

Você conhece pessoas que conseguem olhar para o céu e prever, com grande 

chance de acertar, se vai chover ou não? Um tipo comum e característico de 

nuvens são as denominadas cúmulos-nimbos [...]. Já os lenções artesianos, 

resultantes de milhares de anos de infiltrações de água no subsolo, por serem 

mais profundas, quase não variam em função das secas ou das chuvas.  

        

Ciclo da água e o consumo humano. A preocupação atual com a água não é 

que ela acabe. Estima-se que sua quantidade é a mesma há mais de 2 milhões 

de anos. O que vem diminuindo, com o passar do tempo, é a quantidade de 

água potável em condições adequadas para consumo humano. As atividades 

humanas têm afetado, sem dúvida, a disponibilidade de água potável.  

 
(p. 11-14/67-68/178-181).    

Verifica-se, portanto, que nas obras de WM ocorre uma constante mudança de posição 

dos seus textos em diferentes capítulos ou unidades. Vale ressaltar que no trabalho de Leite 

(2013), que analisou a abordagem contextualizada nos capítulos de soluções nos LD de química 

do PNLD/2012, também não foi verificado a presença de relações significativas entre a 

abordagem contextual e a abordagem conceitual nessa mesma obra, a de WM. 

 Para tentar fazer relação com o equilíbrio químico dinâmico, o WM2d inseriu uma nota 

de rodapé, representada pelo fragmento abaixo. Trata-se de um “desarranjo” entre a abordagem 

conceitual e a contextual, recorrente na referida obra. 
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WM2d: A água passa por um ciclo dinâmico reversível: ao evaporar, a água 

condensa em altas altitudes, formando gotículas que reunidas constituem as 

nuvens, as quais conforme as condições climáticas se precipitam em chuvas, 

retornando para a superfície terrestre.  

[...] você vai compreender a dinâmica dos sistemas químicos que mantêm 

a vida no planeta, refletindo sobre como devemos controlar o uso dos 

produtos químicos. (p. 178-189, grifo nosso). 

Vale ressaltar que o equilíbrio químico envolve outros conceitos que são associados às 

reações químicas reversíveis e não à reversibilidade do ciclo dinâmico da água que não é 

processo Químico. O “ciclo dinâmico reversível” da água não tem relação com a “dinâmica dos 

sistemas químicos”, ou dos equilíbrios químicos dinâmicos. Os autores do respectivo LD não 

valorizam o pensamento teórico, dos conceitos de “equilíbrio químico”, na abordagem 

“contextual” e “analógica”. 

 A analogia ou a simplificação heurística da abordagem contextual/conceitual é um 

aspecto relacionado à vida cotidiana. Contudo, o juízo analógico provisório é inevitável no 

conhecimento cotidiano, mas fica perigoso ao se tornar definitivo, podendo converter-se num 

dano irreparável ao conservar-se após ter cumprido sua função. Dessa forma, se usarmos apenas 

o pensamento analógico e não o pensamento antitético, nunca avançaremos em nosso 

conhecimento (LUTFI, 1992).  

Pensando no conhecimento químico, e considerando que processos químicos 

acontecem a todo momento em nossas vidas, é possível afirmar que 

aprendemos Química constantemente, mas num nível fenomenológico de 

conhecimento: o conhecimento empírico, que desenvolve um vasto campo de 

capacidades intelectuais, mas expressa a existência das coisas nas categorias 

de quantidade, qualidade, propriedade, medida. O conhecimento empírico não 

conduz o pensamento à cognição da identidade, da essência, da causalidade. 

Isto só é feito pelo pensamento teórico (ECHEVERRIA, 1996, p. 17). 

Desvirtuar ou “simplificar” o conteúdo científico porque é difícil não é função do 

educador e do livro didático. Compreender os conceitos da química exige mais que a 

observação dos fenômenos do cotidiano e analogias, exige o pensamento teórico. O contexto 

trabalhado necessariamente deve perpassar pelo conhecimento químico, pela teoria. 

O fragmento abaixo é representativo de um texto ausente de conhecimento ou conteúdo 

científico, de um questionamento mais profundo, crítico e reflexivo acerca do “acidente” que 

ocorreu na barragem de Samarco em 2015. Trata-se de dados informativos que não fazem 

grande diferença do que é apresentado, por exemplo, na mídia. 



181 
 

WM2d: 

 

(p. 183). 

Verifica-se, nos fragmentos abaixo, apenas a citação do termo “alteração de pH”, que 

faz relação com o conteúdo do capítulo, enquanto “desestruturação química” é um termo que 

não é comumente utilizado e os autores não explicam o seu significado. 

WM2d: Por conta desse descaso é que ocorreu, em 2015, o maior acidente 

ambiental do Brasil na cidade de Mariana, pelo rompimento da barragem da 

mineradora Samarco. O desastre devastou matas ciliares e os solos receberam 

sedimentos de lama de rejeito com grande potencial de destruição, causando 

desestruturação química e alteração de pH. O que a médio e longo prazos, 

modificará profundamente a fauna e a flora da região. 

     
(p. 186-187). 

Sobre “o desastre devastou matas ciliares e os solos receberam sedimentos de lama de 

rejeito com grande potencial de destruição” dado nos fragmentos acima, vale salientar que se 

trata menos de um “desastre” e mais de um “crime”. Os autores de WM trabalham com recortes 

de textos, ausentes de uma visão crítica da real problemática em questão, que envolve, 



182 
 

sobretudo, aspectos econômicos, no mundo globalizado, em que a valorização do sistema 

capitalista se sobrepõe à condição e à própria vida humana. 

Os fragmentos abaixo, referentes aos LD WM2b/WM2c/WM2d foram retirados do 

capítulo de soluções. No caso de WM2b, o conteúdo de equilíbrio químico faz parte de uma 

unidade maior titulada como Substâncias inorgânicas, equilíbrio químico e poluição das águas. 

De qualquer forma, mesmo verificando que em WM2b o conteúdo de equilíbrio químico faz 

parte de uma unidade maior, que insere a ideia de que o livro esteja propondo uma forma não 

linear de abordagem dos conteúdos, o LD não consegue fazer a associação da teoria com o 

“contexto”.  

WM2b/WM2c/WM2d: Poluição das águas. Basta abrir a torneira, ligar o 

chuveiro ou dar descarga e pronto, nos livramos de muita “sujeira”. Tudo tão 

fácil e simples! Parece que sim, mas não é verdade! Essa simplicidade 

aparente configura vários problemas. 

       

Mais de cinco milhões de pessoas morrem por ano devido a doenças 

provocadas pela poluição das águas. Isso corresponde a 10 vezes o número 

anual de vítimas de guerras e conflitos armados! [...] Essa poluição de origem 

industrial, provoca graves desequilíbrios ambientais nos ecossistemas e 

constitui ameaça à saúde das populações. (p. 286-287/132-133/182-183). 

Os graves desequilíbrios ambientais nos ecossistemas não têm o mesmo significado que 

os “desequilíbrios” ou deslocamento de equilíbrio Químico. Os fragmentos colocados 

anteriormente mostram o caráter informativo dos textos da obra de WM. Porém, da forma como 

são tratadas, essas informações ficam em nível da cotidianidade.  

Outra característica recorrente nas obras de WM é a utilização de um mesmo texto em 

capítulos/páginas diferentes do mesmo livro. O fragmento abaixo, que trata de algumas ações 

com interferência nos recursos hídricos, foi retirado de textos que fazem parte da apresentação 

dos capítulos de propriedades coligativas e de equilíbrio químico no mesmo livro, tanto em 

WM2b (nas páginas 65 e 288) como em WM2c (nas páginas 97 e 133). Contudo, verificamos 

que em nenhum dos dois capítulos o LD retorna aos dados do texto para tratar os conceitos 
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químicos referentes a cada um desses capítulos. Em WM2d, o LD utiliza o texto apenas no 

capítulo de equilíbrio e, novamente, sem relações significativas com a abordagem conceitual. 

WM2b/WM2b/WM2c/WM2c/WM2d: No quadro [...] estão identificadas 

diversas interferências das atividades humanas nos recursos hídricos, muitas 

delas causando prejuízos irremediáveis aos ecossistemas e aos próprios cursos 

de água. 

 
 (p. 64-65/287-288/97/133/183-184). 

Como os LD de WM afirmam, estão identificadas diversas interferências das atividades 

humanas nos recursos hídricos, contudo, trata-se de um grande número de informações isoladas 

no próprio texto. A contextualização não significa apenas a união, a presença, ou um somatório, 

de textos informativos no capítulo do LD. Os autores/autoras poderiam, por exemplo, retirar 

um desses dados informativos e trabalhar de forma mais específica e relacionar com os 

conceitos químicos que titulam o capítulo, mas isso não ocorre. O resultado é uma leitura 

cansativa e apenas em nível de informação, pois, não há interações entre o “contexto” e os 

conceitos químicos estudados em outra parte no capítulo. Vale ressaltar que no momento da 

abordagem conceitual, o conteúdo químico não é apresentado de forma diferente dos LD 

considerados tradicionais. 

 Ainda sobre o fragmento anterior, verifica-se que o rompimento de equilíbrios 

biológicos, na coluna consequências indiretas, traz o termo que titula o capítulo estudado, mas 
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não apresenta relações com o equilíbrio químico. De qualquer forma, se a perspectiva ou 

“tentativa” é uma abordagem contextualizada e/ou interdisciplinar, os autores/autoras não 

retomam o “contexto” para explorar algum dado e fazer algum tipo de apontamento ou interação 

com conceitos do equilíbrio químico ou dos equilíbrios biológicos.  

Por vezes, os textos das obras de WM trabalham com termos relacionados a outros 

conteúdos da química, como pode ser observado nos fragmentos abaixo, quando se fala sobre 

sabões e detergentes, moléculas lineares e saturadas, que causam “desequilíbrios” no sistema 

aquático. Mas, quais são os equilíbrios químicos envolvidos? O livro não trabalha essas 

relações porque são textos isolados da abordagem conceitual. A questão é que a abordagem 

textual, ou o “contexto”, foge ao tema do capítulo, ou seja, aos conceitos de Equilíbrio Químico. 

E, desequilíbrios no sistema aquático não tem a ver com Equilíbrio Químico dinâmico. 

WM2b/WM2c/WM2d: Muitos rios e riachos, que eram utilizados por nossos 

pais para tomar banho e brincar, hoje estão tão poluídos a ponto de não poder 

tocar a água, devido ao medo de doenças infectocontagiosas. 

 

A triste sina dos rios. Uma triste realidade brasileira é que quase todos nossos 

grandes rios vêm sendo, violentamente, agredidos pelo despejo de dejetos 

oriundos de esgotos domésticos e industriais.      

 
(p. 290-291/134-135/185-188). 
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WMa/WM2b/WM2c/WM2d: Mesmo sendo biodegradáveis, os detergentes 

demoram a desaparecer, causando problemas estéticos e ambientais. (p. 

453/291/135/188. 

WM2c/WM2d: [...] essa espuma também remove a camada oleosa que 

reveste algumas aves e insetos, impedindo que flutuem na água. [...] Como 

resolver esse problema? Após muitas pesquisas, químicos notaram que certos 

tipos de sabões e detergentes são degradados com mais facilidade. Eles têm 

em comum o fato de serem formados por substâncias, cujas moléculas são 

lineares (sem ramificações), saturadas (sem ligações duplas ou triplas) e que 

contêm números pares de átomos de carbono. (p. 135/187-188. 

WM2d: 

   
(p. 187). 

Os LD WMa/WM2b/WM2c/WM2d iniciam a parte conceitual separada dos textos, com 

o exemplo da síntese da amônia para trabalhar o conceito de Equilíbrio Químico. E ainda, a 

síntese da amônia é tratada na parte conceitual sem fazer nenhuma associação com os textos de 

rodapé que estão na mesma página, da mesma forma que não fazem inter-relação com a 

abordagem “contextual” que faz a introdução do capítulo. O conteúdo químico é referente a 

equação química da síntese da amônia, como pode ser observado no fragmento abaixo: 

WM2a/WM2b/WM2c/WM2d: Como exemplo, vamos trabalhar com a reação 

de síntese de amônia. Mas, quanto haverá de cada substância quando o sistema 

estiver em equilíbrio? Em outras palavras, em que extensão ocorrerá a reação?  

                                N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g). 

A adição de poluentes nas águas altera o equilíbrio do ecossistema, 

provocando terríveis desastres ambientais. (p. 477/342/147/200). 

 Contudo, na mesma página desse conteúdo químico, o contexto é outro, que não faz 

relação com a amônia. O LD aborda o problema que está em anexo: “A adição de poluentes 

nas águas altera o equilíbrio do ecossistema, provocando terríveis desastres ambientais, como 

no caso do óleo que atingiu as praias de Madre de Deus (BA), em 2009”.  
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WMa:                                                                        WMb: 

  
                                                  (p. 477).                                                                           (p. 342). 

WM2c:                                                                    WM2d: 

    
                                                    (p. 147).                                                                         (p. 200). 

O “equilíbrio do ecossistema”, no qual a adição de poluentes nas suas águas provoca 

terríveis desastres ambientais, citado nos fragmentos acima, não tem relação com equilíbrio 

químico dinâmico das reações reversíveis. O LD não aborda sobre uma possível relação, ou 

melhor, se há ou não alguma semelhança entre os dois equilíbrios. De qualquer forma, na parte 

conceitual, o LD trata sobre outro assunto, o equilíbrio químico da síntese da amônia. 

WM2d: 

 
(p. 200). 
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“A poluição das águas é um processo reversível, mas o tempo para alterar o estado de 

poluição depende de intervenções humanas nesse complexo sistema químico”. Este texto está 

presente no subcapítulo que trata sobre os fatores que deslocam o estado de equilíbrio químico. 

Contudo, essa associação não faz sentido, se o objetivo é trabalhar os conceitos químicos. Não 

há nexo entre “a poluição das águas como processo reversível” e as reações químicas 

reversíveis. Os termos “equilíbrio” ou “processo reversível” não tem o mesmo significado para 

o equilíbrio químico ou deslocamento de equilíbrio.  

Algumas questões relacionadas apenas à parte textual são colocadas no final desta 

abordagem, o LD WM2d as denominam de Participação Cidadã e Ação e Cidadania.  

WM2d: 

 

 
(p. 189). 
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Não há relação com os conceitos de equilíbrio químico e, de qualquer forma, a atividade 

Ação e Cidadania, proposta no LD WM2d, não se aproxima da abordagem contextualizada. 

Sobretudo, porque a suposta ação, enquanto atividade escolar, não vai interferir no problema 

identificado. Como já discutimos em alguns parágrafos anteriores, sobre a proposta dada na 

obra de WM, que é a de compreender a dinâmica dos sistemas químicos que mantêm a vida no 

planeta para promover a tomada de medidas para que os graves problemas ambientais de 

nossos rios sejam revertidos em um curto espaço de tempo, a contextualização passa mais pelo 

viés da compreensão mais profunda dos problemas sociopolíticos, socioambientais e das forças 

econômicas do sistema capitalista, do que simplesmente pelas ações escolares individuais.  

Na questão 9 do fragmento anterior entende-se que a resolução de problemas complexos 

se dá a partir de ações individuais e domésticas. Não significa que tais ações não sejam 

importantes e necessárias, mas o problema perpassa por aspectos econômicos e sociopolíticos 

mais complexos. Ausente desses aspectos, a abordagem de questões relacionadas à educação 

ambiental caracteriza-se por uma visão simplista e reducionista de tais problemas.  

Reiterando que não há coerência ou propósito apresentar um contexto que não faça 

interações com o conhecimento químico abordado no capítulo. Se a compreensão do papel 

social do ensino de Química na educação básica é o que circunscreve a discussão apresentada 

pelos nossos referenciais teóricos é salutar afirmar que ela não se dá ausente da associação entre 

o contexto social em questão e o conhecimento químico proposto no capítulo.  

A educação voltada à formação do educando que seja capaz de exercer a sua cidadania 

exige conhecimento e consciência crítica na sociedade, o que possibilita a participação do 

cidadão na sociedade, no sentido de enfrentamento dos problemas e na capacidade de 

influenciar mudanças em prol da sociedade. Importante reiterar que o objetivo da participação 

e/ou transformação se dá mais pelo questionamento ao modo de produção do que pelo incentivo 

ao respeito e ao discurso de conservação e atitude sustentável por parte dos alunos como 

indivíduos (DIAS, 2012). É nesse contexto que a Química pode contribuir, por meio do ensino 

de conceitos que estejam articulados com a problemática ambiental. 

A abordagem textual em WMa é, por vezes, apresentada com o objetivo de chamar a 

atenção do estudante, contudo trata a temática ambiental de forma reducionista e em nível do 

conhecimento do cotidiano.  

WMa: A água é como sangue que corre nas veias do nosso planeta e cuidar 

para que ela corra límpida e em boas condições é indispensável para a saúde 

mundial. [...] Assim, manter água para todos implica ter uma gestão 

ambiental voltada à conservação dos recursos naturais. (p. 495 e 496). 
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WM2b/WM2c: No presente capítulo vamos estudar sistemas em equilíbrio, 

muitos em meio aquoso, para, ao final, podermos compreender como é 

possível diminuir e até eliminar a poluição das águas. (p.333/138).  

A proposta é compreender como é possível diminuir e até eliminar a poluição das águas 

a partir do estudo dos sistemas em equilíbrio. Contudo, o contexto trabalha com poluição, 

tratamento de água e ações associadas à atitudes individuais.   

Os fragmentos abaixo, denominados Atitude sustentável e Debata e entenda foram 

retirados de textos que propõem o estudo dos sistemas em equilíbrio para compreender como 

é possível diminuir e até eliminar a polução das águas. Trata-se de incentivos às ações 

individuais, as quais não deixam de apresentar a sua importância, contudo não chega a ser 

considerada uma abordagem contextualizada que incorpora a educação ambiental. 

WM2c: Atitude sustentável. Como reduzir a poluição das águas.  

 

• Reduza o uso de detergentes não biodegradáveis.  

• Evite o desperdício de sabões e detergentes. 

• Verifique se a rede de esgotos de sua casa está corretamente ligada ao 

sistema de escoamento de sua cidade.  

• Não jogue lixo nas ruas, já que ele pode ser levado pelas águas das chuvas 

para o rio mais próximo, além de entupir redes de águas pluviais e causar 

enchentes.  

• Use sua capacidade de falar para orientar as pessoas à sua volta e oriente-

as sobre o uso mais correto da água. (p. 169). 

 Os LD em questão não retornam aos textos e, dessa forma, não verificamos o 

sentido/significado do termo “Atitude sustentável” na sua relação, por exemplo, com a 

descrição de “Como lavar a caixa-d’água de sua casa”, representado pelo fragmento abaixo.  
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WM2b/WM2c: 

 
(358/164). 

     Importante ressaltar que a maioria dos textos presentes no capítulo de Equilíbrio 

Químico dos LD WMa/WM2b/WM2c, que são relativamente grandes, de leitura cansativa e 

ausentes de relações significativas com a teoria e de análise crítica do contexto, não foram 

colocados no LD WM2d, o que representa uma melhoria na abordagem dada neste LD no que 

se refere ao conceito de contextualização. Excesso de textos não significa contextualização. 

O objetivo do ensino de Química contextualizado não implica, como já enfatizamos 

nesta tese, a valorização dos textos em detrimento da teoria científica. Michael Young (2013) 

salienta sobre a importância do “conhecimento poderoso”, alertando para o devido cuidado de 

não distanciar o processo de ensino e de aprendizagem do seu foco principal, que é o próprio 

conhecimento científico, neste caso o de Química. Defendemos, contudo, que a abordagem 

contextualizada deve ser baseada no conhecimento, que tem o seu valor intrínseco e é, 

sobretudo, direito do aluno. Isso não significa, todavia, que os limites disciplinares sejam fixos 

e imutáveis. O processo de ensino e de aprendizagem interdisciplinar e contextualizado depende 

do conhecimento baseado nas áreas disciplinares (YOUNG, 2013). A contextualização e a 

interdisciplinaridade não podem ser apreendidas nos livros didáticos de maneira a ultrapassar 

as finalidades específicas do conhecimento Químico escolar. 
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5.2. Descrição histórica como perspectiva de contextualização 

 A categoria de análise, descrição histórica como perspectiva de contextualização, 

caracteriza-se pela tentativa de se fazer a contextualização histórica da construção do 

conhecimento químico e suas implicações na sociedade. Ela representa a descrição de um 

simples “contexto histórico”, mas que não chega a ser contextualização. Um contexto não está 

associado necessariamente à abordagem contextualizada. 

 O quadro abaixo apresenta uma síntese da categoria descrição histórica como 

perspectiva de contextualização.  

Quadro 2: Síntese da categoria descrição histórica como perspectiva de contextualização. 

CATEGORIA CARACTERIZAÇÃO EXEMPLOS 

Descrição 

Histórica como 

Perspectiva de 

Contextualização. 

Não caracteriza 

abordagem 

contextualizada. 

Apenas uma descrição 

histórica e a-crítica, 

com apenas dados ou 

fatos históricos. 

Não contempla a real 

natureza do processo de 

construção histórica do 

conhecimento científico 

e suas relações com a 

realidade social. 

Tentativa de se fazer a 

contextualização 

histórica. 

Pode apresentar caráter 

de ciência neutra e 

salvacionista. 

Abordagem de uma 

“linha do tempo” como 

tentativa de 

contextualização 

histórica. 

UQa: A síntese da amônia [...], o que ajudou a 

salvar milhões de pessoas da fome. [...] Haber foi 

agracidado com o Prêmio Nobel em 1918. (p. 440). 

VV2d: No final do século XIX, alguns cientistas 

previam [...] uma enorme catastrofe. A síntese de 

Haber-Bosch representou enorme contribuição para 

a solução da fome de bilhões de pessoas, em todo 

mundo, graças ao papel que teve [...]. (p. 178-179). 

UQa: Mais de dois mil anos depois, o físico alemão 

Otto von Guericke inventou a primeira máquina 

capaz de produzir eletricidade. Com isso as pessoas 

passaram a ganhar a vida atraindo penas e papéis e 

inflamando álcool com seus corpos eletrizados, 

como fazem muitos mágicos nos dias de hoje. 

 
(p. 485). 

Fonte: o autor.  

 Entendemos que a importância da abordagem que valoriza a compreensão natureza do 

conhecimento químico, que implica conhecimentos sobre a história e as relações sociais da 

ciência, é de reconhecimento dos autores de livros didáticos de química. Por isso, inferimos 

que, na maioria dos textos, a colocação de dados históricos nos LD de química do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) tem a perspectiva (tentativa) da contextualização histórica 
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do conhecimento científico e tecnológico. Importante relembrar que a abordagem 

contextualizada é um requisito que implica a aprovação da obra pelo programa. 

 A contextualização do ensino de Química implica, ou circunscreve, os estudos sobre a 

história e filosofia da ciência. A necessidade desse conhecimento no ensino de ciência está 

associada à abordagem contextualizada, visto que a sua ausência promove a consolidação das 

visões deformadas da ciência. A abordagem que apresenta uma perspectiva de contextualização 

histórica e apresenta, concomitantemente, uma imagem reducionista e distorcida da natureza 

da ciência contribui para consolidar as visões deformadas da ciência (CACHAPUZ et al., 2005) 

e, em consequência disso, não pode ser considerada contextualizada. 

 Importante ressaltar que, mesmo que a abordagem apresente elementos que pudessem 

caracterizá-la como contextualizada, mas que apresenta, simultaneamente, elementos que 

contribuem para a consolidação da imagem da ciência como neutra e salvacionista, por 

exemplo, não colocamos tais elementos na categoria que representa a contextualização, no caso, 

a quarta categoria. O fato do LD apresentar apenas dados históricos referentes aos conceitos 

estudados não caracteriza a contextualização histórica, por isso, consideramos simplesmente 

um contexto histórico ou uma descrição histórica do conteúdo estudado. 

 O LD UQa coloca, em rodapé, dados históricos relativos à síntese da amônia, mas fica 

apenas no nível da informação e da visão da ciência como salvacionista. O LD não utilizado o 

referido texto para dar início a uma discussão sobre a natureza do conhecimento científico. 

UQa: A síntese da amônia em grandes quantidades permitiu obter grandes 

volumes de fertilizantes, aumentando assim a produção de grãos, o que ajudou 

a salvar milhões de pessoas da fome. Por seus trabalhos na síntese da 

amônia, Haber foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química em 1918. (p. 

440, grifo nosso).  

 Os fragmentos abaixo são representativos de um contexto que poderia ser direcionado 

à abordagem contextualizada, porém esse “contexto” passa a ideia de uma ciência instrumental, 

neutra e salvacionista, que está em função de solucionar o problema da fome de bilhões de 

pessoas, em todo mundo, graças ao papel que teve [...]. 

VV2d: No final do século XIX, os compostos nitrogenados naturais eram 

essenciais para a fertilização do solo. Nessa época, alguns cientistas previam 

para meados do século XX uma potencial catástrofe [...]. A síntese de 

Haber-Bosch representou uma enorme contribuição para a solução da fome 

de bilhões de pessoas, em todo mundo, graças ao papel que teve, e continua 

tendo, na produção de NH3. 
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(p. 178-179, grifo nosso). 

FE2a: Até o início do século XX, a principal fonte natural de compostos 

nitrogenados era o NaNO3 (salitre do chile). O salitre natural, porém, não seria 

suficiente para suprir o consumo atual de compostos nitrogenados. [...] Os 

produtos mais importantes são, sem dúvida, os adubos agrícolas – NH3, 

NH4NO3, (NH4)2SO4, H2NCONH2 (uréia), etc. Sem esses adubos, a produção 

agrícola mundial cairia acentuadamente, agravando mais o problema da 

fome. [...] Esse problema foi resolvido em 1909 pelo químico alemão Fritz 

Haber (1868-1934), com a síntese do amoníaco: N2 (g) + H2 (g)  2 NH3 (g). 

(p. 214, grifo nosso). 

 Os fragmentos acima são representativos de uma abordagem reducionista da produção 

do conhecimento científico, ausente da compreensão de que existem forças políticas e 

econômicas que impulsionam a produção e se apropriam do conhecimento químico. 

Representam, contudo, o intuito de adornar a ciência, colocando-a como neutra e salvacionista, 

capaz de resolver os problemas do mundo. Por isso, esses recortes, de forma pontual, 

representam simplesmente a descrição ou o “contexto” histórico como perspectiva de 

contextualização. 

 Esta é uma visão ultrapassada do positivismo no ensino tradicional em ciências, que  

[...] desconsidera a existência de construções subjacentes à produção do 

conhecimento científico- tecnológico, tal como aquela que leva a uma 

concepção de neutralidade da Ciência-Tecnologia. Relacionamos a esta 

compreensão de neutralidade os denominados mitos: superioridade do modelo 

de decisões tecnocráticas, perspectiva salvacionista da Ciência-Tecnologia e 

o determinismo tecnológico (AULER; DELIZOICOV, 2001, p. 105). 

 O LD pode apresentar um contexto ausente de reflexões mais profundas que envolvem 

o conhecimento químico e sua relação com questões sociais mais conflituosas, colocando a 

ciência como neutra e salvacionista, contudo, a nosso ver, ele pode ser o motivo principal da 

falta de interesse da maior parte dos estudantes pela disciplina de Química. Santomé (1998) 

salienta que não compartilha a ideia de que esse contexto, dado nos recursos didáticos de forma 

descritiva e não reflexiva, seja assimilado passiva e acriticamente pelos educandos. 
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 Interessa-nos retornar ao que Lutfi (1992) discute sobre uma característica da vida 

cotidiana, a confiança. Para o autor, na escola a confiança27 é fundamental, pois causaria muita 

tensão ficar duvidando do que está escrito nos LD. Contudo, ela tem base frágil, uma vez que 

se assenta no impedimento à reflexão e ao pensamento divergente. E não se mexe com a 

confiança sem que haja conflito. Enfim, a abordagem que tenta adornar o conteúdo científico, 

como neutro e salvacionista, que oculta a realidade do contexto estudado, está diretamente 

associado à alienação e causa resistência, por parte dos educandos, ao estudo da Química. 

 Todavia, faz-se necessário salientar que o contexto dado nos LD VV2d e FE2a também 

apresenta elementos da abordagem do cotidiano; no caso de VV2d são elementos que se 

aproximam da abordagem contextualizada. Por isso, colocamos outros recortes do contexto 

geral desses LD nas próximas categorias. Os próprios autores de VV2d, por exemplo, apontam 

no contexto geral a importância do tema amônia com os dizeres: “o desenvolvimento da síntese 

industrial da amônia é bastante ilustrativo de como aspectos sociais, econômicos e políticos 

estão profundamente relacionados com o progresso científico e tecnológico”. (VV2d, p. 179).  

 O LD FE2a aponta no contexto geral outro fator histórico que impulsionou o processo 

de síntese da amônia, ligado a questões de aspecto político, com os dizeres: “a síntese de Haber-

Bosch proporcionou aos alemães a possibilidade de resistir ao bloqueio dos aliados durante a 

Primeira Guerra Mundial” e discute sobre a importância da Química, “cujo desenvolvimento 

sofreu, a partir daquela ocasião, um impulso bastante acentuado” (FE2a, p. 215). 

 Consideramos importante reiterar que os LD em questão, iniciam uma discussão de 

grande relevância, no sentido de aproximar o estudante de química da natureza do 

conhecimento científico e das forças e intencionalidades sociopolíticas e econômicas que fazem 

acontecer o processo de construção desse conhecimento. O contexto inicia uma abordagem que 

permitiria compreender melhor que existem várias intencionalidades e objetivos, de vários 

setores da sociedade, sobretudo do político e do econômico, que impulsionam o processo de 

construção e apropriação do conhecimento científico e tecnológico, bem como as implicações 

desse conhecimento na sociedade. No entanto, os autores finalizam a discussão quando, de fato, 

deveriam começar, pois o contexto dado no LD tem informações suficientes para apresentar o 

conhecimento Químico de forma contextualizada.   

 Defendemos, contudo, que a discussão que envolve a compreensão da natureza do 

conhecimento químico e do seu papel na sociedade deve ser mais explorada e aprofundada 

 
27 Na escola, refere-se à confiança dos alunos frente ao conteúdo explicado pelos professores e pelos livros 

didáticos. 
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sempre que o conteúdo químico/científico estudado permitir. Todavia, tal discussão implica o 

conhecimento básico sobre a História e Filosofia da Ciência, que o LD deve propiciar ao longo 

dos seus contextos, para melhor compreensão, por parte dos educandos, das possibilidades e 

limitações da ciência. Para tanto, o rompimento com a visão reducionista da ciência é essencial 

para o desenvolvimento da capacidade de decisão, no qual o ensino se dá a partir de uma 

abordagem contextualizada que inter-relaciona Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), 

concebendo a primeira como um processo social e histórico e não dogmático (SANTOS; 

SCHNETZLER, 2010). 

 Todavia, há casos em que a escolha do contexto, por parte dos autores/autoras, não 

direciona necessariamente para a abordagem contextualizada. Mesmo porque, nem todo 

contexto escolhido apresenta uma ideia de problematização, ou tem como objetivo apresentar 

interações entre os aspectos sociais que envolvem o processo de produção do conhecimento 

científico e tecnológico. Consideramos que os fragmentos apresentados posteriormente são 

representativos desta categoria de análise, a descrição histórica como perspectiva de 

contextualização e, de forma diferente dos recortes anteriores, não traz consigo uma visão 

ingênua da natureza da ciência. A abordagem é semelhante à que objetiva a descrição científica 

do cotidiano como perspectiva de contextualização, a nossa próxima categoria de análise, 

contudo, nesse caso, a descrição científica é dada em um contexto histórico. 

 As obras de WM apresentam, no capítulo de eletroquímica, elementos que representam 

a descrição histórica do conhecimento químico e, sobretudo, nesse capítulo, conseguem fazer 

uma maior interação entre os conceitos estudados e o contexto histórico apresentado.  

WMa/WM3c/WM3d: No passado, foram propostas diferentes explicações 

para justificar a ocorrência de corrente elétrica. [...] Em 1786, ao dissecar uma 

rã próxima de um gerador eletrostático, Luigi Galvani notou que as pernas da 

rã sofriam fortes contrações. Dessas observações, desenvolveu sua teoria de 

“eletricidade animal”.  

 
(p. 648/245/203). 
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WMa:                             WM3b:                             WM3c:                              WM3d: 

       

                        (p. 651).                            (p. 245).                             (p. 250).                             (p. 207). 

WM3b:                                          WM3c:                                            WM3d: 

       
                                       (p. 243).                                          (p. 247).                                          (p. 205). 

WMa:                                            WM3c:                                            WM3d: 

     
                                        (p. 651).                                          (p. 249).                                         (p. 206).  

WMa/WM3b/WM3c/WM3d: Em nosso cotidiano, quando se fala em bateria 

logo pensamos em baterias de automóveis. [...] A bateria utilizada por 

automóveis foi inventada em 1859, pelo físico francês Raymond Gaston 

Planté [1834-1889]. [...] Nesse caso, tem-se a reação descrita pela equação: 

 
Depois de dada a partida, parte do movimento realizado pelo motor aciona um 

gerador, que fornece energia elétrica para a recarga da bateria. (p. 664-

665/260-261/264/220-221).  
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WM3b/WM3c/WM3d: 

 
O desenvolvimento das baterias de chumbo-ácido dispensou a necessidade de 

se dar a partida dos motores dos automóveis utilizando a força humana. (p. 

260/264/220).  

Verifica-se, portanto, a inter-relação entre o conteúdo químico, as equações químicas 

representativas das reações químicas que ocorrem nas pilhas e baterias estão presentes no 

contexto histórico, ou na descrição dos períodos em que tais artefatos foram inventados. 

WMa:                              WM3b:                             WM3c:                             WM3d: 

    
                          (p. 672).                           (p. 272).                            (p. 281).                            (p. 231). 

WMa/WM3b/WM3c/WM3d: Apesar de ter frequentado a escola somente até 

os 13 anos, Michael Faraday [1791-1867] sempre se interessou pela Ciência 

e a ela dedicou sua vida. Entre outras proezas científicas, pode ser considerado 

o pai dos motores e geradores elétricos.  

O físico e químico britânico Michael Faraday [1791-1867] pode ser 

considerado o pai da eletroquímica, por ter realizado boa parte das primeiras 

pesquisas nessa área, que o levam a propor os termos já tão usados neste 

capítulo: ânodo, cátodo, eletrólise e eletrodo. [...] Faraday afirmou: A 

quantidade de uma substância depositadas eletroliticamente é proporcional à 

quantidade de carga elétrica (Q) que atravessa o eletrólito. Esse enunciado 

ficou conhecido como Primeira Lei de Faraday. A partir desse enunciado 

pode-se definir a equação: m = k . Q [...]. (p. 671-672/271-272/280/231). 

 Colocamos o fragmento imediatamente anterior com o intuito de mostrar que a 

descrição histórica faz associação com o conteúdo químico estudado no capítulo. Reiterando 

que, caso não houvesse a interação contexto/conceito o texto em questão representaria a 

primeira categoria de análise, já apresentada anteriormente.   
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 O LD UQa inicia o contexto histórico do estudo da eletroquímica a partir da origem do 

termo eletricidade. 

UQa: Desde nosso nascimento estamos em contato com uma das maiores 

conquistas do ser humano: a eletricidade. [...] Assim vamos iniciar o estudo 

da eletroquímica [...]. Há milhares de anos, o filósofo grego Tales de Mileto 

(625 a.C.-550 a.C.) observou que o âmbar amarelo, encontrado 

principalmente no litoral do Mar Báltico, quando friccionado na seda, tinha a 

propriedade de atrair fragmentos de palha e outros corpos leves. Os gregos 

chamavam essa resina de élektron, palavra que deu origem ao termo 

eletricidade. (p. 484-485). 

 Consideramos que o objetivo apresentado pelos autores de UQa, no capítulo de 

eletroquímica, é de fornecer uma “linha do tempo” na abordagem histórica da eletricidade até 

chegar ao conceito de pilha. Importante salientar que não deixa de ser uma abordagem 

importante para que o aluno possa compreender os fatos históricos que envolvem o processo 

de construção dos referidos conceitos relacionados à eletroquímica. 

UQa: Mais de dois mil anos depois, o físico alemão Otto von Guericke 

inventou a primeira máquina capaz de produzir eletricidade. Era uma esfera 

de enxofre dotada de um dispositivo mecânico que, sofrendo rotação, se 

tornava eletrificada quando em contato com alguma parte do corpo humano. 

Com isso, pessoas passaram a ganhar a vida atraindo penas e papéis e 

inflamando o álcool com seus corpos eletrizados, como fazem muitos mágicos 

nos dias de hoje.  

  

 

Descartes escreveu: “A chama que queima a mão é transmitida pelo sistema 

nervoso até o cérebro como um estímulo, o qual atormenta o homem como 

uma pequena chama”.   
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[...] Estava inventada a pilha elétrica. Alessandro Volta divulgou sua 

descoberta em 20 de março de 1800.  

 
(p. 485/486). 

O LD UQa continua o contexto, a “linha do tempo”, com os fatos históricos, 

apresentando outras formas de pensamento que antecedem o conhecimento químico, como 

dado no fragmento que representa o texto sobre Descartes. Posteriormente, apresenta os 

trabalhos desenvolvidos por Galvani, Volta e Daniel, até chegar à explicação da pilha seca de 

Leclanché. E, por fim, apresenta também o trabalho de Michael Faraday dentro dessa descrição 

histórica relacionada aos conceitos da eletroquímica.  

Não são elementos que caracterizam uma aproximação com a realidade social, com a 

contextualização. Contudo, vale ressaltar, mesmo que os autores não tenham apresentado um 

contexto direcionado à alguma problemática de aspecto social, político, econômico e/ou 

ambiental ou também direcionado à alguma problemática inerente ao processo de construção e 
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apropriação social do conhecimento científico, o LD UQa não apresentou, no capítulo 

analisado, uma abordagem reducionista em relação à natureza da ciência. 

O objetivo de fornecer dados ou apresentar fatos históricos relacionados aos conceitos 

estudados no capítulo também é verificado nos fragmentos abaixo, das obras de AC2a e 

WM2b/WM2c/WM2d. 

AC2a: No antigo Egito, por aquecimento do esterco de camelo era obtido um 

sal que ficou conhecido como sal amoníaco (NH4Cl), em homenagem ao deus 

Amon. Na decomposição desse sal forma-se a amônia (NH3), cujo nome, 

portanto, está relacionado ao nome do mitológico deus egípcio. [...] O alemão 

Fritz Haber e o norte-americano Carl Bosch conseguiram otimizar a síntese 

de amônia, o que lhes valeu o Prêmio Nobel de Química. 

   
(p. 227).   

WM2b/WM2c: Por volta de 1905, os químicos alemães Fritz Haber e Carl 

Bosch conseguiram resolver problemas técnicos da fabricação industrial de 

amônia [...]. Haber e Bosch foram agraciados com prêmio Nobel de Química 

em 1918 e 1931 [...]. A síntese industrial da amônia representa uma das 

grandes descobertas na história da Química. (p. 350/156). 

WM2b:                                           WM2c: 

   
                               (p. 350).                                                                 (p. 156). 

WM2b/WM2c/WM2d: Henry Louis Le Chatelier nasceu em Paris. [...] foi 

grande divulgador da importância da Química para a indústria. [...] Com base 

em sua lei do deslocamento químico, de 1888, define as condições de 

temperatura e pressão para a síntese da amônia, a partir do nitrogênio 

atmosférico. Registrou a patente, mas não chegou à produção industrial, o que 

foi feito posteriormente por Fritz Haber [1868-1934] e Carl Bosch [1874-

1940]. (p. 348-349/153-154/206).        
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WMa:                                          WM2b:                                          WM2c/WM2d: 

     
Henry Louis Le Chatelier. (p.483). Henry Louis Le Chatelier. (p.342). Henry Louis Le Chatelier. (p.153/206). 

WM2b/WM2c/WM2d: Em seu livro didático, Linus Pauling [1901-1994] dá 

o seguinte conselho aos estudantes: “anos depois de terminar sua faculdade, 

você pode (a menos que você se torne um químico ou trabalhe em alguma área 

próxima) esquecer-se de todas as equações matemáticas que se relacionem ao 

equilíbrio químico. Eu espero entretanto que você não se esqueça do princípio 

de Le Chatelier.” (p. 349/154/206). 

WM2c:           

    

                                                                                                                                         (WM2c, p. 155). 

 Os LD SP2b/SP2c/SP2d apresentam nos capítulos de eletroquímica e equilíbrio químico 

as notas que representam a descrição histórica, denominadas de Química tem história. 

SP2b: Química tem história. Os íons hidrogênio e as reações enzimáticas. 

O químico dinamarquês Soren Sorensen (1868-1939) tornou-se conhecido 

pela introdução do conceito de pH (potencial hidrogeniônico), o qual indica o 

grau de acidez e ou o grau de basicidade de uma solução aquosa. [...] A fim 

de facilitar seu trabalho no controle de qualidade da cerveja, Soren criou a 

escala do pH, pois a concentração dos íons hidrogênio tem papel fundamental 

nas reações enzimáticas e, portanto, na qualidade da cerveja.  
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  (p. 225). 

SP2b/SP2c/SP2d: Química tem história. A primeira pilha elétrica. A 

primeira pilha elétrica foi desenvolvida por Alessandro Giuseppe Antonio 

Volta (1745-1827), a partir da divulgação de resultados de pesquisa de Luigi 

Galvani (1737-1798). 

 (p. 293/219/199). 

 São descrições históricas recorrentes nos LD analisados, o que explica a introdução do 

conceito de pH, que indica o grau de acidez das soluções aquosas e o que trata da primeira pilha 

elétrica. Nas obras de MM, a descrição histórica está representada pelos fragmentos abaixo.  

MMa/MM2b/MM2c/MM2d: Aspectos históricos. A vitamina C, a mais 

comum das vitaminas, é a substância quimicamente conhecida como ácido 

ascórbico. O seu nome vem de um termo latino – scorbutos – que era usado 

para designar os sintomas decorrentes de sua falta no organismo. [...] Conta-

se que Vasco da Gama (1469-1524), o navegante português que, em 1497, 

foi o primeiro europeu a contornar o Cabo da Boa Esperança (Sul da África), 

perdeu mais da metade de seus homens por uma doença que era, muito 

provavelmente, o escorbuto. Por volta de 1500, contudo, alguns navegantes 

holandeses e ingleses detectaram o poder de frutas frescas e de suco de limão 

na prevenção daquele mal em longas viagens. (p. 288/186/211/206, grifo 

nosso). 

 Os autores da obra MM reconhecem o texto como sendo apenas informações de 

aspectos históricos da vitamina C. Todavia, ao mesmo tempo, é um contexto importante para a 

construção do conhecimento químico, sobretudo, porque está associado ao conteúdo químico 

trabalhado no capítulo, sobre as propriedades redutoras do ácido ascórbico. 



203 
 

MMa:                                                                     MM2b/MM2c/MM2d: 

   
(p. 288).                                                                                                                                   (p. 186/211/206). 

MM2b/MM2c: 

 
                                            (p. 186/211).              

MM2d: 

 
                     (p. 206).                        

MMa/MM2b/MM2c/MM2d: Quando nos preocupamos com as reações que 

ocorrem no organismo, lembramos, por exemplo, das recomendações que 

sempre ouvimos: “Precisamos comer alimentos que contenham 

vitaminas”, “Ferro é bom para anemia”, “É preciso repor sais minerais”. 

Seguimos a maioria delas, mesmo sem saber como essas substâncias atuam 

em nosso organismo. (p. 297/174/198/194). 



204 
 

 Colocamos o último fragmento para mostrar que os LD da obra de MM fazem uma 

introdução do conteúdo a ser estudado, propõem uma discussão para o capítulo e, de fato, a faz 

no decorrer desse capítulo. A interação conceitual/contextual é verificada no decorrer de cada 

capítulo analisado nos LD de MM. 

 A abordagem histórica representada pelo fragmento abaixo, em MR2b, associa no 

contexto a característica dinâmica da produção do conhecimento científico, não ocultando, 

portanto, as revoluções e as polêmicas que ocorrem no meio científico e acadêmico, antes de 

se chegar à “consolidação” dos conceitos químicos.  

MR2b: Como surgiram as pilhas. 

      
Luigi Galvani                                  Pilha de Volta                                Alessandro Volta 

Em 1786, o médico italiano Luigi Galvani (1737-1798) observou 

acidentalmente o que ele chamou de “eletricidade animal”. “[...] Por acaso, 

um de meus assistentes tocou a ponta de seu bisturi no nervo interno da coxa 

da rã; imediatamente os músculos dos membros foram agitados por violentas 

convulsões.” [...] Em 1793, Volta percebeu que os músculos da rã não se 

contraíam se a placa e o fio fossem constituídos de um mesmo metal e passou 

a rejeitar a teoria de Galvani. Iniciou-se então uma polêmica calorosa entre 

Galvani e Volta. [...] Esse aparelho, chamado pilha porque os discos de cobre, 

de feltro e de zinco eram literalmente empilhados uns sobre os outros [...]. 

Essa descoberta tornou-o definitivamente uma celebridade: em 1801 foi 

recebido por Napoleão, que desejava ver o aparelho. Recebeu posteriormente 

do imperador a nomeação de senador e depois conde do reino da Itália. (p. 

335-336, grifo nosso). 

 Esse contexto representa o rompimento com uma visão individualista da ciência, que 

apoia implicitamente a ideia empirista de “descobrimento” realizado por “gênios solitários”, 

que ignora as crises e revoluções científicas (CACHAPUZ et al., 2005, p. 52). 

 A obra de MR apresenta a mesma característica de MM, em que o conteúdo químico do 

capítulo é trabalhado no próprio contexto, o que facilita a aproximação, tanto da abordagem 

histórica, quanto do cotidiano e da contextualização.  

 Na abordagem histórica representada pelo fragmento abaixo, em que há também uma 

relação entre os conceitos de pilha e os de equilíbrio químico, a autora de MR2b discute sobre 
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a importância da pilha feita em solução aquosa no contexto da pesquisa científica, passando à 

discussão sobre a pilha seca Leclanché no contexto da tecnologia, uma vez que esta última 

fornece corrente elétrica satisfatória para ser utilizada na prática.  

MR2b: As pilhas feitas em solução aquosa apresentam aplicação em termos 

de pesquisa, por exemplo, para determinar a espontaneidade de uma reação de 

oxirredução, o pH de uma solução ou o Kps de uma substância. Essas pilhas, 

porém, não apresentam praticidade de uso [...]. A pilha seca, entretanto, além 

de ser muito prática, fornece uma corrente elétrica satisfatória por um longo 

período de tempo. Esse tipo de pilha começou a ser desenvolvida pelo 

engenheiro francês Georges Leclanché (1839-1882) por volta de 1866. (p. 

349). 

  No LD MR2d, a autora discute ainda mais sobre esse contexto. Importante verificar, 

sobretudo, é que a abordagem dos conceitos científicos inerentes ao capítulo estudado está 

sempre associada ao contexto.  

MR2d: Em 1866 Lechanché patenteou seu invento, que se tornou um sucesso 

imediato. Em aproximadamente dois anos, vinte mil pilhas já estavam sendo 

utilizadas nos sistemas de telégrafo, de sinalização e de campainhas. Até 

mesmo os primeiros telefones, feitos de madeira para pendurar na parede, 

tinham embutidos o sistema de transformação de energia química em energia 

elétrica proposto por Lechanché. Somando-se as reações anódica e catódica, 

temos a reação global.  

 

    
(p. 250). 

  A inter-relação entre o conteúdo químico do capítulo estudado e dos conceitos gerais da 

Química são abordados no contexto histórico e do cotidiano, como pode ser verificado nos 

fragmentos retirados da obra de MR, representados abaixo. 

MR2b/MR2c/MR2d: Lembre-se de que Faraday não sabia da existência dos 

elétrons e não conhecia a grandeza mol. Aliás, utilizar a relação entre 

constante F (determinada experimentalmente por Faraday) e a carga de 1 

elétron, que o físico Robert Andrews Milikan (1868-1953) também 

determinou experimentalmente, é uma maneira clássica de se chegar ao valor 
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da constante de Avogadro. O nome e o símbolo da constante de Faraday são 

uma homenagem ao trabalho desse cientista.  

Cotidiano do Químico. Síntese do alumínio. Mas o método de Wöhler era 

caro e muito complexo, de modo que o alumínio chegou a ser vendido por 220 

dólares o quilograma. [...] Charles Martin Hall (1863-1914), um jovem de 22 

anos que era aluno de Jewett, decidiu que esse seria o tema de seu projeto de 

graduação: pesquisar uma forma econômica de obter alumínio. [...] Hall ligou 

a bateria, de modo que a corrente elétrica atravessasse a mistura, e observou o 

alumínio metálico [...]. Consta que, poucos meses depois, um jovem francês 

chamado Paul L. T. Heroult (1863-1914), também com 22 anos, desenvolveu 

o mesmo processo eletrolítico para a obtenção de alumínio (sem nunca ter 

ouvido falar do trabalho de Hall). De qualquer forma, Hall entrou primeiro 

com o pedido de patente do processo e recebeu prioridade. Hall ficou 

milionário com sua descoberta [...]. Em 1889, o químico alemão Johann 

Friedrich Wilhelm Adolf von Bayer (1835-1917) aperfeiçoou o processo 

desenvolvido por Hall. É o processo de Bayer que as indústrias utilizam hoje. 

(p. 373-394/294-310/268-283). 

 O LD CP2d, aprovado no último PNLD, trabalha no decorrer de todo o capítulo com o 

tema equilíbrio químico e sua importância para a saúde, especificamente a saúde bucal. 

Portanto, apresenta uma escrita semelhante às obras de MM e MR, que apresentam textos que 

fazem relação significativa com os conceitos Químicos e são explorados no contexto geral do 

capítulo. Com tais características, o LD CP2d apresenta elementos desta categoria, descrição 

histórica como perspectiva de contextualização, mas também alcançam a abordagem do 

cotidiano e a abordagem contextualizada do conteúdo químico, que serão tratadas nas próximas 

categorias da contextualização. Trata-se de uma obra que atinge a proposta de um LD inovador, 

sobretudo, pela sua capacidade de não dissociar a abordagem conceitual da contextual. 

CP2d: A formação da cárie. Na antiguidade, a civilização mesopotâmica 

habitava as margens dos rios Tigre e Eufrates, região que atualmente 

corresponde ao Iraque e à Síria. [...] No século VII a.C., uma lenda dos assírios 

atribuía a degradação dos dentes (a cárie) aos vermes. Até a metade do século 

XIX, muitas pessoas ainda acreditavam que existiam vermes que se 

alimentavam de dente. Hoje a hipótese mais aceita é a de que milhões de 

bactérias encontram na boca temperatura, umidade e alimento ideais para 

viver e se reproduzir. O metabolismo dessas bactérias gera substâncias que 

degradam o esmalte dos dentes – a camada mais externa –, causando as cáries. 

Essa teoria foi proposta pelo cientista estadunidense Willougthby Dayton 

Miller (1853-1907) no fim do século XIX. Ele fez o seguinte experimento: 

colocou um dente, um pedaço de pão e um pouco de saliva em um tubo de 

ensaio. Notou que, com o passar do tempo, o dente ia sendo degradado, o que 

não ocorria quando a saliva era previamente aquecida. Então, ele propôs a 

hipótese de que o aquecimento matava as bactérias, pois o esmalte dos dentes 

permanecia inalterado. 

Por tradição, os xavantes praticavam a caça e a coleta de frutos e raízes, 

cultivavam milho, feijão e abóbora, [...]. Mas a alimentação mudou em 

algumas aldeias quando os índios, com a renda da venda de artesanato e outros 

recursos, começaram a consumir produtos industrializados como açúcar de 

cana, sucos, biscoitos, refrigerantes e outros alimentos, como o macarrão. [...] 

Se você, porém, quer saber por que os dentes dos índios que mantiveram suas 
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tradições permaneceram saudáveis, mesmo sem produtos de higiene, aqui vai 

a resposta: o segredo está na mastigação. Alguns frutos e legumes crus 

precisam ser bem triturados e, com isso, provocam a autolimpeza dos dentes. 

A mistura dos movimentos dos dentes, dos alimentos e da nossa saliva, 

estimulados pela mastigação, ajudam a remover a placa bacteriana: a camada 

de bactérias que se forma no dente e provoca a cárie. (p. 214 e 222). 

 Há um contexto que é tratado em todo o capítulo, que passa pela explicação da 

fermentação de restos de alimentos feitas por bactérias com liberação de ácidos que são 

responsáveis pela cárie. Não subsequentemente, mas simultaneamente ao contexto dado, o LD 

CP2d apresenta a explicação do conteúdo de equilíbrio Químico, que passa pelos conceitos de 

deslocamento de equilíbrio e pH, sempre retornado ao contexto e ao tema do capítulo – 

Equilíbrio químico e sua importância para a saúde.   

 O LD CP2d relaciona o contexto histórico, representado pelo fragmento abaixo, com o 

conteúdo químico do capítulo, passando pela explicação da formação da fluorapatita, uma 

substância pouco solúvel devido ao valor da sua constante de solubilidade. O que dá significado 

ao contexto a partir do conceito, sendo o inverso também verdadeiro. 

CP2d: O primeiro creme dental da história, datado de cerca de 2000 a.C., 

surgiu no Egito [...]. Por volta da década de 1930, percebeu-se que as pessoas 

que moravam em municípios abastecidos com água naturalmente fluoretada 

(água com flúor) tinham baixos índices de cárie. Em 1945, o município de 

Grand Rapids, nos Estados Unidos, tornou-se o pioneiro em fluoretação da 

água destinada à população, com redução de 50% de incidência de cáries. No 

Brasil, o processo de fluoretação iniciou-se em 1953, no município de Baixo 

Guandu, no Espírito Santo, mas apenas em 1974 essa medida tornou-se 

obrigatória. (p. 216). 

 Nos LD de MR, MM e CP2d o contexto não fica isolado da parte que trata dos conceitos 

químicos inerentes ao capítulo estudado, e ainda, os exemplos apresentados no contexto são, de 

forma geral, os mesmos trabalhados na abordagem conceitual. Nesses LD, a escrita dos 

contextos e dos conceitos ocorre concomitantemente, em um mesmo texto, sendo uma 

característica importante para que a abordagem conceitual se aproxime da contextualização. O 

importante é promover uma tensão dialética, no sentido de que, se a abordagem é a contextual, 

ela deve organizar os desdobramentos conceituais ou, ainda, se a abordagem é a conceitual, ela 

deve organizar os desdobramentos contextuais (MORTIMER, 1988).  

 Importante ressaltar que, por essas características, os referidos LD, de MR, MM e CP, 

também apresentam elementos representativos da categoria descrição científica do cotidiano 

como perspectiva de contextualização e da categoria contextualização como aproximação entre 

o conhecimento químico e a realidade social, as próximas e respectivas categorias apresentadas 

neste trabalho.  
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5.3. Descrição científica do cotidiano como perspectiva de contextualização 

 Os termos cotidiano e contextualização são amplamente conhecidos por professores e 

autores de LD do ensino médio. No entanto, na prática escolar e nos LD de química, não existe 

uma delimitação mais precisa do que seja uma abordagem do cotidiano ou uma abordagem 

contextualizada do conteúdo químico. 

 O quadro abaixo apresenta uma síntese da categoria descrição científica do cotidiano 

como perspectiva de contextualização. 

Quadro 3: Síntese da categoria descrição científica do cotidiano como perspectiva de 

contextualização. 

CATEGORIA CARACTERIZAÇÃO EXEMPLOS 

Descrição 

Científica do 

Cotidiano como 

Perspectiva de 

Contextualização. 

Não caracteriza 

contextualização. 

O objetivo é especificamente o 

ensino dos conceitos químicos. 

Linguagem objetiva e 

simplificada.  

Não dissocia o contexto dos 

conceitos. 

Aborda exemplos, fatos, 

fenômenos e tecnologias do 

cotidiano. 

Ausente de questionamentos e 

criticidade quanto aos aspectos 

sociais e políticos. 

Pode apresentar reducionismo 

e caráter salvacionista. 

Quando não apresenta 

reducionismo é abordagem 

importante para o ensino dos 

conceitos químicos.  

Não vai além da cotidianidade. 

Estratégia para ensinar 

conceitos de forma mais fácil e 

chamativa. 

De caráter técnico, não há 

aproximação com a realidade 

social.  

MM2c/MM2d: [...] quando a luz incide sobre 

a lente, o equilíbrio se desloca no sentido de 

formação de prata metálica (Ag+) que 

escurece a lente. [...]. 

 
         (p. 162). 

NSa: Um tipo de bafômetro normalmente 

utilizado pela polícia rodoviária, do Brasil e 

de outros países, é baseado no princípio da 

pilha combustível [...]. No ânodo ocorre a 

oxidação, conforme a semi-reação: 

CH3CH2OH(g) → CH3CHO(g) + 2H+
(aq) + 2e- 

(p. 510). 

AC2a: A agricultura é responsável por cerca 

de 90% do alimento consumido 

mundialmente. Não fosse pela fabricação de 

fertilizantes, a produtividade das lavouras 

seria sensivelmente menor e haveria ainda 

mais fome ao redor do mundo.  (p. 208). 

MR2b: Pilha de combustível. [...] utilizadas 

principalmente na indústria e como fonte de 

energia em algumas espaçonaves tripuladas – 

como as naves Gemini, Apollo, o Ônibus 

Espacial [...] são importantes porque não 

geram produtos poluentes. [...] 2H2(g) + O2(g) 

→ 2H2O(l) ΔE = 0,9 V entre 70 ºC e 140ºC. A 

água formada é arrastada como vapor e pode 

ser purificada para ser consumida. (p. 360).  

Fonte: o autor. 

 A descrição científica do cotidiano é vista, de maneira geral, como uma abordagem mais 

fácil e chamativa, no sentido de ensinar os conceitos químicos nas suas relações com as 
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situações que ocorrem na vida diária dos alunos. Trata-se de uma abordagem mais 

simplificadora e superficial do contexto em questão, que trabalha com questões mais pontuais 

em nível do cotidiano, sem o intuito de envolver questões mais complexas da realidade social. 

A discussão sobre a real natureza do conhecimento científico na perspectiva da História e 

Filosofia da Ciência não é fator relevante na abordagem do cotidiano. 

Verificamos nos LD analisados uma grande quantidade de elementos representativos 

dessa abordagem, que se apresenta também como uma forma de chamar a atenção do estudante 

no momento da aprendizagem dos conteúdos químicos. A descrição científica do cotidiano tem 

como principal propósito ensinar os conceitos científicos. É também uma forma do aluno dar 

significado ao conteúdo químico estudado, explicando e justificando os fenômenos, fatos e 

tecnologias do cotidiano de forma mais científica, a partir de um enfoque positivista. Nesse 

sentido, a ciência apresenta-se como a forma objetiva de explicação, não no sentido de trazer 

dúvidas, incertezas ou problemas, mas no sentido de apresentar um conhecimento científico 

pronto e verdadeiro, capaz de explicar os fatos, os fenômenos e as tecnologias que fazem parte 

do cotidiano imediato do aluno. 

Vale ressaltar que a abordagem do cotidiano, principalmente quando se objetiva a 

descrição de artefatos tecnológicos a partir dos conceitos científicos estudados, tem a sua 

importância no processo de ensino de química. Portanto, se o intuito é o de chamar a atenção e 

aguçar a curiosidade do aluno, no sentido de instigar a compreensão e a explicação do conteúdo 

escolar com as tecnologias, a descrição científica do cotidiano se apresenta como uma 

abordagem de grande relevância. Contudo, não se trata da contextualização dos conteúdos 

Químicos porque não vai além do conhecimento do cotidiano e não tem o objetivo de tratar a 

real natureza do conhecimento científico, de sua produção e das implicações desse 

conhecimento na realidade social, no mundo globalizado e capitalista.  

Outra questão a ser considerada, frente à perspectiva da abordagem do cotidiano ou 

contextualizada, se refere ao caráter de temporalidade do LD, que passa pelo processo de 

elaboração, correção, submissão e aprovação pelo PNLD, até chegar às mãos dos estudantes e 

professores. Durante esse período, possivelmente, o contexto e a realidade social já terão sofrido 

alterações, o que implica efetivamente o trabalho dinâmico do educador no processo de 

recontextualização. 

Verificamos que, apesar de a maioria dos LD de química analisados apresentarem uma 

nova forma de abordagem do conteúdo químico, que visa a contextualização, alguns desses LD 

ainda valorizam mais a descrição científica do cotidiano. Contudo, entendemos que a 
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abordagem do cotidiano seja importante e necessária no processo de ensino e de aprendizagem 

dos conteúdos da química, pois 

[...] a relação que temos com o conhecimento cotidiano e com a própria 

cotidianidade é diretamente determinada pelas relações sociais a que somos 

submetidos. Na vida cotidiana, nós, homens e mulheres, organizamos nossas 

ações e as repetimos diversas vezes ao longo do tempo. De acordo com o 

tempo, distribuímos nossas ações organizadamente, ainda que 

irrefletidamente, e assim compomos nossa cotidianidade. Essa irreflexão é 

histórica e necessária. [...] Para tanto, é preciso ter assimilado a manipulação 

das coisas, o que é sinônimo de manipulação das relações sociais. Mais que 

isso, é preciso submeter-se às leis da natureza, mediadas pelas relações sociais, 

e assimilar as formas de comunicação social (LOPES, 1999, p. 139). 

Todavia, a questão está em ir, ou não ir, além da abordagem em nível do cotidiano. 

Nesse sentido, esta seria apenas o primeiro passo quando o objetivo é a contextualização. O 

primeiro “nível” de abordagem, a do cotidiano, fica apenas em uma análise de situações já 

conhecidas pelos alunos, em nível descritivo, porém não são problematizadas e analisadas em 

uma dimensão mais profunda dos aspectos sociais inerentes ao contexto em questão.  

Os elementos da categoria descrição científica do cotidiano como perspectiva de 

contextualização são representativos das abordagens que valorizam principalmente as relações 

entre o conhecimento científico e as tecnologias, em que o objetivo é a explicação de artefatos 

tecnológicos a partir dos conceitos que estão sendo estudados no capítulo. Os fragmentos 

representativos desta categoria são os mais recorrentes nos LD analisados e, de forma geral, 

mais encontrados em textos de rodapé, separados da sequência de conteúdos e do contexto geral 

do capítulo em questão. 

O contexto é dado como instrumento ou método para ensinar os conceitos químicos e 

justificar a importância daquele conhecimento, principalmente em nível técnico. Portanto, a 

abordagem do cotidiano não objetiva, como no caso da contextualização, a educação científica 

com vistas à construção mais crítica da cidadania e da realidade social. A descrição científica 

do cotidiano não tem a intenção de levantar problemas relacionados, por exemplo, às forças de 

produção e de apropriação do conhecimento químico/científico que existem na sociedade. 

Também não tem o intuito de aprofundar nas questões que envolvem o estudo da história e 

filosofia da ciência. 

Os fragmentos abaixo, dos LD MM2c/MM2d, SP2d e AC2a/AC2b, representam textos 

que descrevem o fenômeno que ocorre nas lentes fotossensíveis a partir do conteúdo que vai 

ser estudado no capítulo, nesse caso o deslocamento de equilíbrio.  
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MM2c/MM2d: 

  
(p. 166/162). 

SP2d: As fotografias mostram uma pessoa usando óculos com lentes 

fotocromáticas. Essas lentes são compostas por cristais que combinam 

halogênios (cloro, bromo ou iodo) com a prata. Uma representação desse 

processo pode ser: 

 
Os haletos de prata são transparentes e sensíveis à luz ultravioleta – presente 

no sol. Ao entrar em contato com a luz solar, a prata metálica é formada, o 

que torna a lente escura. Ao diminuir a luminosidade em que o sistema se 

encontra, há o favorecimento da formação do cloreto de prata, e ocorre o 

clareamento da lente fotocromática.  

 

 
(p. 108).  

AC2a:                                                              AC2b: 

     
                                  (p. 225).                                                              (p. 282). 

AC2a/AC2b: As lentes fotocromáticas possuem cristais de cloreto de prata 

(AgCl) incorporados diretamente ao vidro. [...] 
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O aumento da incidência da luz desloca o equilíbrio para a direita, fazendo a 

lente escurecer. Ao entrar em um local escuro, a diminuição da incidência de 

luz desloca o equilíbrio para a esquerda, clareando a lente. (p. 225/282). 

 São textos que apresentam caráter introdutório, têm como objetivo mostrar as aplicações 

tecnológicas do conhecimento Químico e fazem, portanto, relações significativas com conteúdo 

científico estudado no capítulo. Importante para que o estudante possa fazer associação dos 

conceitos químicos, neste caso de deslocamento de equilíbrio, com exemplos, fatos e 

fenômenos do cotidiano. 

Na obra de MR a explicação química de como funcionam as lentes fotocromáticas é 

mais valorizada, quando comparada com a explicação dada nas obras de MM, SP e AC. 

MR2b:                                                             MR2c: 

    
                                   (p. 267).                                                             (p. 215). 

MR2b/MR2c/MR2d: Equilíbrio químico em lentes fotossensíveis. Lentes 

fotossensíveis que escurecem ou clareiam conforme a luminosidade são feitas 

de um vidro fotocromático que contém cristais de cloreto de prata 

aprisionados entre os tetraedros de sílica que constituem o vidro, além de uma 

pequena quantidade de íons cobre I. Nesse tipo de lente ocorre os seguintes 

equilíbrios: 

 
Quando a luz incide sobre a lente, o equilíbrio se desloca no sentido de 

formação de prata metálica, e a lente fica escura. Ao mesmo tempo, os íons 

Cu1+ reagem com o Cl2 regenerando os íons cloreto Cl1-. 

 
(p. 267/215/212).  

Nos LD MR2b/MR2c/MR2d o mesmo tema é tratado, sobre as lentes fotossensíveis, 

contudo com maiores explicações da parte conceitual que envolve o deslocamento de equilíbrio 

químico, sendo esta uma característica da obra de MR, a valorização tanto da abordagem 

contextual quanto da abordagem conceitual. Nesses LD, o texto sobre lentes fotossensíveis 

encontra-se junto a outros seis, na parte final do subcapítulo de deslocamento de equilíbrio 

químico, são eles: equilíbrio químico na camada de ozônio; equilíbrio químico no estômago; 

equilíbrio químico em lâmpadas halógenas; equilíbrio químico nos dentes; equilíbrio químico 

na ingestão de remédios e equilíbrio químico nas cavernas. Todavia, a obra de MR reconhece 

que estes são apenas exemplos do cotidiano que envolvem o equilíbrio químico, pois o próprio 



213 
 

livro os denominou de fenômenos do cotidiano que envolvem equilíbrios. Verifica-se, pois, que 

o LD pode apresentar elementos representativos da categoria contexto histórico ou descrição 

científica do cotidiano e, ao mesmo tempo, pode apresentar elementos que o faz se aproximar 

também da contextualização e da interdisciplinaridade, o que foi identificado na obra de MR.  

Em VV2d o caráter alcalino do calcário é explicado pela descrição da sua aplicação na 

agricultura. A explicação do conteúdo químico é continuada no decorrer do capítulo de 

Equilíbrio Químico. 

VV2d: Você já aprendeu também que os agricultores costumam reduzir a 

acidez do solo acrescentando a ele cal (óxido de cálcio), um óxido básico, ou 

carbonatos, como o carbonato de cálcio, CaCO3, por exemplo, na forma de 

calcário – o carbonato de cálcio [...].  

 
(p. 199). 

 Em NSa, ao trabalhar o conceito de potencial de redução no capítulo denominado de 

reações químicas produzindo energia, os autores/autoras recorrem à explicação do princípio 

químico do artefato tecnológico conhecido no cotidiano como bafômetro.  

NSa: Um tipo de bafômetro normalmente utilizado pela polícia rodoviária, do 

Brasil e de outros países, é baseado no princípio da pilha combustível (como 

as utilizadas nos ônibus espaciais da NASA para produzir energia elétrica a 

partir da reação entre os gases hidrogênio e oxigênio). [...] No ânodo, ocorre 

a oxidação (catalisada pela platina), conforme a semi-reação: 

CH3CH2OH(g) → CH3CHO(g) + 2H+
(aq) + 2e- 

(Adaptado de: Braathen, Christian. Hálito culpado – O princípio químico do 

bafômetro. Química Nova na escola, n. 5, maio 1997). (p. 510). 

 Verifica-se, portanto, que a ideia é fazer uma simples relação, de forma descritiva, entre 

o conteúdo Químico estudado com tecnologias e fenômenos do cotidiano. Não há, nos textos 

representados por esta categoria, descrição científica do cotidiano como perspectiva de 

contextualização, a pretensão da problematização em um dado contexto, de aproximação de 
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uma realidade ou problemática social de maior complexidade, não há contextualização do 

conteúdo Químico. 

O fragmento abaixo faz parte de um texto de abertura do capítulo de equilíbrio químico 

em AC2a, que recorre ao tema amônia, amplamente utilizado nos LD para ensinar os conceitos 

de deslocamento de equilíbrio. De fato, trata-se de um assunto que possibilita discussões 

relevantes das relações existentes entre o conhecimento científico e tecnológico com questões 

de aspectos sociais. Sobretudo, como orienta Lutfi (1992), quando se tem o objetivo de 

apreender a natureza do conhecimento científico no ensino de Química, bem como as forças 

sociopolíticas e econômicas que são agentes indutores da produção e apropriação desse 

conhecimento. Nesse sentido, é um tema que possibilita a abordagem contextualizada do 

conteúdo químico, contudo, alguns autores/autoras fazem a opção por trabalharem esse 

contexto apenas para descrever o conhecimento científico em nível do cotidiano. 

AC2a: 

 

A agricultura é responsável por cerca de 90% do alimento consumido 

mundialmente. Não fosse pela fabricação de fertilizantes, a produtividade das 

lavouras seria sensivelmente menor e haveria ainda mais fome ao redor do 

mundo. 
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Uma das matérias-primas para a produção de fertilizantes é a amônia, cuja 

produção em larga escala só se tornou possível quando os cientistas 

compreenderam os equilíbrios químicos. 

Neste capítulo veremos o conceito de equilíbrio químico e como ele é aplicado 

para otimizar a produção industrial de amônia. (p. 208, grifo nosso). 

 Como já discutido na categoria de análise anterior, trata-se da aproximação do contexto 

à ideia da ciência como responsável pela diminuição da fome ao redor do mundo. Sabemos, 

contudo, que o conhecimento químico/científico e tecnológico é fator essencial para o modo de 

produção em larga escala, dada no próprio contexto, porém, o LD trabalha até um certo nível 

de informação ou relação que, de certa forma, não chega a explorar o caráter de não neutralidade 

do conhecimento científico. Por outro lado, a agricultura, no contexto de produção em larga 

escala, também é tratada como neutra e salvacionista, livre das forças socioeconômicas que a 

faz acontecer no sistema de produção capitalista em grande escala.  

A fome das pessoas no mundo não influenciou ou induziu o processo de síntese da 

amônia. Não podemos afirmar, de forma ingênua, que o fator que impulsionou o processo 

produção da amônia em larga escala foi simplesmente o “desejo” de resolver o problema da 

fome ao redor do mundo; que a produção se tornou possível simplesmente pelo trabalho dos 

cientistas, de uma forma neutra e isolada do aparelho social. Para tanto, deve-se conceber uma 

abordagem com enfoque ciência, tecnologia e sociedade (CTS), compreendendo a (CT) como 

um processo social e histórico e não dogmático (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

 Nosso objetivo é, valendo-se dos fragmentos anteriores, apresentar as diferenças entre 

a abordagem do cotidiano e a que poderia ser direcionada à contextualização, ou seja, 

caracterizar e diferenciar a categoria de análise que denominamos de descrição científica do 

cotidiano como contextualização da categoria contextualização como aproximação entre o 

conhecimento químico e a realidade social. Reiterando que, para fazer parte de qualquer uma 

das duas categorias, os fragmentos têm que representar contextos que apresentam relações 

significativas com os conceitos químicos estudados no capítulo em questão. 

 Colocamos os fragmentos abaixo para mostrar que o LD AC2a retorna ao contexto sobre 

a síntese da amônia no momento da abordagem conceitual. 

AC2a: Atualmente, a amônia é um dos mais importantes compostos 

industriais, sendo matéria-prima para a fabricação de, entre outras coisas, 

produtos de limpeza, ácido nítrico, fertilizantes, explosivos, ração para gado, 

náilon e espuma para colchões e travesseiros. [...] Em temperaturas mais altas, 

em que a rapidez poderia ser aceitável para um processo industrial, o processo 

apresenta um baixo rendimento devido à reduzida constante de equilíbrio [...]. 

N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 
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 (p. 227).                                                                                  

AC2b: O chamado processo Haber-Bosch para a síntese industrial da amônia 

utiliza a reação equacionada a seguir, realizada em três condições: uso do 

catalizador, alta temperatura e alta pressão.  

N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 

 
(p. 282). 

Também estão inseridas nesta categoria a explicação do conteúdo químico estudado a 

partir de simples exemplos e aplicações de substâncias, alimentos ou remédios, utilizados na 

vida diária do estudante, como se pode verificar nos fragmentos abaixo dos LD AC2a/AC2b e 

WMa/WM2b/WM2c/WM2d.  

AC2a/AC2b: 

    
                                                                                    (p. 211/217).            
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WMa/WM2b/WM2c/WM2d: Por que bebemos soluções de alguns ácidos 

(ácido acético e ácido cítrico) e outros são tão corrosivos (ácido sulfúrico e 

ácido clorídrico) que não podem ser ingeridos? [...] Pelos valores de pH, 

podemos perceber que uma solução de ácido clorídrico é mais ácida que uma 

solução de ácido acético de mesma concentração. Dizemos que o ácido 

clorídrico é um ácido forte, porque praticamente todas as suas moléculas se 

ionizam. Já o ácido acético é considerado um ácido fraco, porque só uma 

pequena fração de suas moléculas se ioniza. (p. 492/371/177/219). 

 WMa:                                                                        WM2b/WM2c/WM2d: 

       
                                                               (p. 492).                                                            (p. 371/177/219). 

 São relações importantes e recorrentes nos LD analisados. A utilização de produtos 

domésticos que fazem parte da vida cotidiana imediata do estudante como exemplos para 

explicar os conceitos da Química. Para trabalhar o conceito de ácido forte e fraco, por exemplo, 

os LD WMa/WM2b/WM2c/WM2d iniciam com uma pergunta que envolve os alimentos ácidos 

e os “ácidos de laboratório”: Por que bebemos soluções de alguns ácidos (ácido acético e ácido 

cítrico) e outros são tão corrosivos (ácido sulfúrico e ácido clorídrico) que não podem ser 

ingeridos? São exemplos relevantes no sentido de “materializar” e tornar os conceitos da 

Química mais próximos da vida cotidiana do aluno.  

 As obras de SP2b/SP2c/SP2d apresentam os valores de pH de uma grande quantidade 

de produtos do cotidiano, contudo fica apenas em nível da exemplificação e da descrição das 

características desses produtos quanto ao caráter ácido-base. 

SP2b/SP2c: Os valores de pH da pele variam de 4,2 a 5,9 (caráter ácido), 

dependendo da área do corpo. Essa variação é explicada pela presença de 

alguns ácidos fracos no suor e na epiderme. Para manter a pele sadia, pode ser 

benéfica a utilização de produtos de pH neutro ou levemente ácido, os quais 

não interferem na microflora cutânea. (p. 220/146). 

SP2b:                                                                          SP2c: 

    
                                                                    (p. 220).                                                                     (p. 146). 
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SP2d: 

 
 (p. 138). 

O LD UQa apresenta todo o “contexto” de uma forma específica. A diagramação do 

livro é dada de forma que toda abordagem que objetiva a descrição científica do cotidiano esteja 

nas laterais das páginas em que a abordagem conceitual está sendo trabalhada. Colocamos o 

fragmento abaixo para mostrar essa característica do LD em questão.     

UQa: 

  
(p. 446). 

  A explicação de fatos, práticas do cotidiano, acidentes causados pela falta de 

conhecimento químico é também recorrente nos LD analisados. Os fragmentos abaixo, de FE2a 

e SP2b/SP2c/SP2d, são representativos de textos que discutem sobre o erro em um exame 

clínico que ocorreu no ano 2003. 

FE2a: UM ERRO EM UM EXAME CLÍNICO: A questão da solubilidade é 

de suma importância prática. Como por exemplo, podemos citar o cátion Ba2+ 

(existente nos sais solúveis de bário), que é demasiadamente tóxico e, se 

ingerido mesmo em pequenas quantidades, pode causar a morte de uma 

pessoa. No entanto o sulfato de bário (BaSO4) extremamente insolúvel (de 

solubilidade 0,0024 g/L em água e de Kps = 1 . 10-10) é ingerido, sem maiores 

problemas, por pacientes para servir como contraste em radiografias, por 

exemplo, do intestino grosso. 
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Já o carbonato de bário (BaCO3), um pouco mais solúvel (de solubilidade 

0,024 g/L em água e de Kps = 8 . 10-9) é muito tóxico, sendo usado, por 

exemplo, como veneno para ratos.  

No ano de 2003, uma indústria fabricante de produtos farmacêuticos vendeu 

BaSO4 contaminado com BaCO3 para uso como contraste radiológico, o que 

causou a morte de várias pessoas. Essa tragédia foi provocada pela diferença, 

aparentemente pequena, de uma casa decimal na solubilidade – de 0,0024 g/L 

para 0,024 g/L (ou diferença de 1 . 10-10 para 8 . 10-9 no Kps). (p. 269).  

SP2b/SP2c/SP2d: O caso Celobar.  

 
Em meados de 2003, a população brasileira acompanhou, alarmada, o 

noticiário sobre a morte de 20 pessoas após terem ingerido o produto Celobar, 

usado para fins de contraste em exames radiológicos. [...] Como o sulfato de 

bário é pouquíssimo solúvel (Kps = 1 x 10-10 a 25 ºC) em água e (fato 

importante) não se dissolve mesmo na presença de ácidos, passa pelo aparelho 

[digestório] e é eliminado com as fezes [...]. O que se sabe, pela análise feita 

do produto final, é que ele continha carbonato de bário. [...] Assim, ao ser 

ingerido o Celobar, na presença de ácido clorídrico no estômago a 37 ºC, 

ocorreu dissolução de carbonato de bário liberando íons bário que, logo a 

seguir, foram absorvidos pelo trato intestinal levando ao envenenamento. 

Refletindo sobre o caso Celobar. Química Nova, [...]. (p. 262/192/176). 

O importante da descrição dada nos fragmentos anteriores é a relação significativa do 

contexto com o conteúdo químico estudado no capítulo de Equilíbrio Químico, nesse caso a 

solubilidade e a constante do produto de solubilidade. Um contexto relevante, que trata de um 

acidente que provocou a morte de 20 pessoas após terem ingerido o produto Celobar, usado 

para fins de contraste em exames radiológicos. Um erro ocorrido por falta de conhecimento 

Químico, dos conceitos de solubilidade. A aproximação desses conceitos com o contexto dado, 
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o do Celobar, contribui para a aprendizagem quando o intuito principal do LD é o ensino dos 

conteúdos Químicos.  

Os fragmentos abaixo, de VV2d, trabalham um contexto sobre os cálculos renais ou 

pedra nos rins para explicar o conceito de constante de solubilidade. 

VV2d: Você conhece alguém que tenha tido cólica renal? Pessoas que já 

tiveram essas cólicas costumam relatar que elas são muito fortes e que nunca 

sentiram dor igual. Em geral, esses sintomas surgem quando cálculos – 

popularmente chamamos de “pedras nos rins” – se deslocam dos rins e descem 

até a bexiga pelas vias urinárias. Segundo urologistas, esse problema de saúde 

é relativamente frequente; [...] a calcalose [...] é muito frequente em regiões 

de clima desértico. E ela também tem maior incidência quando a temperatura 

ambiente é mais alta – isso explica o fato de ser mais comum em locais de 

clima quente e durante os meses de verão. [...] o fosfato de cálcio, Ca3(PO4), 

também pode ser um componente desses cálculos. No caso do fosfato de 

cálcio, podemos equacionar: 
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(p. 202, 203, 206). 

 Esses contextos que representam a descrição científica do cotidiano estão diretamente 

associados à perspectiva da produção do conhecimento instrumental, que concebe a legitimação 

do conhecimento útil e eficiente, que pode ser utilizado para determinados fins (LOPES, 2011). 

A obra de MR2b/MR2c/MR2d trabalha o conceito de pilha também a partir do marca-

passo, representado pelos fragmentos abaixo, que a autora denomina de pilhas que salvam 

vidas. Uma relação entre ciência e tecnologia que apresenta grande valia para a aprendizagem 

dos processos eletroquímicos. 

MRb/MR2c/MR2d: Trata-se de um processo espontâneo denominado, pilha 

ou célula galvânica. [...] utilizado em diversos tipos de pilhas e baterias para 

as mais diferentes finalidades. (p. 331/265/238).  

MR2b:                                                           MR2c/MR2d: 

     
                                                     (p. 331).                                                        (p. 265/238). 

Os fragmentos abaixo são representativos de textos que descrevem fenômenos da 

natureza, como a formação das cavernas, a partir do conhecimento químico referente das 

reações reversíveis. 

WMa/WM2b/WM2c/WM2d: Vimos que as cavernas são formadas a partir da 

dissolução de carbonatos pela água e pelo gás carbônico, representada pela 

equação: 

CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) → Ca2+(aq) + 2HCO3
-(aq) 

Os íons carbonato e cálcio, arrastados pela água, podem reagir, precipitando-

se novamente como carbonato de cálcio, conforme a equação: 
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Ca2+(aq) + 2HCO3
-(aq) → CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) 

Portanto, podemos dizer que o surgimento e a evolução das cavernas calcárias 

podem ser descritos pela reação de equilíbrio representada pela equação: 

CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g)  Ca2+(aq) + 2HCO3
-(aq) 

(p. 472/335/141/193). 

WMa:                                                                          WM2b/WM2c/WM2d: 

      
                                                                   (p. 472).                                                         (p. 336/141/194). 

SP2b/SP2c: A fotografia mostra estalactites e estalagmites. A equação desse 

processo pode ser representada por: 

 
A água que flui pela superfície calcária fica saturada de bicarbonato de cálcio 

pela ação do gás carbônico do ar. À medida que o gás carbônico é removido, 

a reação inversa é favorecida, e há formação de depósitos de calcário. Esse 

sistema é um exemplo de processo de equilíbrio químico. (p. 166/115). 

SP2b:                                                                        SP2c: 

  
                                                                   (p. 167).                                                                      (p. 115). 

A representação das reações reversíveis que ocorrem no processo de formação das 

estalactites e estalagmites é dada em SP2b/SP2c/SP2d, na figura abaixo e no decorrer do 

capítulo estudado. Trata-se da descrição científica do cotidiano, a explicação de um fenômeno 

da natureza a partir do conhecimento acadêmico/escolar. 



223 
 

SP2b/SP2c/SP2d: 

 
(p. 169/117/109). 

A proposta de realização de simples experimentos que envolvem os conceitos químicos 

estudados, com a utilização de materiais caseiros são representativos da descrição científica do 

cotidiano.  

MR2b/MR2c/MR2d: Pilhas caseiras. Pilha de limão. Material necessário [...]. 

Faça dois pequenos cortes na casca do limão, [...]. Investigue. Por que o fio 

vermelho ligado ao voltímetro foi conectado à placa ou moeda de cobre e o 

fio preto foi conectado à placa ou prego de zinco? (p. 334/268/240).  

MR2b:                                                                 MR2c/MR2d: 

     
                                                           (p. 343).                                                  (p. 268/240).                     

 

WMa/WM2b/WM2c/WM2d: Vamos imaginar agora uma solução que é 

preparada em casa. O bicarbonato de sódio (NaHCO3) é um sal que, quando 

dissolvido em água forma os íons (Na+) e bicarbonato (HCO3
-) [...]. O íon 

bicarbonato reage com a água, segundo a equação: 

HCO3
-(aq) + H2O(aq)  H2CO3(aq) + OH-(aq) 

O borbulhamento de gás carbônico presente em nosso sopro, na solução de 

bicarbonato de sódio, leva à formação de ácido carbônico na solução. Esse 
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aumento de concentração favorece o sentido inverso da reação, consumindo 

íons OH- e formando o íon bicarbonato; consequentemente, a solução perderá 

sua cor. (p. 479/345/150/203). 

WMa:                                                                WM2b/WM2c/WM2d: 

    
                                                (p. 479).                                                                       (p. 345/150/203). 

WMa:                                                                              WM3c/WM3d: 

         
                                            (p. 252).                                                                  (p. 251/208).   

 Na obra de MM, após a abordagem do contexto histórico sobre a importância da 

vitamina C, sobre a qual já apresentamos elementos na categoria de análise anterior, o LD 

trabalha com o que o autor e autora denominam de considerações sobre a estrutura da vitamina 

C, mostrando as propriedades físicas e químicas desta. Nesse contexto, o LD também propõe 

um trabalho experimental, o que mostra a característica dialógica da obra, ou seja, a ligação 

entre os contextos, conceitos e trabalhos experimentais propostos pelo LD em questão.  

 A experimentação é recorrente na obra de MM. Os fragmentos abaixo são 

representativos de uma atividade experimental que trabalha com materiais do cotidiano dos 

alunos. Mostrando, ao mesmo tempo, que a experimentação pode ser trabalhada a partir de 

materiais do cotidiano e não necessariamente em um laboratório de química.  
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MMa:                                                                     MM2b/MM2c/MM2d: 

   
Materiais necessários para a atividade. (p. 289).          Materiais necessários para a atividade. (p. 187/212/207).                                                         

MMa/MM2b/MM2c/MM2d: Você, por exemplo, gosta de suco de laranja? 

Você o toma logo após preparar, ou deixa guardado na geladeira para mais 

tarde? [...] O escurecimento da maçã, quando exposta ao ar, é uma dessas 

evidências de que há substâncias na constituição da maçã que reagem com o 

oxigênio do ar, oxidando-se. [...] Quase todos os materiais orgânicos 

decompõem-se quando oxidados, gerando gás carbônico (CO2). (p. 289/187 e 

188/212 e 213/207 e 208). 

MMa/MM2b/MM2c:                                          MM2d: 

    
                                             (p. 289/188/213).                                                                              (p. 208). 

MMa/MM2b/MM2c/MM2d: O limão e o açúcar, colocados sobre a polpa, vão 

prevenir essa oxidação por dois motivos. Primeiro, porque protegem a 

superfície da polpa, dificultando o seu contato com o oxigênio do ar. Segundo, 

porque existem substâncias no limão (ácido ascórbico) e no açúcar (sacarose) 

que podem agir como redutoras e que, na presença do oxigênio do ar, se 

oxidam no lugar de substâncias da polpa. (p. 290/189/214/209). 

MMa:                                                                  MM2b/MM2c/MM2d: 

   
                                                             (p. 290).                                                              (p. 189/214/209). 

MMa/MM2b/MM2c/MM2d: Na segunda parte do experimento, o que foi 

observado deve-se à ação do ácido málico (C4H6O5), presente na maçã. Esse 

ácido reage com o ferro do prego, oxidando-o a Fe2+.  A substância formada, 
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o malato ferroso, é azulada e, à medida que se forma, escurece a polpa da 

maçã.  

 
Fórmula estrutural do ácido málico. 

Como se pode constatar, na primeira parte do experimento a maçã é oxidada 

na presença do oxigênio do ar, e na segunda parte a maçã oxida o ferro. 

[...] O interessante é considerar que esses comportamentos dependem das 

circunstâncias – e das duas substâncias presentes no sistema. Esse fato ilustra 

a ideia de que não há, de forma absoluta, uma substância redutora ou oxidante. 

(p. 290/189/214/209). 

Os LD de MM propõem experimentações com o intuito de introduzir os conceitos de 

oxidação e redução a partir de alimentos que tem propriedades químicas redutoras e, 

subsequentemente, no mesmo contexto, trabalha o conceito de potenciais de eletrodos-padrão 

de redução e o conceito de pilha. Assim, verifica-se a passagem dialogada entre os textos do 

capítulo, em uma só abordagem, a contextual e a conceitual. 

Nos próximos fragmentos, o autor e autora de MM aborda toda a constituição, 

funcionamento e equações químicas relacionadas à pilha de Daniell e, no decorrer do capítulo, 

apresenta as pilhas e baterias comerciais, utilizadas no cotidiano. 

MMa:                                                                    MM2b/MM2c/MM2d: 

    
                                                              (p. 296).                                                               (p. 202/229/225).  

MMd: 

 
(p. 227). 
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MMa/MM2b/MM2c/MM2d: As pilhas comuns (não alcalinas) são pilhas de 

dióxido de manganês e zinco. [...] A reação global principal é: 

 
A reação global para a pilha alcalina é: 

 
(p. 297/203 e 204/231/225 e 226). 

MMa: Contextualizando. 

 

Encontramos essas pilhas em todos os lugares: em supermercados, padarias, 

lojas de materiais eletrônicos, etc. Telefones celulares, brinquedos, relógios, 

rádios portáteis e lanternas são mais do que conhecidos por vocês como 

alguns exemplos desses objetos. [...] Vamos considerar nessa etapa, um tipo 

de pilha comum: a de óxido de zinco e manganês, também conhecida como 

pilha de Lechanché. (p. 295, 296 e 297, grifo nosso). 

 O fragmento, dado imediatamente acima, em MMa, considera como sendo 

contextualização os simples exemplos do cotidiano que fazem relação com os conceitos de 

pilhas e baterias. Vale ressaltar que o mesmo texto é trabalhado também em 

MM2b/MM2c/MM2d, contudo sem a denominação “contextualizando”. Inferimos, portanto, 

que o autor e autora entenderam que não se trata de contextualização e retiraram o referido 

termo dos outros LD. Os autores reconhecem que se trata apenas de uma descrição científica 

do cotidiano, que também é uma abordagem importante para o processo de ensino e 

aprendizagem dos conceitos de pilha, mas que não tem a ver contextualização.  

[...] contextualização e cotidiano são utilizados, muitas vezes, como 

sinônimos e isso implica certo reducionismo para os termos. Assim, tanto a 

ideia de cotidiano quanto a de contextualização podem ser entendidas como 

aplicadas às simples exemplificações do conhecimento químico nos fatos 

cotidianos (SANTOS; MORTIMER, 1999). 

Quanto à conceituação dos termos, Wartha et al. (2013) afirmam que após as propostas 

de abordagem do cotidiano de Lutfi (1988; 1992), em um sentido problematizador, fica visível 

a intenção de compreender um contexto de estudo para além do conceitual, que implica também 

possíveis relações sociais, ambientais e políticas, por exemplo. Para os autores é possível 

afirmar que esses materiais provocaram reflexos em documentos oficiais e, ainda, que o termo 
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cotidiano passou a ser menos encontrado na literatura, seja nos documentos oficiais ou nos 

trabalhos de pesquisa. Portanto, os termos são constituídos de diferentes correntes teóricas e 

não são sinônimos. 

O conteúdo de eletroquímica é propício à abordagem que descreve os conceitos 

químicos envolvidos a partir de suas relações com artefatos/tecnologias do cotidiano. Assim, 

os elementos mais recorrentes no capítulo de Eletroquímica apresentam-se com o objetivo 

maior de aproximação do conhecimento científico com as suas tecnologias. Entendemos que 

seja pelo fato de tal abordagem chamar mais a atenção dos alunos, pela curiosidade e pela 

possibilidade de o próprio estudante poder compreender e explicar os artefatos tecnológicos a 

partir do conhecimento químico. Também, pelo fato de dar mais sentido, significado e 

aplicações do conteúdo químico estudado, ou seja, de justificar o porquê de aprender tais 

conteúdos. Nesse sentido, entendemos que a descrição do cotidiano tem uma função relevante 

no processo de ensino e de aprendizagem dos conceitos químicos.     

Em WMa, para fazer a introdução ao estudo do conceito de eletrólise, os autores/autoras 

descrevem o processo de recarga das baterias de automóveis a partir do gerador elétrico.  

WMa: Durante a recarga de pilhas e baterias recarregáveis ocorrem 

processos de eletrólise, fazendo com que a reação espontânea seja revertida, 

devido à corrente elétrica. Sobre as baterias de automóveis, a reação que 

fornece energia elétrica é representada pela equação: 

 

Quando o automóvel está em funcionamento, um gerador elétrico transforma 

energia mecânica em energia elétrica, a qual é direcionada, em parte, para a 

bateria. Ao receber energia elétrica externa, ocorre um processo de eletrólise 

cuja reação é descrita pela equação: 

  

 (p. 668).                                                                                        

WMa/WM3b/WM3c/WM3d: Metais, como crômio, níquel, prata e ouro, são 

muito resistentes às reações com agentes corrosivos presentes na atmosfera. 

Já o oxigênio, os sais e a umidade são “venenos” para peças de ferro. Você já 

viu como os utensílios de ferro se estragam no litoral? A solução encontrada 

pela indústria é a utilização de peças feitas com metais mais baratos, como o 
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ferro, mas revestidas com finas camadas de metais mais resistente à corrosão. 

No caso do crômio, a reação de redução ocorre em meio ácido no processo de 

deposição, é descrita pela equação: 

 

Pela equação, podemos observar que no processo de cromação há consumo de 

grande quantidade de elétrons. Em termos industriais, isso significa grande 

consumo de energia elétrica. (p. 670/268/276/228). 

WMa: 

 
(p. 670). 

WM3b:                                     WM3c:                                                 WM3d: 

     
                                  (p. 268).                                                (p. 276).                                          (p. 228). 

MMa/MM2b/MM2c/MM2d: Até pouco tempo na fabricação de automóveis, 

vários acessórios, como os para-choques de aço, eram revestidos de cromo. 

Esse revestimento era feito por eletrodeposição, não só para o 

embelezamento das peças, mas também para sua proteção contra a corrosão. 

(p. 300/208/236/231, grifo nosso).  

MMa:                                          MM2b:                                            MM2c/MM2d: 

    
                                      (p. 300).                                         (p. 209).                                     (p. 236/231). 
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 A obra de MR apresenta, tanto no capítulo de Equilíbrio Químico quanto no de 

Eletroquímica, a constante relação conceitual/contextual, não obstante à abordagem do 

conteúdo químico, em nível representacional e teórico. Ela perpassa pelo contexto histórico, 

trabalha a descrição científica do cotidiano e se aproxima da contextualização do conteúdo 

científico.  

Para tanto, a obra de MR trabalha os dois capítulos analisados de forma temática, o que 

facilita a relação conceitual/contextual. No capítulo de equilíbrio químico o tema é Corais e no 

de eletroquímica o tema é Lixo eletrônico. De forma mais específica, no capítulo de equilíbrio 

químico, o LD consegue trabalhar com uma abordagem de forma interdisciplinar no decorrer 

de todo o capítulo. Contudo, apresentaremos esta característica, da abordagem interdisciplinar 

no próximo capítulo. 

Os fragmentos abaixo da obra de MR são representativos da descrição científica do 

cotidiano, no capítulo de eletroquímica que, como já salientamos, é favorável à abordagem das 

relações entre o conhecimento científico e suas tecnologias. 

M2Rb/MR2c/MR2d: Bateria de automóvel. É composta por um conjunto de 

seis células (ou pilhas). [...] fornecendo 12 V no total. As reações que ocorrem 

durante a descarga da bateria, ou seja, durante a transformação química, 

produzindo energia, são as seguintes: 

 
(p. 359/281/255). 

MR2b:                                           MR2b:                                             MR2c: 

     
                                       (p. 359).                                         (p. 281).                                           (p. 255). 

 Os fragmentos abaixo foram retirados de textos do LD MR2b e não são trabalhados em 

MR2c e MR2d. São contextos importantes no que tange a relação entre a ciência (C) e 

tecnologia (T), em nível do cotidiano, como fontes de energia alternativa. Contudo, mesmo que 

os textos não foram trabalhados mais em MR2c e MR2d, esses LD não perdem a qualidade da 

abordagem das relações C e T, e mesmo das relações que englobam os aspectos sociais (CTS), 

visto que os contextos foram atualizados, o que implica dizer que a autora da respectiva obra 
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promove a melhoria da qualidade da abordagem CTS e contextualizada. Todavia, os textos 

representativos da contextualização serão discutidos a partir de fragmentos que apresentaremos 

na próxima categoria de análise, a contextualização como aproximação entre o conhecimento 

químico e a realidade social. 

MR2b: Pilhas de mercúrio-zinco. São utilizadas em relógios digitais (foto), 

relógios de pulso, máquinas fotográficas, calculadoras, agendas telefónicas 

[...]. 

 

Pilha de lítio-iodo. Essa pilha foi desenvolvida pela Catalyst Research 

Corporation, nos Estados Unidos, para ser utilizada em aparelhos de marca-

passo [...].  

  

   

Pilha de combustível. [...] utilizadas principalmente na indústria e também 

como fonte de energia em algumas espaçonaves tripuladas – como as naves 

Gemini, Apollo, o Ônibus Espacial [...]. As células combustíveis também são 

importantes porque não geram produtos poluentes. [...] 2H2(g) + O2(g) → 

2H2O(l) ΔE = 0,9 V entre 70 ºC e 140ºC. A água formada é arrastada como 

vapor e pode ser purificada para ser consumida.  

 
Painéis solares de uma estação espacial em órbita. 
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Nave americana Apolo.                         Célula de combustível do tipo AFC. 

Bateria solar. A transferência de elétrons ocorre de modo semelhante ao 

explicado em simicondutores. Essas baterias encontram aplicação em satélites 

artificiais e em telhados de fábricas ou de residências (não confunda com 

aquecedores solar) para captação de energia solar. (p. 352-362). 

Exemplos que envolvem processos químicos relacionados à saúde bucal são recorrentes 

nos LD de química analisados. A reação reversível de decomposição da hidroxiapatita é 

comumente utilizada para explicar o deslocamento de equilíbrio químico e o pH a partir de um 

fenômeno que todos os estudantes conhecem, que é a decomposição do “esmalte” dos dentes.  

SP2b: A Química e a conservação dos dentes. [...] O esmalte do dente é 

constituído de um material muito pouco solúvel em água e cujo principal 

componente é a hidroxiapatita, Ca5(PO4)3OH, um composto formado pelos 

íons Ca2+, PO4
3- e OH-. Em um processo chamado desmineralização, uma 

quantidade muito pequena de hidroxiapatita pode se dissolver, em processo 

descrito pela equação: 

 

Se a concentração de ácidos se torna muito elevada em um determinado ponto 

sobre a superfície do esmalte, a rapidez da desmineralização pode ser maior 

do que a mineralização, conduzindo à formação de cárie dentária. (p. 177). 

O LD SP2b retorna ao exemplo do equilíbrio químico que envolve a hidroxiapatita e os 

íons da saliva para explicar o conceito de solução tampão. 
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SP2b: 

 

(p. 250). 

SP2b/SP2d: O pH da saliva e as cáries. Um dos tampões envolve o sistema 

bicarbonato/ácido carbônico. 

H+ + HCO3
-  H2CO3  H2O + CO2 

O elevado poder tamponante da saliva mantém a saúde da mucosa bucal e dos 

dentes. [...] A diminuição do pH na boca pode ser causada pela ingestão de 

frutos cítricos e bebidas gaseificadas ou, indiretamente, pelo consumo de 

alimentos ricos em carboidratos fermentáveis, que se transformam em ácidos 

sob ação de bactérias. (p. 250/161). 

 Os fragmentos abaixo, de SP2b, são retirados de um texto que é recorte de um artigo da 

Folha de S. Paulo28. Os autores consideram o contexto como uma abordagem das relações entre 

Ciência, tecnologia e sociedade (CTS). 

SP2b: Ciência, tecnologia e sociedade.  

 

 
28 Bassette, F. 40% dos adolescentes já perderam ao menos um dente no Brasil. Folha de S. Paulo. Folhapress, abr. 

2009. Disponível: http://www.folha.uol.com.br/equilíbrio/notícias/ult263u552159.shtml. Acesso: out. 2009. 
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40% dos adolescentes já perderam ao menos um dente no Brasil.Quase 

40% dos adolescentes brasileiros entre 15 e 19 anos já perderam ao menos um 

dente e, em 93% dos casos, a perda foi provocada por uma cárie. Os dados são 

de um estudo realizado na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), 

que foi publicado no mês passado na “Revista de Saúde Pública”. [...] A cárie 

é uma destruição dos tecidos dentais provocada pela ação das bactérias 

acumuladas em placas, formadas depois de uma escovação inadequada e pela 

ingestão da sacarose. A ação bacteriana provoca a alteração do pH da boca e 

a perda de minerais dos tecidos dentais (esmalte e dentina). [...]. (p. 255). 

 Trata-se de um texto retirado da internet, dado no final do subcapítulo de hidrólise e 

tampão do LD SP2b. Todavia, apesar de trazer um tema importante, no caso da saúde bucal, a 

abordagem fica apenas em nível de informação que, por sua vez, não apresenta grandes 

diferenças das informações que os estudantes têm acesso na vida cotidiana. 

Em SP2c os autores utilizam outro artigo da revista Química Nova na Escola para 

trabalhar o mesmo assunto, que também consideram uma abordagem CTS, denomonado de A 

cárie e os equilíbrios químicos envolvidos na boca. Esse texto faz mais relações com o conteúdo 

químico trabalhado no capítulo em questão, o que mostra que os autores estão revisando e 

atualizando os artigos e os contextos trabalhados nesses LD, nesse caso da obra de SP. Já no 

LD SP2d, o texto é trocado por outro que trata de outra temática, denominada de Cosméticos: 

a química da beleza, que reafirma a preocupação dos autores com a atualização e melhoria na 

qualidade da abordagem do conteúdo químico, seja a partir da descrição científica do cotidiano, 

seja a partir da abordagem contextualizada. 

SP2c: Ciência, tecnologia e sociedade.  

A cárie e os equilíbrios químicos envolvidos na boca. [...] 

a) CO2(g) + H2O(l)  H2CO3(aq) 

b) H2CO3(aq) + H2O(l)  HCO3
-(aq) + H3O+(aq) 

O valor de pKa para o sistema ácido carbônico/bicarbonato está em torno de 

6,1, sendo que o bicarbonato é capaz de captar íons hidrogênio para formar 

ácido carbônico. O aumento da concentração do ácido carbônico causará mais 

saída de dióxido de carbono da saliva, tornando possível que mais bicarbonato 

se ligue a íons hidrogênio. Essa troca no equilíbrio ácido-base é chamada “fase 

tampão” [...]. O desenvolvimento da cárie dental, uma das principais doenças 

da boca, ocorre devido à união de quatro fatores, que são o biofilme dental, 

dieta, saliva e a susceptibilidade dos hospedeiro. O processo envolve a 

desmineralização do esmalte dental devido a altas concentrações de ácidos 

produzidos pelas bactérias presentes nos biofilmes em presença de 

carboidratos. (p. 186). 

Os autores de SP2b e SP2c não continuam a discussão dada nesses artigos, que tratam 

sobre a saúde bucal, no contexto geral do capítulo em questão. Vale ressaltar que as obras que 

mais se aproximam de uma abordagem contextualizada do conteúdo químico trabalham, de 

maneira geral, de forma temática e não trabalham com textos separados do contexto geral do 

capítulo, porém discutiremos mais sobre essa característica na próxima categoria, representada 
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por elementos que apresentam maior aproximação com a abordagem contextualizada29. Por 

outro lado, os LD SP2b e SP2c colocam algumas questões denominadas de Analise e discuta 

no final do texto, dado na última página do conteúdo químico estudado. Colocamos os 

fragmentos abaixo também para mostrar que o contexto tem relação significativa com os 

conceitos de equilíbrio químico. 

SP2b/SP2c: Por que uma escovação adequada após as refeições auxilia na 

prevenção contra cáries?  

O esmalte dos dentes é constituído de um material muito pouco solúvel em 

água, cujo principal componente é a hidroxiapatita, Ca5(PO4)3OH. Em um 

processo chamado de desmineralização, pequenas quantidades de 

hidroxiapatita podem se dissolver. Esse processo é representado da seguinte 

forma. Ca5(PO4)3OH(s) + H2O(l)  5 Ca2+(aq) + 3 PO4
3-(aq) + OH-(aq) 

O processo inverso também ocorre e é chamado de mineralização. Numa 

condição de equilíbrio, os dois processos ocorrem com a mesma rapidez. [...] 

Explique qual alteração no pH poderia favorecer a reação no sentido da 

dissolução da hidroxiapatita e relacione alguns dos fatores que contribuem 

para isso. [...] Alguns cremes dentais apresentam bicarbonato de sódio em sua 

composição. Qual seria sua função? (p. 255/186). 

Os elementos dados anteriormente, referente às obras de SP2b e SP2c, nos remete à 

ideia de que as relações entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS) podem ser trabalhadas em 

diferentes níveis de abordagem. Essas relações podem ser trabalhadas a um nível de descrição 

científica do cotidiano, podendo chegar ao nível da contextualização, que veremos na próxima 

categoria de análise. Portanto, como já descrevemos anteriormente, a questão está em ir, ou não 

ir, além da abordagem a nível da descrição científica do cotidiano. No nível da abordagem do 

cotidiano, como no caso dos fragmentos anteriores, o contexto fica apenas em uma análise de 

situações já conhecidas pelos estudantes, em nível descritivo e não são problematizadas e 

analisadas em uma dimensão mais profunda desse contexto. O objetivo da descrição científica 

do cotidiano, dada nos LD analisados, é apenas mostrar as relações entre o conteúdo químico 

estudado com questões tecnológicas e sociais, mas de forma descritiva e em nível de 

exemplificação, de curiosidade e de informação, que caracteriza a categoria em questão, 

descrição científica do cotidiano como contextualização.  

“Na vida cotidiana, nós, homens e mulheres, organizamos nossas ações e as 

repetimos diversas vezes ao longo do tempo. De acordo com o tempo, 

distribuímos nossas ações organizadamente, ainda que irrefletidamente, e 

assim compomos nossa cotidianidade. Essa irreflexão é histórica e necessária” 

(LOPES, 1999, p. 139).  

 
29 O LD CP2d, por exemplo, apresenta o capítulo com o título: Equilíbrio químico e sua importância para a saúde. 

A temática trabalhada em todo capítulo é sobre a saúde bucal, todo contexto e praticamente toda parte conceitual 

se dá a partir desse tema. Assim, os autores/autoras conseguem trabalhar o conteúdo a partir de um contexto 

histórico, passando pela descrição científico do cotidiano e chegando ao nível de contextualização.   
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A descrição científica do cotidiano é uma abordagem importante e necessária no 

processo de ensino e de aprendizagem do conteúdo químico. A relação do conhecimento 

científico e tecnológico com fatos e fenômenos da vida cotidiana do estudante é um fator que 

contribui para a compreensão dos conceitos conceitos químicos envolvidos.  

A explicação dos conceitos químicos a partir do conhecimento cotidiano do aluno, ou 

ainda, a explicação de fatos, fenômenos e tecnologias daquela cotidianidade do educando pode 

instigar, chamar a atenção e dar sentido àqueles conceitos da química. Contudo, o LD pode ir 

além desse nível de cotidianidade e fazer emergir o extraordinário daquilo que é ordinário 

(LUFTI, 1992); ir além daquilo que está apenas em nível de exemplificação, colocação de 

dados, curiosidades e de simples informações, mesmo que nesse nível de abordagem já ocorra 

relações significativas com os conceitos químicos estudados. Trata-se da perspectiva crítica, a 

que mais se aproxima da contextualização, a qual nosso trabalho se filia, que envolve a 

deliberação de problemas sociais mais complexos; trata-se da perspectiva que, à luz da 

materialidade histórica, considera a capacidade de deslocamento do saber construído como 

processo educativo, porquanto, sem tais deslocamentos o indivíduo fica sendo uma máquina de 

algoritmos, de regras e de leis (ETGES, 2011). 

Partindo para um nível mais complexo de abordagem, o da não simplificação da 

realidade, que envolve os aspectos sociais e aspectos que envolvem a natureza do conhecimento 

científico, o LD pode chegar à contextualização como aproximação entre o conhecimento 

químico e a realidade social, que é a nossa próxima categoria de análise. 

5.4. Contextualização como aproximação entre o conhecimento químico e a realidade 

social   

O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, 

mas sim a ilusão da verdade. 

Stephen Hawking 

A contextualização implica inevitavelmente a apreensão da realidade, por meio de uma 

abordagem crítico-reflexiva do contexto estudado. Contudo, estamos sempre utilizando o termo 

“aproximação” com a abordagem contextualizada, pois ela pode, no máximo, tangenciar essa 

realidade. Todavia, a contextualização, a aproximação com a realidade, busca a dissociação 

com o simplificado e a associação com o complexo, visto que, o contexto permite uma 

redundância: a realidade social é complexa. 

O quadro abaixo apresenta a síntese da categoria contextualização como aproximação 

entre o conhecimento químico e a realidade social. 
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Quadro 4: síntese da categoria contextualização como aproximação entre o conhecimento 

químico e a realidade social. 

CATEGORIA CARACTERIZAÇÃO EXEMPLOS 

Contextualização 

como 

aproximação 

entre o 

conhecimento 

químico e a 

realidade social. 

Representa maior 

aproximação com a 

abordagem contextualizada. 

O pensamento teórico não é 

desvalorizado. 

Aproxima da real natureza 

da produção científica; do 

seu caráter de processo 

histórico.  

O objetivo não é “adornar” 

os conceitos químicos. 

Não dissocia o contexto dos 

conceitos. 

Apresenta questionamentos 

e criticidade quanto aos 

aspectos sociais, políticos e 

econômicos.  

Não apresenta 

reducionismo e caráter 

salvacionista da ciência. 

Contempla a realidade 

histórica do processo de 

construção do 

conhecimento e suas 

implicações sociais. 

Vai além do pensamento 

cotidiano.  

Circunscreve a ciência no 

modo de produção do 

mundo globalizado. 

Não apresenta caráter de 

simplificação. 

O objetivo é a aproximação 

com a realidade social.  

MR2d: Vivemos numa sociedade globalizada, 

informam-nos em tempo real sobre acidentes 

naturais no Japão, armas químicas na Síria, 

explosões no Afeganistão, mas os conflitos que 

envolvem o coltan, mesmo já tendo tirado a vida 

de 5 milhões de pessoas, nunca foram manchete 

de jornal no Brasil. Por quê? [...] Talvez se você 

tivesse plena consciência do custo social e 

ambiental que os aparelhos de última geração 

representam, seu desejo de ter um deles ou de 

trocar o modelo que possui por um mais novo 

acabaria se esvaindo. E isso não deve acontecer 

numa sociedade capitalista, não é? (p. 269). 

MM3d: A reciclagem do alumínio representa 

vantagens. Economiza recursos naturais, energia 

elétrica [...] além de oferecer ganhos sociais e 

econômicos. [...] É importante termos em mente 

que o Brasil é um país de imensas desigualdades 

sociais, [...]. O excelente desempenho do Brasil 

em reciclagem de latinhas de alumínio tem uma 

relação direta com essa situação. (p. 267). 

VV2d: A quem cabe a responsabilidade por 

controlar os usos que são feitos das descobertas 

e invenções científicas e tecnológicas? [...] Foi a 

associação entre industrias, banqueiros e 

universidades que tornou possível, na época, 

fazer as pesquisas que resultaram na síntese da 

amônia; ou seja, indústrias e bancos contribuíram 

com dinheiro para que cientistas se dedicassem 

às pesquisas e inventos. Que instituições são 

responsáveis por financiar as pesquisas 

científicas no Brasil hoje? (p. 181). 

CP2d: Chatelier reformulou esse princípio, 

tornando-o mais simples e generalizado; 

entretanto, a reformulação recebeu diversas 

críticas, o que fez com que o cientista 

reconhecesse, em 1933, que o enunciado de 1884 

era válido. (p. 230). 

Fonte: o autor. 

A abordagem contextualizada do conteúdo químico implica o contexto “real” da 

temática trabalhada, isto é, ausente da estratégia de “adornar” os conceitos químicos com o 

intuito apenas de facilitar, de ficar no nível da curiosidade ou de chamar a atenção do aluno 

para aprender simplesmente o conteúdo químico em si mesmo. Reiterando que a 

contextualização não é método ou estratégia de ensino, ela é uma abordagem inerente à própria 
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educação científica. Para tanto, o livro didático de Química deve assumir uma posição mais 

próxima dos reais problemas que o contexto pode fornecer, para que possa ser possível a 

conscientização e a ação transformadora por parte do educando.  

A perspectiva da contextualização implica um contexto dissociado da representação e 

da (re)produção de um ‘padrão’ cultural e social, que não oculta a verdadeira realidade social 

no mundo globalizado.  

Os livros-texto esquecem que as instituições de ensino não servem apenas para 

a reprodução “gravada” da cultura, mas que seu objetivo prioritário é tratar 

de contribuir para uma reconstrução crítica da realidade. [...] Na vida 

cotidiana, são muitas as questões discutíveis. Podemos afirmar que vivemos 

na cultura da controvérsia; tudo é questionável e discutível. [...] Se isso 

acontece nas instituições ordinárias fora das salas de aula, é lógico que as 

instituições de ensino não devem ignorá-lo; é impossível colocar vendas nos 

olhos de cada estudante ou erguer falsas barreiras tratando de construir 

realidades inexistentes (SANTOMÉ, 1998, p. 171, grifo nosso). 

 A contextualização, assim como a interdisciplinaridade, implica uma historicidade e 

materialidade, para que possa ser compreendida dentro dos movimentos das sociedades 

capitalistas contemporâneas (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011). Ela implica o constante 

questionamento aos meios de produção do mundo globalizado e capitalista. 

Esta categoria de análise, contextualização como aproximação entre o conhecimento 

químico e a “realidade social”, caracteriza-se por apresentar elementos que se aproximam da 

abordagem da realidade do processo de construção do conteúdo químico e suas implicações na 

sociedade. Ela não oculta a realidade do processo de construção e apropriação do conhecimento 

científico na sociedade e trata a real natureza desse conhecimento, não recaindo nas visões 

reducionista da ciência.  

 Se o livro didático passa a ideia de uma ciência como sendo neutra e salvacionista30, que 

não considera importante apresentá-la como uma produção social e política, acaba por reforçar 

as visões distorcidas da natureza do conhecimento científico e de como se dá a produção e 

 
30 Vale ressalvar que a nossa pesquisa faz o recorte de um período do LD de Química, dos PNLD de 2008 a 2018. 

Contudo, nos dias atuais, nos tempos de pandemia, a discussão sobre a ciência como neutra e salvacionista se torna 

mais relevante, uma vez que é um momento único para apresentar os limites e potencialidades da ciência e da 

tecnologia. Portanto, torna-se relevante a contextualização no âmbito da apreensão da natureza do conhecimento 

científico, frente aos posicionamentos políticos e ideológicos, principalmente no Brasil. Trata-se de um contexto 

rico para fomentar tais discussões. O importante é desvelar, por exemplo, o significado de uma ideia repassada à 

sociedade de que “ciência é tech, ciência é pop, ciência é tudo” e compreender como a ciência é produzida e 

utilizada para os objetivos da valorização do capital; fazer compreender o processo de construção do conhecimento 

científico que abarca, de forma intrínseca, os aspectos sociais, políticos e econômicos; e, sobretudo, travar 

discussões sobre os limites e potencialidades da ciência. No último caso, trata-se da necessidade de discutir sobre 

o perigo da negação do conhecimento científico e da sujeição à pseudociência. O contexto atual, da pademia, 

implica a compreensão mínima, por parte da sociedade, da natureza do conhecimento científico, que está 

fundamentado no método e, sobretudo, no caráter de processo, de produção histórica e intersubjetiva.  
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apropriação desse conhecimento pela sociedade. Neste caso, o recurso didático reforça a ideia 

de que a ciência está exclusivamente em função da condição humana e da conservação do meio 

ambiente, mas não aborda o conhecimento científico e tecnológico como poder utilizado para 

os objetivos de valorização do capital. A intenção dos autores é o ensino apenas do conteúdo 

químico em si mesmo. Trata-se do conhecimento pelo conhecimento, com o objetivo apenas de 

um ensino com caráter propedêutico.  

O conhecimento é aquele que se relaciona diretamente com a estrutura e funcionamento 

da sociedade capitalista, uma vez que se trata de conhecimento relevante para a economia e 

produção. Trata-se da influência do poder hegemônico como explicação da forma como a 

dominação econômica se efetiva (APPLE, 2006). Com essa influência a escola passa a ser 

produtora de conhecimento técnico, produzindo sujeitos que atuam como agentes no sistema 

econômico e simultaneamente produz conhecimentos que atuam como capital cultural capaz de 

sustentar esse mesmo mecanismo econômico (SILVA, 2015; LOPES, 2011). Torna-se 

importante, todavia, reiterar do conceito de contextualização que nosso trabalho se associa, que 

entende os processos educativos como sendo constituídos nas e pelas relações sociais, sendo 

eles mesmos constituintes destas relações (ETGES, 2011). Por isso, parafraseando Santomé 

(1998), agora com o conceito de contextualização, torna-se imprescindível reconstruir o que 

acontece em outras esferas sociais, especialmente no mundo da produção. Essa revisão pode 

nos fornecer informações suficientemente significativas para aprofundar sobre esse conceito e 

do seu verdadeiro alcance. 

Retornando às considerações de LOPES (2011), vale ressaltar que os requisitos de 

entrada nas universidades também têm a função de pressionar os autores de políticas 

currículares a refletirem a mesma ênfase no conhecimento técnico (de caráter propedêutico) 

que, por sua vez, acaba sendo visto como tendo prestígio, em detrimento do conhecimento 

realmente contextualizado. Essa “força”, ou função, dos requisitos de entrada nas universidades 

é realidade no Brasil, sobretudo, os que inserem questões como as habilidades e competências 

exigidas nos processos seletivos atualmente, a partir do discurso da contextualização, 

preconizado no processo recontextualizador desse conceito.  

 A categoria de análise, contextualização como aproximação entre o conhecimento 

químico e a realidade social, representa o contexto que objetiva a aproximação entre os temas 

escolares e a realidade social, por isso ela perpassa por elementos que buscam a complexidade 

e não a simplificação, visto que a realidade social é complexa. Ela representa contextos que 

objetivam realmente a formação do cidadão crítico e reflexivo e, por isso, voltada à educação 
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plena. Vale reiterar que a prática educativa é uma prática política. Portanto, se a formação para 

a cidadania implica compreender a sociedade em que o estudante vive, ela implica 

necessariamente a análise crítica e política do conhecimento científico nessa sociedade. 

Todavia, a abordagem contextualizada, que é dada também de forma imperativa nos LD de 

química, se torna um trabalho que não é tão simples como muitos educadores pensam de início.  

 As relações entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS), como já afirmamos 

anteriormente, podem ser trabalhadas para se chegar a um nível da descrição científica do 

cotidiano, ou se forem abordadas de forma mais crítica da realidade social, política e 

humanística, pode se aproximar mais da contextualização. Esta “passagem” não é muito 

recorrente nos LD de química, contudo verificamos a presença da contextualização em alguns 

LD analisados. Os LD de química que optaram por trabalhar o capítulo de equilíbrio químico 

ou de eletroquímica de forma temática, foram os que mais se aproximaram da contextualização 

dos conceitos que constituem esses capítulos. Quando a abordagem é temática, não há muitas 

separações de textos, ou seja, textos de rodapé, assim cada discussão fica mais associada ao 

contexto geral do capítulo, ao tema em questão, o que facilita a compreensão do conhecimento 

químico e suas implicações na sociedade. Nesse caso, a escrita do capítulo é dada de forma 

geral pelo próprio autor/autora, em uma sequência que propicia um raciocínio mais organizado 

e coerente das respectivas problemáticas dadas no contexto geral do capítulo em questão. 

 O LD CP2d apresenta o capítulo com o título de equilíbrio químico e sua importância 

para a saúde. Todavia, trata-se de uma abordagem temática que aborda principalmente a saúde 

bucal em todo o capítulo. Ele trabalha com um contexto que é recorrente nos demais LD 

analisados, que é o processo de mineralização e desmineralização do esmalte dos dentes, porém 

o contexto perpassa pela abordagem histórica, que já foi apresentada na segunda categoria de 

análise da contextualização. Trabalha também a descrição científica do cotidiano, que já foi 

apresentado elementos na terceira categoria de análise da contextualização e, por fim, apresenta 

elementos que se aproximam da abordagem contextualizada. A obra de CP foi aprovada pela 

primeira vez no PNLD/2018 e consideramos um LD inovador quanto a qualidade da abordagem 

contextualizada. O LD consegue sempre fazer uma relação contexto/conteúdo de forma 

bastante dialogada e contínua com o estudante, característica também verificada nas obras de 

MR e de MM. Isto porque inferimos que a escrita é dada de forma contínua, produzida pelos 

próprios autores e com uma quantidade mínima de textos de rodapé. Cada assunto, cada 

conceito/contexto de cada subcapítulo, faz relação significativa com o contexto geral do 

capítulo estudado.   
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 Para tanto, os autores/autora do LD CP2d conseguem fazer o que propõem no início do 

capítulo, dado no fragmento abaixo.  

CP2d: Neste capítulo serão apresentadas várias situações em que ocorre 

equilíbrio químico, com destaque para aquelas que podem promover, prevenir 

ou recuperar a saúde bucal. Para isso, será dada continuidade ao estudo das 

medidas de pH e sua intrínseca relação com a vida humana, demonstrada pelo 

controle dos valores de pH da saliva e do sangue. (p. 214). 

 Colocamos abaixo alguns fragmentos do contexto do LD CP2d que, de forma isolada, 

poderiam representar apenas a descrição científica do cotidiano, mas desse nível de abordagem 

ocorre a “passagem” ou a aproximação com a contextualização. Esses fragmentos mostram 

também a relação significativa e dialógica dos conceitos e do contexto até se chegar à uma 

abordagem contextualizada. Lembrando que o tema saúde bucal vai sendo tratado ao longo de 

todo o capítulo de equilíbrio químico.  

CP2d:  
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O esmalte dos dentes é o material mais resistente presente no corpo humano, 

pouco solúvel em água e constituído principalmente de um composto iônico 

denominado hidroxiapatita, cuja fórmula é Ca5(PO4)3OH [...]. O valor médio 

de pH da saliva é 6,6. Nela há um sistema autorregulador de pH, chamado 

sistema-tampão, que reverte rapidamente variações de acidez que ocorrem 

no interior da boca. (p. 214-215). 

O LD CP2d retorna sempre ao contexto quando apresenta a abordagem conceitual. No 

fragmento abaixo, por exemplo, a relação entre a saúde bucal, o tema do capítulo, o 

deslocamento de equilíbrio e o pH é estabelecida. 

CP2d: Conforme abordado no texto de abertura deste capítulo, o processo de 

desmineralização do esmalte dos dentes é intensificado quando o pH da boca 

atinge um valor crítico, abaixo de 5,5. A produção de substâncias de caráter 

ácido pode decorrer do metabolismo das bactérias que utilizam os carboidratos 

como fonte de alimento. [...] As duas reações ocorrem o tempo todo no interior 

da boca. Se elas acontecerem com a mesma rapidez – uma característica dos 

equilíbrios químicos –, o esmalte dos dentes permanecerá preservado. Mas, 

se, por algum motivo, a desmineralização for favorecida (pela má higienização 

da boca e pelo consumo excessivo de carboidratos fermentáveis, por 

exemplo), a camada de esmalte será degradada e, assim, surgirão as cáries.  

 
(p. 221). 

O LD CP2d continua discutindo a questão da saúde bucal (erosão ácida), associado 

agora ao conceito de força dos ácidos. Verifica-se a relação entre a ciência e a tecnologia no 

fragmento a seguir. 

CP2d: A constante de ionização e a erosão dos dentes. 

Além da cárie, outro problema que afeta a saúde bucal é a erosão ácida dos 

dentes. [...] Que bebidas podem favorecer a erosão ácida dos dentes? Para 

responder a essa pergunta, é importante considerar a força do ácido, e não 

necessariamente a quantidade ingerida. Entre os constituintes de algumas 

bebidas gaseificada há, por exemplo, o ácido fosfórico (H3PO4), que a 

indústria de alimentos utiliza como conservante.  
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[...] Assim o ácido fosfórico (maior valor de Ka) apresenta a ionização mais 

favorável [...]. Sabe-se que os íons H+(aq) favorecem a reação de 

desmineralização do esmalte dos destes. Por isso, o consumo frequente de 

bebidas e outros alimentos que contenham ácido fosfórico em sua 

composição pode prejudicar a saúde bucal. (p. 240, grifo nosso). 

No fragmento abaixo, o LD CP2d mostra a relação entre a bulimia e a degradação do 

esmalte do dente, provocada pela ação da passagem do suco gástrico (ácido) pela boca. 

CP2d: Bulimia. Transtorno alimentar caracterizado por episódios de consumo 

excessivo de alimentos, seguidos de reações inadequadas para evitar o ganho 

de massa corpórea, como induzir vômitos, fazer uso recorrente de laxantes e 

diuréticos, ficar longos períodos sem se alimentar [...].  

  
(p. 224). 

 Os autores de CP2d começam o capítulo com um contexto histórico sobre a formação 

da cárie, passa para a constituição química dos dentes e o pH bucal e continua discorrendo sobre 

os dentifrícios e a fluoretação da água. A relação entre os conceitos científicos (constante de 

ionização dos ácidos, pH e deslocamento de equilíbrio), tecnologia (a erosão ácida visualizada 

pelo microscópico eletrônico de varredura), a descrição do cotidiano (bebidas gaseificadas, que 

contêm H3PO4) e aspectos relacionados à saúde bucal se faz presente. Reiterando que a forma 

dialogada presente em cada contribui para o processo de ensino e de aprendizagem dos 

conceitos químicos inseridos no contexto geral do capítulo.  
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Nesse contexto geral, o LD apresenta dados tabelados, utilizados para análise da saúde 

bucal em função da adição de flúor na água distribuída por diferentes regiões do Brasil, seguidos 

de questões que envolvem aspectos sociais denominadas “Questões relativas ao texto de 

abertura”, como podemos verificar nos fragmentos abaixo. 

CP2d: A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2000, realizada 

pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificou redução 

de 50% do total de municípios brasileiros adicionavam flúor à água de 

abastecimento público. Após oito anos, foi feita outra pesquisa e novos dados 

foram divulgados, conforme mostra a seguir. 

 

Questões relativas ao texto de abertura [...] 

    
(p. 216-217). 
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 O gráfico da questão 2, contida no texto de abertura de CP2d, indica que houve 

diminuição no índice de cáries tanto nos países que utilizam água fluoretada como naqueles que 

não fazem uso desse processo (fluoretação), o que pode ser um indicativo da conscientização 

da população acerca da saúde bucal, como a correta escovação dos dentes e o uso de dentifrícios 

contendo flúor, eventualmente eliminando a necessidade da fluoretação da água. Esta é uma 

consideração dos autores/autora no suplemento para o professor. Trata-se de uma discussão 

que leva a comparação entre diferentes países, que envolve questões do âmbito da educação e 

da conscientização que, por sua vez, é uma problemática social e política.  

 O gráfico da questão 3, dada no texto de abertura da mesma obra, mostra que em regiões 

em que há menor porcentagem de municípios abastecidos com água fluoretada, os índices CPO-

D são maiores, como nas regiões Norte e Nordeste. Portanto, também é uma questão que 

envolve aspectos sociais e é colocada para discutir as próximas questões. 

CP2d: Observe nos gráficos a seguir como o pH bucal pode variar ao longo 

de um dia em dois grupos: o primeiro, de pessoas que consumiram várias 

vezes alimentos ricos em carboidratos metabolizáveis pelas bactérias (A); o 

segundo, de pessoas que limitaram o consumo desses carboidratos às refeições 

principais (B). [...] Observe que o surgimento da cárie não está diretamente 

relacionado à quantidade de carboidrato fermentável ingerido, mas à 

frequência de sua ingestão. [...] A consistência pegajosa de certos alimentos, 

como balas e doces, e o tempo de permanência deles na boca favorecem o 

aparecimento de cáries.  

 

Questões relativas ao texto de abertura: Observe os gráficos Variação do 

pH bucal ao longo de um dia, em grupos com hábitos de alimentação 

diferentes. É comum que os dentistas recomendem bochechos com solução de 

hidrogenocarbonato de sódio, principalmente para as pessoas que têm hábitos 

alimentares como os representados no gráfico (A). O que se pode inferir sobre 

o caráter ácido-base desse sal. Explique. (p. 215). 
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 Após a discussão sobre o caráter básico do hidrogenocarbonato de sódio, o LD CP2d 

passa para a explicação do flúor nos cremes dentais e também sobre a fluoretação da água. O 

importante é a problemática do contexto que o LD coloca quanto a questão relativa à 

importância do flúor para a saúde bucal, pois o excesso de flúor pode ser prejudicial aos dentes, 

causando uma doença denominada fluorose. 

CP2d: Para que a formação do esmalte seja favorecida no ambiente ácido da 

boca, os cremes dentais recebem, no processo de produção, a adição de 

compostos como o monofluor-fosfato de sódio (Na2PO3F), conhecido pela 

sigla MFP.  

 

[...] Nos cremes dentais que contêm o MFP como composto fluorado, o 

átomo de flúor está ligado covalentemente ao grupo fosfato que é hidrolisado 

pela ação de enzimas na cavidade bucal, fornecendo íons fluoreto. Uma das 

ações do íon fluoreto (F-), presente também na água que abastece parte da 

população, é a de substituir os íons OH-(aq) no processo de mineralização:  

 
O esmalte modificado, constituído de hidroxiapatita e também de fluorapatita, 

apresenta menor susceptibilidade à desmineralização em meio ácido, pois a 

afinidade entre os íons H3O+ e F- é muito menor do que a que existe entre H3O+ 

e OH-. Observe a diferença entre as constantes de equilíbrio: 

 

[...] É importante observar também que o Ks da fluorapatita é menor que o 

da hidroxiapatita, evidenciando sua menor solubilidade: 

 
[...] Contudo, sendo a FA um mineral menos solúvel, ela tem maior tendência 

de se precipitar no esmalte e dentina do que a HA durante os fenômenos de 

desmineralização e remineralização. Dessa forma, mesmo que a queda de pH 

gerada no biofilme dental pela exposição aos carboidratos favoreça a 

dissolução da HA, havendo íon flúor presente no [...] ambiente bucal [...], a 

FA ainda terá a tendência de se precipitar. Consequentemente, numa certa 

faixa de pH, haverá dissolução de HÁ e, concomitantemente, precipitação de 

FA, contrabalanceando a perda mineral líquida da estrutura dental e, 

consequentemente, retardando o desenvolvimento de lesões de cárie. (p. 249-

250). 

 Apresentamos os fragmentos acima com o intuito de mostrar que o LD CP2d coloca os 

conceitos Químicos sempre inseridos na abordagem contextual. É um LD que possui 
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características similares às das obras de MR, que não valoriza uma abordagem 

contextual/conceitual em detrimento da outra. Existe no capítulo de Equilíbrio Químico a 

exploração contextual e conceitual em uma mesma abordagem, em um mesmo texto. Trata-se 

de uma característica que contribui para que a abordagem conceitual seja contextualizada. 

Todavia, torna-se importante um conjunto de fragmentos que se constituem em uma unidade 

de compreensão (BARDIN, 2011, p. 137), cujas dimensões são ótimas para que se possa 

compreender a significação exato do contexto.  

Esta é a justificativa da apresentação dos fragmentos acima, do LD CP2d, que têm a 

função de mostrar a relação efetiva e contínua entre conceito e contexto. Para tanto, associados 

a outros fragmentos representativos do mesmo contexto deste LD, que fundamentam a 

aproximação com a contextualização, estes tornam-se importantes para a constituição da 

unidade de compreensão ou de contexto. 

O LD CP2d continua a discussão nas Questões relativas ao texto de abertura, o que 

reforça a característica de constante movimento conceito/contexto durante todo o capítulo. Os 

fragmentos abaixo são representativos das questões e do texto de abertura. 

CP2d: Questões relativas ao texto de abertura. Considere uma região na 

qual toda a população tem acesso a cremes dentais fluorados e é consciente da 

necessidade de higiene bucal adequada. A fluoretação da água para 

consumo humano pode ser desaconselhável para pessoas que vivem nessa 

região? Por quê?  

A adição de flúor à água destinada ao consumo humano, em valores de 

concentração entre 0,6 e 1,5 ppm, pode ter impacto direto na saúde bucal da 

população. No entanto, o excesso de flúor também pode ser prejudicial aos 

dentes, causando uma doença denominada fluorose. Daí a importância do 

controle da quantidade de flúor na água destinada ao consumo humano [...] e 

nos dentifrícios comercializados a quantidade é estabelecida conforme 

políticas públicas de cada país. (p. 216-217, grifo nosso). 

 A questão da importância da relativa importância do flúor para a saúde bucal é explorada 

na questão, uma vez que seu excesso pode causar a fluorose e, por outro lado, a problemática 

está mais centrada na questão da conscientização sobre a importância da higienização bucal. 

Trata-se de uma problemática relevante, que envolve aspectos educacionais, culturais e 

sociopolíticos. Entende-se que a fluoretação da água para consumo humano pode ser 

desaconselhável para pessoas que vivem em uma região na qual toda população tem acesso a 

cremes dentais fluorados e é consciente da necessidade de higiene bucal adequada.  

Os próprios autores/autora de CP2d salientam no suplemento para o professor que a 

quantidade de flúor necessária para preservar o esmalte dos dentes com qualidade terá sido 

garantida pela higiene bucal com cremes dentais fluorados. Portanto, se a água ingerida também 
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contiver flúor, poderá causar fluorose. Por isso, “a sociedade e os governantes devem avaliar 

todas as variáveis envolvidas para, de fato, beneficiar a população”. 

Apensar do LD CP2d trabalhar com o capítulo de equilíbrio químico de forma temática, 

ele trata de outras questões que também são recorrentes nos LD analisados. Todavia, a 

abordagem neste livro se apresenta de forma bastante original, trazendo novos dados e uma 

nova forma de apresentar o processo de construção do conhecimento científico, de forma que 

o LD não apresenta os conceitos químicos apenas de forma descritiva e trabalha esses conceitos 

dissociados de visões distorcidas da natureza do conhecimento científico. 

CP2d: Para prever a evolução de uma reação até atingir um novo estado de 

equilíbrio, há uma regra empírica (baseada em experimentos) conhecida como 

princípio de Le Chatelier. Esse princípio foi proposto pelo francês Henri 

Louis Le Chatelier (1850-1936), pela primeira vez, em 1884, com base 

principalmente nos estudos do químico Jacobus Henricus van’t Hoff (1852-

1911) e nas ideias do físico Gabriel Lippmann (1845-1921). [...] Em 1888, Le 

Chatelier reformulou esse princípio, tornando-o mais simples e generalizado; 

entretanto, a reformulação recebeu diversas críticas, o que fez com que o 

cientista reconhecesse, em 1933, que o enunciado de 1884 era válido. (p. 

230, grifo nosso). 

O fragmento acima apresenta um contexto histórico sobre o processo de produção do 

conhecimento científico, o princípio de Le Chatelier. Contudo, as problemáticas relacionadas a 

esse processo, que não é comum nos LD tradicionais, são apresentadas de forma realista, visto 

que trata a ciência como um processo dinâmico e comumente associado a controvérsias e 

revoluções. Por isso, consideramos que o contexto representa uma contextualização histórica e 

não apenas um contexto histórico.  

CP2d: Entretanto, em algumas situações, o princípio de Le Chatelier não 

pode ser utilizado para prever a alteração no equilíbrio químico. [...] pode 

ser considerado como exemplo o deslocamento de equilíbrio para a síntese da 

amônia:  

N2(g) + 3 H2(g)  2 NH3(g)         ΔHº = – 22 Kcal/mol 

Pelo princípio de Le Chatelier, poderia ser previsto que o aumento na 

concentração de gás nitrogênio iria deslocar o equilíbrio para a formação de 

amônia; entretanto, isso só ocorrerá de fato se a temperatura e o volume do 

meio reacional forem constantes. No entanto, caso a reação ocorra a 

temperatura e pressão total constantes, o aumento da concentração de N2 será 

acompanhado por um aumento da pressão parcial desse gás e também por um 

aumento do volume total, de modo que a pressão parcial desse gás e também 

por um aumento total, de modo que a pressão total permaneça constante. 

Como resultado do aumento do volume total, ocorrerá diminuição das 

concentrações de H2 (o outro reagente) e de NH3 (o produto) – quanto maior 

o volume, menor a concentração. Nesse caso, são observados 

acontecimentos opostos àquilo que o princípio prevê. (p. 232, grifo nosso). 

 O LD CP2d é inovador também na capacidade de apresentar, de forma não ingênua e 

redutora, a natureza do conhecimento científico e trabalhar o como se dá o processo de 
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construção desse conhecimento. Não é comum nos LD tradicionais abordar as revoluções que 

ocorrem na produção do conhecimento químico, pois trata-se de um processo dinâmico. No 

entanto, o LD CPd2 mostra aos estudantes que os conceitos científicos não são verdades 

absolutas e apresentam problemas relacionados à formação desses conceitos. O princípio de Le 

Chatelier, trabalhado no fragmento acima, por exemplo, não é concebido neste LD como uma 

verdade infalível e absoluta. Essas características que, entre outras já discutidas, também estão 

associadas à apresentação das limitações do conhecimento científico são essenciais para 

considerarmos uma abordagem contextualizada, pois ela trata da realidade do contexto em 

questão, tanto da natureza desse conhecimento quanto das suas implicações na sociedade. 

 Trata-se de uma visão histórica e de crescimento não linear do conhecimento científico. 

Ao contrário dessa abordagem, recairia nas visões deformadas da ciência e da tecnologia, 

recorrente nos LD tradicionais que não levam em consideração as limitações do conhecimento 

científico e o processo de construção histórica desse conhecimento e, consequentemente, 

ocultariam a realidade desse contexto histórico: as dificuldades, os obstáculos epistemológicos 

que foram preciso superar e os complexos processos de mudanças que incluem autenticas 

“revoluções científicas” (CACHAPUZ et al., 2005). Quanto ao componente Ciência, a 

abordagem (CTS) implica ensinar o caráter provisório e incerto das teorias científicas, assim 

como a natureza do conhecimento científico e do seu processo de construção, que são essenciais 

para que o estudante possa romper com a visão da ciência como verdadeira e acabada. Esta 

abordagem contribui, contudo, para a compreensão das implicações sociais do conhecimento 

científico (SANTOS; SCHNETZLER, 2010).  

 Os próprios autores/autora de CP2d chamam a atenção, no suplemento para os 

professores, para a importância de que os alunos percebam que a construção do conhecimento 

científico reflete o período histórico, econômico e social da época em que são propostas e 

discutidas as ideias, dado o caráter transitório e refutável da ciência. Para tanto, eles utilizam 

Lopes (2007) como referência. 

CP2d: Dessa maneira, a Ciência não reproduz uma verdade, seja ela a verdade 

dos fatos ou das faculdades do conhecimento. Não existem, portanto, critérios 

universais ou exteriores para julgar a verdade de uma Ciência. Cada Ciência 

produz sua verdade e organiza os critérios de análise da veracidade de um 

conhecimento, sendo que a lógica da verdade atual da Ciência não é lógica da 

verdade de sempre. As verdades são sempre provisórias. (LOPES, 200731 

citado por CP2d, p. 294). 

 
31 LOPES, A. C. Currículo e epistemologia. Rio Grande do Sul: Unijuí, 2007. p. 34.  
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 Os autores/autora de CP2d discorrem também sobre o processo histórico da produção 

da amônia, mostrando questões que o processo envolve a apropriação do conhecimento químico 

e tecnológico e, sobretudo, envolve decisões de aspectos sociais, econômicos e políticos que 

são indutores – ou “fizeram acontecer” – com que a amônia pudesse ser produzida em grande 

escala de forma mais rápida. Contudo, sem apresentar visões distorcidas da natureza do 

conhecimento científico, mostrando na dinâmica do processo de produção do conhecimento, 

que a ciência não é um trabalho simples e linear, que se trata de um trabalho árduo e que enfrenta 

grandes problemas em diferentes épocas. E, ainda, o contexto do LD não apresenta a ciência 

como neutra e salvacionista e, sobretudo, mostra que questões de cunho econômico, social e 

político estão sempre associados ao processo de produção do conhecimento. 

CP2d: [...] a quantidade de alimentos necessária para alimentar a população 

mundial sempre crescente ultrapassa a fornecida pelas plantas que fixam 

nitrogênio logo a agricultura humana necessita de quantidades 

substanciais de fertilizantes à base de amônia que possam ser aplicados 

diretamente às áreas de colheita. [...] Em 1912 o químico alemão Fritz Haber 

(1868-1934) desenvolveu um processo para sintetizar amônia diretamente a 

partir de [gás] nitrogênio e [gás] hidrogênio [...]. O processo é algumas vezes 

chamado processo Haber-Bosch também para homenagear Karl Bosch, 

engenheiro que desenvolveu o equipamento para a produção industrial de 

amônia. A engenharia necessária para implementar o processo de Haber 

requer o uso de temperaturas e pressões (aproximadamente 500 ºC e 200 

atm) difíceis de se atingir naquela época. (p. 232, grifo nosso). 

Uma questão recorrente nos LD tradicionais é a colocação do processo Haber como um 

trabalho ou decisão que emergiu eminentemente da ciência e a coloca como a única salvadora 

da fome no mundo. Todavia, o LD CP2d não oculta outros fatores que implicaram no 

investimento para a produção de amônia, que perpassa também por aspectos políticos, que 

envolve a dependência de compostos contendo nitrogênio que são necessários para a produção 

de explosivos, necessários para serem utilizados na Primeira Guerra Mundial. Vale ressaltar 

que a relação do contexto com o conteúdo químico (contexto/conceito) se faz sempre presente, 

de forma dialógica e contínua. 

CP2d: O processo de Haber fornece um exemplo historicamente 

interessante do impacto complexo da química em nossas vidas. No começo 

da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Alemanha dependia dos depósitos de 

nitrato no Chile para os compostos contendo nitrogênio necessários para a 

fabricação de explosivos. Durante a guerra o bloqueio naval dos aliados na 

América do Sul cortou esse suprimento. Entretanto, pela fixação de nitrogênio 

do ar, a Alemanha foi capaz de continuar a produzir explosivos. Os 

especialistas estimaram que a Primeira Guerra Mundial teria terminado 

antes de 1918 se não fosse o processo de Haber. [...] O mesmo processo que 

prolongou a Primeira Guerra Mundial permitiu aos cientistas sintetizar 

fertilizantes que aumentaram a produção de grãos. A amônia pode ser 

aplicada diretamente ao solo como fertilizante. (p. 232, grifo nosso). 
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 Importante explorar no contexto a vida do cientista e o contexto social, que o LD CP2d 

também valoriza. Nesse caso, o LD trabalha um texto que fala sobre a vida profissional de 

Haber, que era um alemão patriótico (portanto, trata-se de uma questão ideológica), que utilizou 

da ciência e da tecnologia para a produção de armas para defender o seu país na Primeira Guerra 

Mundial. O texto mostra também as controvérsias e críticas (questões de cunho social), por 

causa da decisão de premiá-lo com o Prêmio Nobel de Química em 1918. 

CP2d: Haber foi um alemão patriótico que deu apoio entusiástico ao esforço 

de guerra de seu país. Ele serviu como chefe do Serviço de Guerra Química 

da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e desenvolveu o uso do cloro 

como arma de gás de veneno. Consequentemente, a decisão de premiá-lo com 

o Prêmio Nobel de Química em 1918 foi objeto de considerável controvérsia 

e críticas. Entretanto, a ironia final veio em 1933, quando Haber foi expulso 

da Alemanha porque era judeu. (p. 232). 

 A obra de VV2d também aborda a mesma temática, da controvérsia e críticas ao Prêmio 

Nobel dado a Haber em 1918. O LD trata os aspectos sociais e políticos do conhecimento, uma 

vez que aborda a função social de um cientista, ou da ciência e da tecnologia na sociedade.  

VV2d: Controverso, Haber esteve envolvido na criação de armas químicas 

devastadoras usadas durante a Primeira Guerra Mundial. Ainda assim, ganhou 

o prêmio Nobel de Química em 1918 – sob o protesto de outros cientistas –, 

por suas contribuições à síntese do amoníaco, e Bosch recebeu o prêmio em 

1931, por suas contribuições à Engenharia Química a altas temperaturas. (p. 

178). 

O fragmento abaixo foi retirado do texto denominado Importância econômica e social 

da síntese de Haber-Bosch. Trata-se da realidade do contexto social que envolve o processo 

que demanda decisões sociopolíticas importantes e, todavia, demanda também conhecimento 

sobre questões relativas à educação ambiental. Esse contexto está representado pelos 

fragmentos dados abaixo.  

VV2d: A produção da amônia é relativamente barata, em especial tendo em 

vista suas aplicações e sua relevância para que outros produtos importantes 

sejam obtidos. Além de a amônia ser usada como gás refrigerante em 

geladeiras e na fabricação de fertilizantes, também é empregada na produção 

de ácido nítrico e de sais dele derivados, plásticos, fibras, resinas e explosivos. 

Vale destacar que explosivos como o 2,4,6-trinitrato de tolueno (TNT) e a 

nitroglicerina (na forma de dinamite) são de grande utilidade quando 

empregados na mineração e na engenharia civil, poupando trabalho braçal; 

entretanto, infelizmente, também são empregados com fins bélicos. Por tudo 

isso, o desenvolvimento industrial de um país pode ser avaliado por sua 

produção e consumo de amônia, uma vez que dela muitas substâncias podem 

ser fabricadas. (p. 179). 

O fragmento abaixo foi retirado do texto Viagem no tempo. Síntese da amônia: a 

produção de alimentos e o poderio alemão na Primeira Guerra Mundial. Trata-se de uma 
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contextualização histórica e não apenas de um contexto histórico, visto que os próximos 

fragmentos representativos dessa contextualização abordam problemáticas que apresentam os 

benefícios e também os malefícios do processo de síntese da amônia em grande escala. O texto, 

dado no LD VV2d, também faz relação direta com o conteúdo químico estudado, portanto, a 

relação contexto/conceito se faz presente no contexto geral do capítulo. 

VV2d: Esse processo também seria útil na produção de matéria-prima para a 

fabricação de explosivos. Em 1914, quando a Primeira Guerra se iniciou, os 

inimigos da Alemanha imaginavam que o bloqueio britânico impediria os 

navios alemães de buscar compostos nitrogenados na América Latina. Assim, 

o país viveria em processo de escassez de alimentos e de explosivos que o 

forçaria a encerrar a guerra em tempo relativamente curto. [...] Por que, 

durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve condições de sustentar 

o conflito por tempo maior do que o suposto por seus inimigos? (p. 178). 

O fragmento abaixo foi retirado de um texto do artigo da revista ciência hoje: Uma 

descoberta que mudou o mundo. Contudo, o LD não trata o contexto de forma simplificada, 

colocando a ciência como salvadora do problema da fome, como alguns LD o fizeram e já os 

apresentamos em categorias anteriores. O texto aborda os benefícios e malefícios do processo 

Haber-Bosch para a fabricação de fertilizantes. Para tanto, a temática envolve questões sociais, 

políticas e problemáticas ambientais. 

VV2d: Impacto ambiental dos fertilizantes nitrogenados. [...] Hoje, cerca 

de metade da humanidade tem, possivelmente, sua subsistência alimentar 

associada ao processo de fixação de nitrogênio de Haber-Bosch. Porém, esses 

benefícios implicam efeitos nocivos ao ambiente. Por exemplo, em 2005, 

cerca de 100 milhões de toneladas de nitrogênio foram utilizados globalmente 

na agricultura, mas apenas 17% desse volume foram consumidos pela 

humanidade na forma de alimentos. Essa eficiência baixa do uso de nitrogênio 

na agricultura causa impacto ambiental. Cerca de 40% do nitrogênio usado em 

fertilizantes e desperdiçado por práticas agrícolas incorretas retorna a sua 

forma atmosférica não reativa, mas a maior parte desse elemento químico 

contamina ambientes terrestres e aquáticos e a atmosfera, contribuindo para 

diminuir a biodiversidade. Fonte: BORGES, Jerry. Uma descoberta que mudou o mundo. 

Ciência Hoje, 3 dez. 2008. (p. 180). 

Os fragmentos abaixo abordam a vida de cientista, discutindo a posição de Haber 

enquanto cientista e cidadão no contexto da Primeira Guerra Mundial. Trata-se de entender que 

um cientista é, antes de tudo, um ser social e tem que ter ética e tomar decisões importantes 

referentes ao seu trabalho em função da sociedade ou de seu país.  

Vale salientar que antes da questão 6 dada abaixo, o LD VV2d apresentou atividades 

importantes sobre os conceitos de equilíbrio químico, principalmente relacionados ao processo 

de síntese da amônia a partir do processo Haber-Bosch, mostrando também que existe nesse 

processo o trabalho de cunho científico e o de cunho tecnológico. 
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VV2d: Atividades. [...] 6. Fritz Haber é um cientista que desperta debates 

sobre a ética na ciência. Leia estas informações sobre ele, depois faça o que 

se pede. 

 

 
(p. 181). 
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 O texto de VV2d fornece subsídios para os estudantes responderem as questões dadas, 

contudo o LD ainda propõe referências para pesquisas e aprofundamento sobre o referido tema. 

O contexto mostra que o trabalho e as decisões dos cientistas enquanto cidadãos são de extrema 

importância para a sociedade, apesar de existirem outras forças que direcionam, ou fazem a 

ciência acontecer. A ciência não é neutra. A atividade “a” do fragmento anterior reforça esta 

questão: “A quem cabe a responsabilidade por controlar os usos que são feitos das descobertas 

e invenções científicas e tecnológicas”? Trata-se, portanto, de uma questão que inicia a 

contextualização do conteúdo químico. Ela, a contextualização, remete à responsabilidade e ao 

papel social do cidadão nas decisões sociopolíticas, uma vez que o governo, o estado-nação, 

que possui uma política legítima, representa as decisões e anseios da sociedade. Enfim, a 

ciência, o cientista, não é neutro, não toma decisões e não é responsável por processos de 

produção e apropriação do conhecimento científico e tecnológico de forma unilateral. 

No fragmento anterior (atividade “b”) o LD VV2d continua o contexto de forma a não 

colocar a ciência como neutra e salvacionista, porquanto a atividade científica tem que ser 

financiada. Trata-se dos aspectos econômicos, sociais e políticos que implicam na produção e 

apropriação do conhecimento científico na sociedade. Portanto, no contexto, quais os interesses 

dos industriais, dos banqueiros e das universidades nas pesquisas científicas que resultaram na 

síntese da amônia? E nos dias atuais, quais são as instituições que são responsáveis por financiar 

as pesquisas científicas no Brasil? Portanto, é um contexto complexo, em que o LD não tenta 

simplificar ou adornar o conhecimento científico na tentativa de mostrar o processo de 

produção, apropriação e utilização (“consumo”) desse conhecimento na sociedade. 

 O rompimento com a neutralidade científica contribui para a compreensão das 

implicações sociais da ciência, o que implica contemplar a História e Filosofia da Ciência 

(HFC) no ensino de ciências. Quanto à tecnologia, a abordagem contextualizada implica 

apresentá-la como aplicação das diferentes formas de conhecimento para atender as 

necessidades sociais. Faz-se necessário, contudo, fazer reconhecer a dependência que a 

sociedade adquire para com os produtos tecnológicos gerados, bem como as pressões das 

inovações tecnológicas na sociedade que, enfim, caracteriza a tecnologia como um processo de 

produção social (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). A contextualização objetiva a 

compreensão32 da realidade social e, por isso, implica necessariamente a apreensão dos aspectos 

 
32 Entendemos que o LD de química pode trabalhar a contextualização do conteúdo químico de forma efetiva, 

considerando-a como própria da educação plena do cidadão crítico. Todavia, mesmo que a consegue-se fazer a 

abordagem contextualizada e promover a compreensão, por parte dos educandos, da realidade social, isto não 

garante a efetiva ação deste estudante com vistas à transformação dessa sociedade. A ação não é fato, ela não é 

garantida pelo ensino contextualizado.    
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políticos inerentes ao contexto estudado. Ela não está dissociada dos problemas sociais, 

políticos e econômicos, por mais complexos que eles sejam. A abordagem das relações entre a 

ciência, a tecnologia e a sociedade, provoca a compreensão dos processos de produção, 

apropriação e aplicação do conhecimento, circunscritos no mundo globalizado e capitalista. 

O conceito de contextualização ao qual nosso trabalho se filia está diretamente 

associado ao conceito de interdisciplinaridade crítica. Jantsch e Bianchetti (2011) defendem 

que uma apreensão mais ampla da interdisciplinaridade crítica (e, portanto, da 

contextualização)33 necessita de uma historicidade e materialidade para que, nesse contexto, 

possa ser compreendida dentro dos movimentos das sociedades capitalistas contemporâneas. 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade deve ser discutida antes ou mais na epistemologia que na 

metodologia, incorporada à perspectiva da compreensão do processo de construção do 

conhecimento, processo que só pode ser aprofundado à luz da materialidade histórica. 

Esse contexto nos remete às orientações de Santomé (1998) sobre a necessidade de um 

retorno à história para tratarmos a constituição dos conceitos de interdisciplinaridade e de 

contextualização, quando o objetivo é a compreensão do processo de construção do 

conhecimento, associando sempre às demandas dos meios de produção capitalista no mundo 

globalizado.  

O mundo em que vivemos já é um mundo global, no qual tudo está 

relacionado, tanto nacional como internacionalmente; um mundo onde as 

dimensões financeiras, culturais, políticas, ambientais, científicas, etc., são 

interdependentes, e onde nenhum de tais aspectos pode ser compreendido de 

maneira adequada à margem dos demais (SANTOMÉ, 1998, p. 27). 

 Compreende-se que conhecimento científico é diretamente vinculado ao capital, o que 

progressivamente demanda financiamentos e direcionamentos ao atual mercado capitalista que, 

por vezes, resumimos simplesmente por demanda social. Mueller et al. (2011, p. 183), 

salientam que esse contexto demanda da instituição educativa um egresso cada vez mais 

adequado a esse mercado capitalista. Por isso, consideramos que a abordagem de VV2d, 

representada pelos fragmentos anteriores, é inovadora, uma vez que coloca em discussão a 

relação entre o processo de construção do conhecimento científico e as demandas do mercado 

capitalista, contribuindo, sobretudo, com o rompimento de uma visão reducionista da ciência 

como neutra e salvacionista. E, ainda, o LD trata e propõe pesquisas que envolvem preconceito 

de gênero e de mulheres que se destacaram na ciência ao longo da história, superando 

 
33 Como já afirmamos no capítulo I desta tese, o conceito de interdisciplinaridade que nosso trabalho se filia é 

aquele que objetiva a formação para a cidadania crítica e reflexiva da realidade social. Portanto, a perspectiva de 

interdisciplinaridade está circunscrita na contextualização do conteúdo Químico.  
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obstáculos. Refere-se a uma temática relevante, que emerge das relações entre os conceitos de 

equilíbrio químico e o contexto geral do capítulo. 

 Nas obras de MR o tema gerador do capítulo de eletroquímica é o lixo eletrônico. Trata-

se, portanto, de uma problemática socioambiental, que o LD em questão consegue trabalhar a 

relação entre os conceitos de pilha e eletrólise com o contexto de forma contínua no decorrer 

de todo o capítulo de Eletroquímica.    

MR2b/MR2c: [...] você já pensou que seu velho televisor pode estar 

envenenando uma criança na China ou que seu antigo computador esteja 

contaminando um rio da Nigéria. Sem uma lei que proíba a exportação de lixo 

eletrônico tóxico nos Estados Unidos não há maneira de saber se os antigos 

celulares, computadores ou televisores originados nesse país não acabaram em 

alguma aldeia pobre do mundo em desenvolvimento. (p. 326/264). 

MR2b:                                                                     MR2c: 

   
                                                                 (p. 324).                                                                        (p. 264). 

MR2b: Os e-Stewards são recicladores de lixo eletrônico acreditados e 

certificados por uma terceira parte independente. Esta certificação é crucial 

em uma indústria que frequentemente apela para a mentira em busca de uma 

imagem de responsabilidade social. Atualmente, mesmo quando o lixo 

eletrônico procede do mundo rico vai para um reciclador com preocupações 

ambientais, há altas probabilidades de que substâncias tóxicas terminem 

em uma enorme pilha no meio de alguma aldeia. [...] A montanha de lixo 

eletrônico aumenta a cada dia, ao mesmo tempo em que são criados novos 

aparelhos para conduzir uma economia arraigada em um crescimento sem 

fim. (p. 327, grifo nosso). 

 A abordagem dada em MR2b apresenta problemas de aspectos sociais, políticos, 

econômicos e ambientais de grande relevância. A questão do consumismo descontrolado em 

função de uma “economia arraigada em um crescimento sem fim” que, por sua vez, provoca a 

produção de grande quantidade de lixo eletrônico que apresenta, dentre outros problemas, a 
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presença dos metais pesados. A autora do LD chama a atenção para o descarte desse lixo, 

denunciando a “mentira”, que são as “doações” de aparelhos ou sucatas eletrônicas procedentes 

do mundo rico e descartadas no meio de alguma aldeia. 

 O LD MR2b/MR2c mostra que o intuito dos países ricos é o de se livrar do lixo 

eletrônico, tentando passar uma “imagem de responsabilidade social”, enquanto os países 

pobres utilizam-se do lixo eletrônico para aproveitar uma pequena quantidade de metais nobres 

presente nesse lixo, recebendo também os metais pesados que estão em maior quantidade, ou 

seja, um lixo eletrônico. 

MR2b/MR2c: [...] por que alguns países em desenvolvimento compram ou 

aceitam lixo eletrônico dos países ricos, mesmo que essa prática possa 

envenenar o meio ambiente. [...] De uma tonelada de telefones celulares se 

extraem de 150 a 200 gramas de ouro, 3 a 4 quilos de prata [...]. (p. 333/267). 

MR2b: As pilhas e baterias descartadas junto ao lixo comum que vão parar, 

principalmente, nos lixões e nos aterros controlados, ficam expostos ao sol e 

à chuva e acabam se oxidando. A oxidação rompe o invóculo e deixa vazar 

os metais pesados, que se misturam ao líquido que se forma no lixo 

(chorume). Com as chuvas, os metais pesados penetram no solo e acabam 

atingindo as águas subterrâneas (lençóis freáticos). Parte deles também 

atinge córregos e riachos. Essa água, misturada aos metais, como zinco, 

chumbo, manganês e mercúrio, entre outros, tanto pode ser ingerida 

diretamente como ser usada na irrigação de produtos agrícolas, 

contaminando diversos alimentos. (p. 352, grifo nosso).  

MR2c: 

 
(p. 262). 
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  As atualizações são verificadas em MR2d. Vale ressaltar que essa revisão e atualização 

de contextos não é recorrente em todos os LD analisados. Abaixo, um novo texto (Acesso em: 

17 nov. 2015), dado em MR2d, mas que trata a mesma temática, que envolve problemas de 

cunho econômico e ambiental. 

MR2d: A indústria de eletrônicos no Brasil está crescendo exponencialmente 

a cada ano, desenvolvendo atualizações para seus produtos em um período 

tão curto quanto 6 meses. [...] De acordo com a ONU, o Brasil é o país no 

mundo que mais descarta equipamentos ultrapassados na natureza. [...] 

Pesquisas recentes mostram que o impacto não é apenas ambiental, mas 

também econômico, uma vez que esses materiais podem ser reciclados e 

retornados ao processo de fabricação, economizando energia elétrica e 

recursos naturais. [...] Apenas 13% do lixo eletrônico produzido no país é 

tratado corretamente.  

 
(p. 237). 

  Os LD MR2b/MR2c/MR2d trazem um contexto com ilustrações demonstrativas do 

destino do lixo e das características de cada um desses destinos (lixão, aterro controlado e 

aterro sanitário), em especial das pilhas e baterias que são descartadas no lixo doméstico.  

MR2b:                                        MR2c:                                              MR2d: 

     
                                    (p. 331).                                            (p. 265).                                           (p. 238). 
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  Os LD em questão não consideram o celular apenas como um aparelho que traz uma 

bateria que serve como exemplo para ensinar os conceitos de reações de óxido-redução 

espontânea e não espontânea, ou mesmo para ensinar o conceito de pilha. Antes de tudo, o 

celular é um “produto”, um artefato tecnológico, e está no mercado para ser consumido. De 

fato, no modo de produção capitalista não há preocupações primeiras com a necessidade social, 

mas sim com o fomento ao consumo. Fabrica-se e depois criam-se estratégias para fomentar 

esse consumo. Enfim, os LD trabalham o conceito de pilha inserido em um contexto ou 

problemática real, que envolve aspectos de cunho social, econômico e ambiental. É nesse 

sentido que compreendemos que a contextualização implica o constante questionamento aos 

meios de produção do mundo globalizado e dos movimentos das sociedades capitalistas 

(JANTSCH; BIANCHETTI, 2011; SANTOMÉ, 1998).  

  A aproximação do contexto com questões de cunho ambiental e econômico é verificada 

nos LD de MR2b/MR2c/MR2d. 

MR2b/MR2c/MR2d: Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica (Abinee), são comercializados por ano no Brasil 1,2 bilhões de 

pilhas e 400 milhões de baterias de celular. Dessa forma, alguns tipos de 

pilha, cujos níveis de resíduos tóxicos ficaram abaixo do limite estabelecido 

no artigo 6º dessa lei, agora podem ser descartados diretamente no lixo 

doméstico para serem encaminhados, segundo consta no artigo “aterros 

sanitários licenciados”. O problema é que apenas 10% dos aterros brasileiros, 

segundo estimativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), atendem esse quesito.  

A reciclagem ou o aproveitamento das pilhas e baterias realizadas no Brasil é 

muito pequena. No caso específico de baterias automotivas, a reciclagem é 

feita em larga escala, atingindo índices de 99,5%. Isso obedece a razões 

econômicas. Para as empresas, a reciclagem é lucrativa porque o chumbo 

precisa ser importado. (p. 363/284-286/260, grifo nosso). 

  Retornando à caracterização das obras de MR, e das demais que se aproximam da 

contextualização, tratam-se de obras que não desvalorizam a abordagem dos conceitos 

químicos, do nível de conhecimento teórico (químico), representacional (linguagem química) e 

fenomenológico (ilustrações dos processos químicos e de produção). Para tanto, poderíamos 

colocar nesta categoria, contextualização como aproximação entre o conhecimento químico e 

a realidade social, mais fragmentos para reforçar ou comprovar essa relação contínua entre 

conceitos/contextos. Todavia, tornaria uma leitura cansativa e repetitiva e, de qualquer forma, 

esses fragmentos já estão representando a categoria descrição científica do cotidiano como 

contextualização. Vale ressaltar que para Bardin (2011), duas categorias de análise não podem 

ser representadas pelo mesmo fragmento. Enfim, os fragmentos que representariam as relações 
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contexto/conceito, no caso os que tratam os conceitos químicos, já estão representando a 

categoria de análise anterior, que trata a abordagem científica do cotidiano.  

  O fragmento abaixo representa um texto que trata sobre o rompimento da barragem de 

rejeitos de mineração, em Mariana, Minas Gerais em 2015. 

MR2d: Além dos danos à população, a lama contaminada deixou um rastro 

de destruição ao meio ambiente que dificilmente será superado. [...] A 

população de anfíbios é muito sensível porque absorve pela pele estes metais 

pesados e depende dela para respirar. Os lençóis freáticos também estão 

condenados por um tempo que não somos capazes de dizer. [...] O processo 

de reconstrução é extremamente complexo. O poder público precisa criar 

políticas que incentivem novos métodos e fiscalizem a atividade da 

mineração. [...] Como vamos fiscalizar sem conhecimento? (p. 262, grifo 

nosso). 

Na obra de MR, quando o LD apresenta um texto/contexto retirado da internet, por 

exemplo, ele retorna constantemente ao contexto de forma sempre dialógica, uma característica 

semelhante também da obra de CP e MM. “Retomando a notícia”, por exemplo, é um termo 

muito utilizado na obra de MR. No fragmento anterior a autora problematiza: Como vamos 

fiscalizar sem conhecimento? Todavia, o LD de MR2d não especifica ao leitor qual é o 

conhecimento necessário, e isso é positivo pelo fato de não se tornar descritivo e irreflexivo. 

Entendemos que o texto se referiu ao conhecimento acadêmico, o “conhecimento poderoso”, 

que é “direito do aluno” (YOUNG, 2013). A contextualização implica necessariamente a 

perspectiva acadêmica e instrumental do conhecimento, que é útil para determinados fins.  

Importante verificar ainda que a obra de MR deixa um questionamento que pode ser 

trabalhado em sala de aula pelo professor, sobre a importância do conhecimento para o 

exercício da cidadania. Trata-se aprofundar a discussão sobre a complexidade do problema, 

uma vez que o rompimento da barragem de rejeitos de mineração, em Mariana, Minas Gerais 

em 2015, não foi um acidente, foi um crime. Portanto, não há nos LD de MR a descrição de 

fatos, há problematizações. 

O contexto geral da obra de MR apresenta, além da perspectiva acadêmica e 

instrumental, elementos representativos da perspectiva crítica do conhecimento, que estão 

melhor caracterizados pelos fragmentos que serão apresentados abaixo. Um texto com o tema 

tecnologia, consumo e dor trabalha uma análise crítica sobre a problemática da desigualdade 

social, exploração de países pobres, desvalorização da condição humana em função de um 

capitalismo selvagem, do consumismo sem razão também em função desse capitalismo e de 

outro grande problema que é a falta de conhecimento, sobretudo, da falta da contextualização 

do conhecimento químico/científico e tecnológico por parte dos estudantes e da sociedade.  
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Vale salientar que a educação não é neutra, ela é um ato político. Nesse sentido, a 

contextualização significa resgatar os aspectos políticos inerentes ao conhecimento escolar, a 

partir de uma visão mais crítica e realista do contexto em questão. De fato, “aqueles que 

acreditam que o professor tem de ser apolítico estão ingenuamente defendendo a ideologia 

dominante imposta pelos sistemas tecnológicos” (SANTOS, 2008). 

Entendemos que pensar a educação como função de relevância social é um pensar 

humanístico. Ocorre que, em determinadas propostas de CTSA, “esse pensar está centrado 

muito mais em valores de mercado gerados pela sociedade tecnológica do que em valores 

essencialmente humanos” (SANTOS; MORTIMER, 2001). Contudo, o LD MR2d tenta romper 

com a abordagem tradicional, fomentando questionamentos sobre as relações entre tecnologia, 

consumo e dor. 

MR2d: Tecnologia, consumo e dor. Esse lugar é o inferno na terra. Pessoas 

trabalhando sob a mira de homens armados por toda parte. Meninos de 14, 15, 

16 anos cavando os buracos [...]. Os recursos minerais do Congo são motivos 

de disputas sangrentas [...]. (p. 254). 

MR2c: O bem mineral – tântalo. 

 

O elemento metálico tântalo é relativamente raro na crosta terrestre. Estima-

se que a abundância seja da ordem de 1,7 ppm [...]. Atualmente, sobressaem-

se como principais mercados demandantes do uso de tântalo as indústrias de 

telefonia móvel/celulares (capacitores eletrolíticos), de equipamentos 

eletrônicos (PC [personal computer], pagers, laptop, videocâmaras), 

aeroespaciais (componentes de motor a jato: ligas espaciais), de vidro com 

índices de refração especiais (câmeras) e automobilística que sinalizam 

tendências de crescimento a longo prazo. (p. 290). 

MR2c/MR2d: O coltan é um minério de fórmula geral (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6 

[...]. Mas a realidade é que 80% das reservas naturais de Coltan encontram-se 

na África e, a maior parte desta, na República Democrática do Congo, RCD. 

Desde agosto de 1998 as minas de coltan da RCD foram tomadas por rebeldes 

armados de Ruanda, Uganda e Burundi que, contrabandeado milhares de 

toneladas do minério para seus países e explorando para o mercado global, 

usam os lucros para financiar suas milícias e subjugar a população local. [...] 

Estima-se que desde 1998 mais de 5 milhões de pessoas morreram como 

resultado direto ou indireto dos conflitos na RCD. (p. 295/269). 
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MR2d: 

 

 
(p. 264-269). 

 A obra de MR apresenta uma outra face, uma outra realidade, a do processo de 

exploração e de produção do conhecimento científico e tecnológico. Sobretudo, apresenta uma 

realidade do mundo globalizado, em que há prioridade do desenvolvimento econômico sobre 

os valores humanos. Trata-se de um avanço no que diz respeito à qualidade da abordagem 

contextualizada nos livros didáticos de química do PNLD, especificamente nesta obra. Mesmo 

que de forma indireta o LD trata sobre racionalidade do sistema tecnológico, que tem sido 

determinada pela lógica da maximização do lucro e a minimização dos custos. 

Essa lógica mantém a prioridade do capital sobre valores humanos. Os 

benefícios criados pela tecnologia nem sempre têm liberado as pessoas do 

trabalho desgastante e repetitivo e tem sido desenvolvido muitas vezes sob 

péssimas condições de trabalho. A globalização econômica tem aumentado a 

diferença entre pobres e ricos. Todo esse contexto é marcado por um processo 

opressivo de exploração humana. 

Na perspectiva global, ele é caracterizado pela divisão desigual do trabalho, 

do lucro e da exploração ambiental. Enquanto aos países pobres são destinados 

a serviços produtivos de extração de matéria-prima em que muitas vezes há 

exploração de mão-de-obra e de recursos naturais; aos países ricos concedem-

se condições favoráveis para o acúmulo de bens de serviços e do lucro do 

controle da alta tecnologia e do capital sob a custa dos marginalizados e 

excluídos (SANTOS, 2008). 
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 Torna-se importante, no contexto desta tese, reiterar as palavras de Santos e Schnetzler 

(2010), que afirmam que no Brasil não podemos pensar em ensino para a cidadania como uma 

simples inclusão de aspectos tecnológicos no currículo, ou ainda a mera tradução de projetos 

internacionais de CTSA. Contudo, tais ponderações  

[...] não se referem apenas a uma possível utilização de projetos estrangeiros, 

mas também à elaboração acrítica de propostas nacionais que evidenciem um 

reducionismo do ensino da cidadania à inclusão dos aspectos anteriormente 

mencionados, sem uma reflexão mais aprofundada sobre o contexto nacional 

e a caracterização do cidadão brasileiro (SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p. 

133). 

Portanto, é na reflexão mais profunda sobre o contexto nacional que Santos (2008) 

chama a atenção para a necessidade de se resgatar, na proposta de ensino CTSA, a perspectiva 

humanística de Paulo Freire, que compreende uma visão mais radical em relação aos aspectos 

histórico-sociais, culturais e políticos do nosso país. Esta é uma perspectiva que aproxima o 

contexto da abordagem contextualizada. 

 As questões sociais passam por criações e recriações de uma “realidade” que interessa 

às classes sociais dominantes. Todavia, a classe dominada concebe essa “realidade”, criada pela 

classe dominante, como sendo “natural” e irreversível, ou nem ao menos reflete sobre ela. 

Contudo, a perspectiva tradicional não objetiva abordagens conflituosas no tocante às 

dimensões políticas, econômicas, sociais e ambientais envolvidas. São contextos que não 

demonstram interesse à compreensão das estruturas sociais já constituídas e reproduzidas.  

Vale salientar que concebemos que a contextualização nos LD de Química não garante 

a transformação do indivíduo, ou que ele passe a produzir necessariamente transformações no 

mundo. Contudo, ela tem como propósito primeiro a conscientização e compreensão da 

realidade social na qual os educandos estão inseridos. Ela tem como objetivo promover a 

capacidade de reflexão crítica sobre o conhecimento científico e tecnológico e sua relação com 

os aspectos sociais e humanos envolvidos.   

Apreendemos a contextualização como perspectiva inerente ao processo de produção 

do conhecimento científico/escolar, como perspectiva de transformação, mas de um velho para 

um novo paradigma educacional (SANTOS; SCHENETZLER; 2010). Faz-se necessário, 

portanto, que o educando aprenda a transpor os seus saberes para a sua vida individual e social 

e a refletir sobre o conhecimento produzido. “Ao transpor os saberes será capaz de produzir 

transformações efetivas no mundo cotidiano. Ou, então, conseguirá entender pelo menos as 

muitas tecnologias, leis sociais etc., que fazem parte do cotidiano civilizado já transformado 

em segunda natureza” (ETGES, 2011).  
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Trata-se da capacidade de opor-se à imposição e de participar do processo que envolve 

o “desvelar a realidade”, o que implica a produção de conhecimento e, sobretudo, a capacidade 

de transpor o saber produzido. Esse contexto se aproxima da concepção de educação 

humanística de Paulo Freire, a qual considera que a educação não transforma o mundo, a 

educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Portanto, a contextualização 

implica necessariamente a conscientização do educando, associada à capacidade de “desvelar” 

ou de compreender a realidade social. 

Os fragmentos abaixo, dos LD MR2c e MR2d, são representativos da aproximação do 

contexto geral do capítulo com problemas sociais “reais” que, segundo a autora, nunca foram 

manchete de jornal no Brasil. São questões que fomentam a conscientização associada à 

compreensão de uma realidade social, e global, que não é comumente tratada nos meios de 

comunicação ou na vida cotidiana do educando.    

As questões sociais passam por criações e recriações de uma “realidade” que interessa 

às classes sociais dominantes. Por outro lado, a classe dominada concebe essa “realidade” como 

sendo “natural” e irreversível, ou nem ao menos reflete sobre ela. Contudo, a perspectiva 

tradicional não objetiva abordagens conflituosas no tocante às dimensões políticas, econômicas, 

sociais e ambientais envolvidas. São contextos que não demonstram interesse à transformação, 

ou ao menos de uma compreensão das estruturas sociais já constituídas e reproduzidas. 

Contrários à perspectiva reprodutora, os LD de MR2b/MR2d abordam questões que 

objetivam a conscientização dos educandos frente à uma realidade que é “ocultada” pelo poder 

hegemônico, que não interessa aos grupos dominantes que seja discutida e compreendida na 

escola. 

MR2c: Lembre-se de que o custo do seu celular ou seu computador 

provavelmente é muitíssimo superior ao que pagou por eles, pois custaram 

vidas, torturas e escravidão. Por isso, tente usá-los durante a sua vida útil 

não comprando já um novo só porque é moda ou tem funcionalidade extras 

de que na realidade não precisa. Até porque o lixo eletrônico produzido tem 

outros custos muito elevados. (p. 295, grifo da autora). 

A obra compreende as posições de Freire (1993), o qual afirma que é nesse contexto que 

a educação assume um papel político, que objetiva a conscientização do educando, para inseri-

lo como cidadão (e não indivíduo) no processo sócio-histórico e político; um cidadão com uma 

visão crítica da realidade e comprometido com a valorização da condição humana. Assim, a 

contextualização ou a visão crítica da realidade necessita de uma historicidade e materialidade 

para que, nesse contexto, possa compreender os movimentos das sociedades capitalistas 

contemporâneas (SANTOMÉ, 1998; JANTSCH; BIANCHETTI, 2011). 
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  O tema recorrente nos LD analisados é a reciclagem do alumínio. Nos LD MM e MR a 

discussão perpassa por toda explicação da extração da bauxita, que envolve a problemática da 

sustentabilidade, trabalhando concomitantemente os conceitos de eletrólise ígnea do Al2O3, que 

consome bastante energia térmica e energia elétrica. Explicam sobre as vantagens da reciclagem 

do alumínio, tanto em termos ambientais como econômicos e, por fim, fazem uma relação da 

porcentagem de alumínio reciclado em diferentes países para discussão de problemáticas de 

aspectos socioeconômicos e socioambientais. 

MMa/MM2b/MM2c/MM2d: É muito difícil prescindirmos, atualmente, das 

vantagens oferecidas pelo alumínio. É raro o planejamento de casas, prédios 

ou equipamentos que não inclua partes ou peças de alumínio. O mesmo 

acontece com outros materiais, transformados ou não, que retiramos da 

natureza, como o plástico e o papel. Não é fácil alcançar o equilíbrio entre o 

conforto, a qualidade de vida e as implicações das interferências do homem 

na natureza. (p. 302-303/211/239-240/234). 

  A Obra de MM trabalha algumas temáticas no capítulo de eletrólise, uma é sobre a 

Vitamina C, que já apresentamos elementos na categoria da descrição científica do cotidiano e 

outra é Estudando o alumínio – vantagens e riscos. Vale ressaltar que, antes de analisar 

especificamente os capítulos de equilíbrio químico e de eletroquímica, fizemos uma leitura 

flutuante de todos os volumes de todas as obras dos PNLD/2008/2012/2015/2018, para verificar 

a presença de elementos que envolvem a discussão desses conceitos em outros capítulos das 

respectivas obras, já que a nossa própria tese investiga a presença da contextualização e da 

interdisciplinaridade nas obras de química aprovadas pelo PNLD. Para tanto, no caso da 

eletrólise, encontramos elementos representativos desses conceitos de forma contextualizada 

no volume 3 da obra de MM, presentes no capítulo com o título Química de materiais 

recicláveis, que trabalha também com o ciclo de vida do alumínio, desde a produção do 

alumínio metálico pela eletrólise até a reciclagem desse metal. 

  Verifica-se, sobretudo, a atualização e aprofundamento quanto ao contexto que se 

iniciou em MMa, em que o tema é o alumínio. Uma nova abordagem dada no volumes 3 da 

obra, em MM3b/MM3c/MM3d. 

MM3b/MM3c/MM3d: A produção do alumínio começa com a extração da 

bauxita, que contém de 35% a 55% de óxido de alumínio (Al2O3). A terceira 

maior reserva de bauxita do mundo está localizada na Amazônia. 

A demanda de energia elétrica para a produção de alumínio é alta, em torno 

de 13000 kWh/t, sendo o processo metalúrgico que mais demanda energia.  

O Brasil lidera a reciclagem de latas de alumínio entre os países onde essa 

atividade não é obrigatória por lei. [...] O ciclo de uma lata de alumínio é de 

trinta dias, ou seja, nesse período uma lata de alumínio pode ser comprada no 

supermercado, utilizada, coletada, reciclada e voltar às prateleiras para o 

consumo. 
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  O Brasil tem importantes reservas de bauxita. Na foto, uma reserva localizada em Oriximirá no Pará. 

 
Evolução da reciclagem do alumínio realizada em alguns países de 1996 até 2005. 
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A reciclagem do alumínio representa vantagens. Economiza recursos 

naturais, energia elétrica – no processo, consomem-se apenas 5% da energia 

necessária para produção do alumínio primário –, além de oferecer ganhos 

sociais e econômicos. [...] Os gráficos (a), (b) e (c) registram a redução do 

consumo de recursos naturais, energia e emissões para o ar e a água, enquanto 

o gráfico (d) mostra a redução na emissão de resíduos sólidos no ciclo de vida 

de latas de alumínio em função da taxa de reciclagem.  

 O contexto é relevante e relaciona problemas de aspectos econômicos, sociais e 

ambientais. A relação entre a reciclagem do alumínio e as desigualdades sociais no Brasil é 

dada de forma específica, uma vez que o Brasil apresenta imensas desigualdades sociais. 

Portanto, a sua posição de ser um dos países que mais reciclam alumínio não tem relação direta 

com a conscientização e com a própria educação ambiental, pelo contrário, a falta de 

conhecimento e, sobretudo, a baixa ou nenhuma renda financeira, de grande quantidade da 

população brasileira, são os fatores que fazem com que essa parte da população recolha as 

“latinhas” de alumínio para seu próprio sustento. Este é o contexto apresentado na obra de MM. 

MM3b/MM3c/MM3d: É importante termos em mente que o Brasil é um país 

de imensas desigualdades sociais, em que um grande contingente da 

população apresenta dificuldades financeiras. O excelente desempenho do 

Brasil em reciclagem de latinhas de alumínio tem uma relação direta com essa 

situação, pois a coleta seletiva torna-se uma alternativa de geração de renda. 

(p. 280/300/271). 

 Portanto a obra de MM não fica apenas em nível da sensibilização e apresenta uma 

problemática socioambiental não de forma redutiva. Não de forma descritiva, ela traz uma 

reflexão sobre as relações complexas entre a sociedade de consumo e as desigualdades sociais, 

lembrando que a função de dominação exercida pela ciência e tecnologia, associada à sua 

eficácia no domínio da natureza, acarreta o fortalecimento da dominação do homem pelo 

homem (MORTIMER; SANTOS, 2002). 

 Trata-se de um início à reflexão, uma verificação da possibilidade de abordagem CTSA 

de forma contextualizada e humanística no Ensino de Química do Ensino Médio. Reiterando 

que a ausência dessa possibilidade torna o trabalho da comunidade de educadores químicos 

ausente de sentido. Santos e Schnetzler (2010) salientam que enquanto nos limitarmos a uma 

educação científica pura e neutra, desvinculada dos aspectos sociais, estaremos reforçando uma 

educação alienante e o sistema capitalista que resulta na dominação humana. 

 Sobre a questão da educação alienante, retornamos às considerações de Jurjo Torres 

Santomé, que também nos incentiva a buscar o caminho que rompe com esta “educação”. Trata-

se do LD tradicional, um produto político que funciona como indutor dessa abordagem, que 

não enfrenta a abordagem da realidade e, por conseguinte, afasta o educando dos conteúdos 
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escolares. “Interessa-me frisar que não compartilho a ideia de que essa bagagem cultural dos 

manuais escolares é assimilada e aceita passiva e acriticamente por alunos e alunas. Podemos 

comprovar que os mesmos manifestam resistências, intencionais ou não, diante do seu 

conteúdo” (SANTOMÉ,1998). 

A obra de MR também trabalha a mesma problemática, da produção do alumínio, do 

consumo, reciclagem e desigualdade social, também de forma reflexiva, contextualizada. Para 

tanto, sempre fazendo a inter-relação dos conceitos químicos, em nível teórico, representacional 

e fenomenológico, apresentando as ilustrações do fenômeno químico. 

MR2b/MR2c/MR2d: De onde vem? Para onde vai? Alumínio. O alumínio 

metálico é obtido industrialmente pela eletrólise ígnea da bauxita [...].  

 
Para se obter uma tonelada de alumínio, são necessárias aproximadamente 

duas toneladas de alumina (extraídas de 4 a 5 toneladas de bauxita) [...]. 

Atualmente, o consumo desse metal, que apresenta elevada resistência 

mecânica, baixa densidade (2,698 g/cm3) e elevada resistência à corrosão, 

ultrapassa 38 milhões de toneladas por ano em aplicações diversas [...]. (p. 

374-375/296/270). 

MR2b: 

     
Bauxita e alumínio metálico.       Processo de eletrólise da bauxita.     Montagem de automóveis.  

(p. 374). 

MR2c/MR2d: 

     
Esquema do processo de eletrólise da bauxita.        Linha de montagem de automóveis. 

(p. 295-296/270-271).                               
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MR2b: É importante observar, no entanto, que, apesar do elevado índice de 

alumínio destinado à reciclagem, não houve redução na extração do minério 

bauxita no Brasil, uma atividade que causa um intenso impacto ambiental 

porque a demanda mundial por alumina e alumínio metálico destinado às 

diversas aplicações continua crescendo vertiginosamente. [...]  

a) Quais as vantagens da reciclagem do alumínio, além da economia na 

extração de matéria-prima? [...]  

d) A reciclagem de latinhas de alumínio foi muito favorecida por questões 

sociais no Brasil. Explique por quê.  

  
(p. 376). 

MR2d: Vivemos numa sociedade globalizada, informam-nos em tempo real 

sobre acidentes naturais no Japão, armas químicas na Síria, explosões no 

Afeganistão, mas os conflitos que envolvem o coltan, mesmo já tendo tirado 

a vida de 5 milhões de pessoas, nunca foram manchete de jornal no Brasil. Por 

quê? [...] Pense um pouco. Talvez se você tivesse plena consciência do custo 

social e ambiental que os aparelhos de última geração representam, seu 

desejo de ter um deles ou de trocar o modelo que possui por um mais novo 

acabaria se esvaindo. E isso não deve acontecer numa sociedade capitalista, 

não é? (p. 269, grifo nosso). 

 Verifica-se a ação de transposição de um contexto para outro (ETGES, 2011, p. 83), na 

produção e na socialização do conhecimento científico, que “decorre da própria forma de o 

homem produzir-se enquanto ser social e enquanto sujeito e objeto do conhecimento social” 

(FRIGOTO, 2011, p. 36). O contexto representado pelo fragmento anterior representa este 

deslocamento ou transposição do saber construído nas suas relações diretas com o processo de 

vida real do cidadão no mundo globalizado. O problema envolve o “campo de reflexão sobre o 

social e político, o horizonte sem o qual compreender a própria prática é impossível. Seja como 

for: para o disciplinar e, é claro, também para a tarefa interdisciplinar” (FOLLARI, 2011b, p. 

137). A abordagem contempla a crítica ao modo dominante de produção social do mundo 

capitalista, que implica questionamentos e ação prática na produção de alternativas ao modo 

alienante e excludente de produção da vida humana e social (FRIGOTTO, 2011). 

 Neste ponto podemos retomar a questão que defendemos nesta tese, no capítulo II 

(tópico 2.6), de que a contextualização está associada à transdisciplinaridade. Esta associação 
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parte do princípio que a realidade social não é disciplinar ou interdisciplinar. A categoria em 

questão, contextualização como aproximação do conhecimento entre o conhecimento químico 

e a realidade social, evidencia que a ação de transposição do saber científico demanda o 

pensamento crítico, reflexivo e criativo sobre a realidade social complexa. A abordagem 

demanda “transcender a estreiteza das visões disciplinares e interdisciplinares de mundo e 

abordagens que não ampliam o status quo da estrutura acadêmica” (KLEIN, 2014, p. 68, 

tradução nossa). 

 Todavia, é também a partir deste ponto que entendemos que a contextualização é o 

centro do processo educativo. Ela pode ou não demandar a interdisciplinaridade neste processo, 

contudo, ela demanda a transcendência, a transdisciplinaridade. Um contraponto à necessidade 

da interdisciplinaridade (dos grupos e equipes disciplinares) é a perspectiva transdisciplinar da 

contextualização. 

A transdisciplinaridade tem sido descrita como uma prática que transgride e 

transcende fronteiras disciplinares. Das várias abordagens interdisciplinares, 

a transdisciplinaridade parece ter o maior potencial de responder a novas 

demandas e imperativos. Esse potencial decorre das características da 

transdisciplinaridade, que inclui o foco no problema (a pesquisa se origina e 

é contextualizada nos problemas do “mundo real”) (RUSSELL et al., 2008, 

p. 460-461, tradução e grifo nosso). 

 Nikitina (2006), salienta que a vantagem da contextualização do conhecimento 

científico, em busca da “centralização de problemas”, é a significação pessoal do conhecimento 

produzido. Assim o estudante fica motivado pelo desejo de compreender para questionar.  

Contextualizar o trabalho – seja na forma de explorar bases epistemológicas 

da ciência ou traçar a história de uma descoberta específica – pode ser uma 

maneira de tornar a ciência mais acessível e de dissipar a falsa percepção nos 

estudantes de que eles não podem questionar os próprios pressupostos 

subjacentes à ciência (NIKITINA, 2006, p. 260, tradução nossa). 

 A ciência torna-se mais acessível, portanto, quando o contexto do livro didático de 

Química motiva o questionamento ao processo de construção e apropriação do conhecimento 

científico e tecnológico na sociedade do mundo globalizado. 

 Vale ressaltar, contudo, sobre o necessário reconhecimento dos limites da ação escolar 

no processo de compreensão e transformação da realidade social, por meio da contextualização 

e da transdisciplinaridade, uma vez que: 

Seria incoerente educar para a convivência, a solidariedade, a paz, etc., 

quando, em torno da escola, a sociedade se mostra individualista, competitiva 

ou agressiva. Seria um total absurdo buscar estimular hábitos de trabalho e 

reflexão quando a televisão e outros meios de massa incitam, de modo tão 

eficaz, o desfrute imediato e o consumo do efêmero (ENGUITA, 2004, grifo 

nosso). 
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 Retomando aos Fragmentos representativos desta categoria de análise, verifica-se a 

abordagem que leva o estudante a questionar o “por que” de determinados fatos ou realidades 

não serem manchetes de jornais. A questão é que a televisão e outros meios de comunicação 

incitam o consumismo efêmero que “deve acontecer numa sociedade capitalista”. 

A contextualização é a abordagem que tange realidade e por isso não está associada a 

simplificações contextuais, pois a realidade social é complexa. Assim, o processo descritivo 

tem que ceder lugar ao reflexivo, problematizador e ao diálogo.  

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de um 

conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento 'experiencial'), é 

a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação com a 

realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor 

compreendê-la, explicá-la e transformá-la (FREIRE, 1983). 

A obra de MR apresenta essa característica peculiar, a do diálogo constante com o leitor: 

“E isso não deve acontecer numa sociedade capitalista, não é? (MR2d, p. 269)”, além da 

constante problematização e reflexão, apresentando um rompimento com a abordagem 

descritiva tradicional. Portanto, a autora do LD em questão compreende Freire (2017), o qual 

denuncia e nega a educação que reflete a estrutura de poder, por isso a dificuldade do educador 

problematizador atuar coerentemente em uma estrutura que nega o poder. 

MR2b/MR2c/MR2d: O tema central desta unidade foi lixo eletrônico, que 

consiste não apenas nas pilhas e baterias [...]. É possível imaginar a vida sem 

computador, sem celular, máquina fotográfica, calculadora, automóvel? Sem 

entrar na discussão sobre distribuição de renda e acesso a bens de consumo, 

podemos dizer que, para quem conhece e usa esses aparelhos a resposta 

provável é não. Nesse caso, precisamos começar a agir: Reciclar [...]. 

Participar [...]. Consumir de forma consciente [...]. Consumir apenas o 

necessário [...]. O consumismo – que é tema de uma Unidade no próximo 

volume desta coleção – é considerado um dos maiores problemas ambientais 

da atualidade. (p. 399/317/285). 

  Os fragmentos anteriores não representam a transformação do contexto em algo 

simplificado, pelo contrário, a obra assume uma abordagem que tange a realidade do processo 

de produção e de consumo da sociedade globalizada e capitalista. Trata-se dos aspectos sociais 

e ambientais relacionados a todo o contexto dado no capítulo, que emergiu dos conteúdos 

químicos do capítulo de eletrólise. O LD salienta, sobretudo, sobre o consumismo sem razão, 

que também é um indutor de outros problemas apresentados no capítulo do respectivo livro. E, 

por fim, faz uma inter-relação ou passagem dos capítulos dizendo que o Consumismo é um tema 

que será trabalhado na unidade do próximo volume da respectiva obra.  

 O tema gerador do capítulo de eletroquímica do LD MR, o lixo eletrônico, trata de forma 

crítica e reflexiva o modelo consumista de desenvolvimento econômico em detrimento dos 
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valores humanos. A abordagem, com enfoque nas relações CTSA, perpassa por questões de 

aspectos globais que remetem a um questionamento ao modo de produção que promove a 

exploração humana e problemas de cunho ambiental. O LD não coloca a ciência e a tecnologia 

como neutra e salvacionista, ele faz pensar que o conhecimento pode estar mais direcionado em 

valores de mercado gerados pela sociedade tecnológica do que em valores humanos. 

 Importante ressalvar que o ensino contextualizado com perspectiva humanística 

freireana, que salienta que não podemos prescindir da ciência e da tecnologia nesse processo, 

não se posiciona contra o desenvolvimento e uso da tecnologia, todavia, o desenvolvimento 

econômico nunca pode estar acima das condições humanas. O ensino de ciência e tecnologia 

tem grande relevância social, uma vez que prepara os cidadãos ao manejo cada vez mais 

especializado da tecnologia. Por outro lado, enquanto apresenta apenas esse objetivo, a 

educação tecnológica pode ser alienante e determinista. “Com a finalidade de produzir um novo 

consumidor no novo milênio que preserve o ambiente para que a sociedade possa prosseguir no 

seu afã de exploração e dominação, mantêm-se o modelo consumista de desenvolvimento 

econômico” (SANTOS; MORTIMER, 2001). 

  Verificamos na análise das categorias da contextualização que quando a abordagem do 

conteúdo químico de determinado capítulo é temática, ela favorece a contextualização dos 

conceitos científicos. Neste caso, o LD não traz tantas notas de rodapé e não trabalha com tantas 

“informações” de uma grande quantidade de diferentes exemplos, que não contribuem para a 

compreensão de problemas mais complexos da realidade social. 

 Se retornarmos à educação humanística de Paulo Freire, o que se percebe é o foco que 

ele atribui para os temas, porquanto eles são fontes de conscientização e permitem ao educando 

reconhecer o sentido epistemológico do conhecimento como ferramenta cultural para 

transformar o mundo. “O foco do trabalho de Freire está no HOMEM. Para ele, os temas 

geradores devem ter sua origem na situação presente, existencial, concreta dos educandos, 

refletindo as suas aspirações. Assim, na sua concepção, o tema se origina nas relações de 

homens e mulheres com o mundo” (SANTOS, 2008). 

 Um projeto já efetivado na prática, que se apresenta como proposta potencial para o 

ensino de Química, é a Situação de Estudo (SE), que buscou contemplar a abertura à cultura no 

processo de mobilização e produção de conhecimento. O projeto organiza o currículo em torno 

da visão de abordagens temáticas e “recoloca a aposta na formação de um sujeito pensante, que 

produz sentidos para os significados dos conceitos escolares, numa perspectiva dialética e não 

simétrica” (MALDANER; ZANON, 2010).  
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 A contextualização é um tipo de abordagem suficiente para promover uma reflexão 

crítica do conhecimento disciplinar da química em um contexto social. Não associada às visões 

reducionistas da ciência (uma condição para que a abordagem seja contextualizada), a 

contextualização pode trabalhar a natureza do conhecimento científico e abarcar a História e 

Filosofia da Ciência (HFC), por meio do processo de construção do conhecimento Químico e, 

sobretudo, apresentar as implicações deste conhecimento na sociedade moderna. A 

aproximação do conhecimento químico com a realidade social pode ocorrer independentemente 

da interação de conceitos de duas ou mais disciplinas, todavia ela implica a análise crítico-

reflexiva desta realidade, que “transcende o escopo restrito das visões disciplinares do mundo 

por meio de uma síntese abrangente” (KLEIN, 2010, p. 24, tradução nossa). 

 No próximo capítulo apresentaremos as categorias de análise da interdisciplinaridade. 

Todavia, a categoria de análise que mais se aproxima da abordagem interdisciplinar é a 

constituída por elementos dos capítulos de equilíbrios moleculares e equilíbrios iônicos, pH e 

Kps, da obra de MR, que fazem parte da unidade que tem como tema os Corais. Na obra de 

MR a discussão sobre problemas relevantes sobre os corais é tratada no decorrer de todo 

capítulo de equilíbrio químico. Importante ressaltar que, nesse caso, o contexto exigiu, 

constantemente, o conhecimento da disciplina de biologia para a discussão de questões de 

cunho socioambiental e sociopolítico. Assim, a contextualização, a análise crítica e reflexiva 

de determinada temática implica que o conhecimento produzido por apenas uma disciplina pode 

não ser suficiente para travar discussões mais profundas sobre o tema em questão. Nesta 

perspectiva, a contextualização está associada à interdisciplinaridade, ao mesmo tempo que 

demanda o pensamento complexo e a atitude transdisciplinar. 

5.5. Síntese dos resultados  

 Os resultados mostraram que os autores dos LD analisados reconhecem a 

contextualização como abordagem central do currículo escolar de Química, porém a abordagem 

é diferente em cada obra. Algumas obras apresentaram um excesso de textos na tentativa de se 

fazer a contextualização e outras tentaram a contextualização histórica a partir de um simples 

contexto histórico da constituição dos conceitos químicos. Recorrente nos LD analisados foi a 

abordagem científica do cotidiano, todavia a maioria das obras apresentaram uma abordagem 

que aproximou o conteúdo científico da realidade social. Neste último caso, portanto, 

caracteriza-se aproximação com a contextualização. 

 O quadro a seguir mostra as categorias de análise e as respectivas obras que as 

representaram. 
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Quadro 5: Categorias de análise alcançadas por cada livro didático analisado.  

       

 

LIVROS 

DIDÁTICOS 

Abordagem 

textual como 

perspectiva de 

contextualização 

Contexto 

histórico como 

perspectiva de 

contextualização 

Descrição 

científica do 

cotidiano como 

perspectiva de 

contextualização 

Contextualização 

como 

aproximação 

entre o 

conhecimento 

químico e a 

realidade social  

NSa X X X  

UQa X X X  

FE2a X X X  

AC2a  X X  

AC2b  X X  

WMa X X X X 

WM2b/WM3b X X X X 

WM2c/WM3c X X X X 

WM2d/WM3d X X X X 

SP2b X X X X 

SP2c X X X X 

SP2d X X X X 

MMa  X X X 

MM2b/MM3b  X X X 

MM2c/MM3c  X X X 

MM2d/MM3d  X X X 

VV2d  X X X 

CP2d  X X X 

MR2b  X X X 

MR2c  X X X 

MR2d  X X X 

Fonte: o autor. 

 A primeira categoria de análise, a abordagem textual como perspectiva de 

contextualização, simplesmente uma tentativa de se fazer contextualização, é a perspectiva de 

maior caráter simplificador e reducionista dos conceitos químicos e de suas relações com os 

fenômenos do cotidiano e com a realidade social. Recorrente nesta categoria é a dificuldade de 

apresentar relações significativas do contexto com os conceitos químicos. Portanto, apresentar 

elementos desta categoria não representa uma qualificação frente à perspectiva da 

contextualização. 

 Os LD NSa e UQa apresentaram uma quantidade muito pequena de elementos da 

primeira categoria de análise, uma vez que não evidenciamos uma tentativa de abordagem 

contextualizada nestas obras. O LD FE2a já evidenciou maior tentativa de se fazer uma 

abordagem contextualizada, ou melhor da descrição científica do cotidiano, porém nesta 

tentativa apresentou visões reducionistas do conhecimento científico, que levou o respectivo 

LD a apresentar elementos desta categoria.  Os LD AC2a/AC2b não apresentaram elementos 

representativos da primeira categoria, trata-se de uma obra que não evidenciou tentativa de 
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contextualização, ela está voltada diretamente à descrição científica do cotidiano. Em síntese, 

são quatro obras que valorizam a relação ciência e tecnologia, todavia ausente de abordagem 

crítica e reflexiva destas relações com questões sociais mais conflituosas, que envolvem 

aspectos de ordem política e econômica. Motivo pelo qual alcançaram apenas a categoria 

descrição científica do cotidiano como perspectiva de contextualização, contudo não foram 

além desta perspectiva e não se aproximaram da abordagem contextualizada. 

 Duas obras, SP2b/SP2c/SP2d e WMa/WM2b/WM2c/WM2d, apresentaram elementos 

representativos da contextualização como aproximação entre o conhecimento químico e a 

realidade social, ao mesmo tempo que trabalharam com textos sem relações significativas com 

o conteúdo químico.  

 No capítulo de equilíbrio químico, a obra de WM foi a que apresentou maior número de 

elementos da primeira categoria, com muitos textos na tentativa de aproximação com a 

abordagem contextualizada, todavia dissociadas do conteúdo estudado no capítulo. 

Especificamente no capítulo de equilíbrio químico desta obra, na comparação das consecutivas 

edições que vão de WMa/WM2b/WM2c a WM2d, verificamos uma pequena diminuição destes 

textos, que são ausentes de relações significativas com os conceitos químicos. Vale ressalvar 

que no capítulo de eletroquímica a referida obra não apresenta esta característica. 

 As obras MMa/MM2b/MM3b/MM2c/MM3c/MM2d/MM3d, VV2d, CP2d e 

MR2a/MR2c/MR2d não apresentaram elementos representativos da primeira categoria. 

Concomitantemente a isso, apresentaram elementos da segunda e terceira categoria de análise, 

elementos representativos do contexto histórico e da descrição científica do cotidiano. Contudo, 

são obras que passaram através destas duas categorias e conseguiram, ou optaram, por ir além 

da simples cotidianidade das relações ciência (C) e tecnologia (T); são obras que alcançaram as 

relações C e T nas suas implicações com a realidade social e mais se aproximaram, portanto, 

da contextualização do conhecimento químico. 

 Todas as obras apresentaram elementos da segunda e terceira categoria, representativas 

do contexto histórico e descrição científica do cotidiano. Portanto, as 10 obras trabalharam com 

abordagens relativamente importantes ao ensino de Química, que envolvem os estudantes por 

meio da “materialização” do conhecimento escolar, com o objetivo de ensinar os conceitos de 

Equilíbrio Químico e de Eletroquímica. Entretanto, não são categorias representativas da 

contextualização, enquanto abordagem crítica e reflexiva das relações entre C e T com a 

realidade do processo de produção e apropriação do conhecimento científico no mundo 

globalizado e capitalista. 
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 De forma geral, quanto ao processo de comparação das diferentes edições de uma 

mesma obra, que foi aprovada em mais de um PNLD e ainda constitui o PNLD/2018, 

verificamos que houve apenas pequenas atualizações e qualificação dos textos de cada capítulo 

analisado. Todavia, compreendemos que seja possível uma maior preocupação e dedicação dos 

autores de livros didáticos de Química neste quesito. Contudo, esta análise é diferente para cada 

obra, visto que a abordagem e a perspectiva de mudança, qualificação e atitude criativa, no 

sentido de inovação, é diferente em cada recurso didático.  

  Das 10 obras analisadas, as quatro que não conseguiram nova aprovação nos últimos 

PNLD foram as que não alcançaram a abordagem contextualizada do conhecimento Químico. 

As seis obras que apresentaram maior aproximação com a contextualização foram as aprovadas 

novamente no PNLD/2018 (as obras de WM, MM, SP e MR) e as que tiveram a primeira 

aprovação neste PNLD/2018 (as obras de VV e CP). A habilitação dos autores e autoras destas 

duas últimas obras, de VV e CP, no que se refere ao conhecimento da natureza do conhecimento 

científico e da capacidade de fazer a abordagem contextualizada deste conhecimento, é também 

representativa da qualificação dos “novos” recursos didáticos que passam a constituir as obras 

do “novo” PNLD/2018. 

Verificamos que os autores e autoras dos livros didáticos de Química, que constituem o 

PNLD/2018, apresentam nas suas respectivas obras uma perspectiva da abordagem 

contextualizada do conteúdo Químico. Portanto, o Programa Nacional do Livro Didático 

promoveu34 um efeito indutor na qualidade dos livros didáticos de Química, no que se refere à 

abordagem contextualizada do conhecimento científico nos capítulos analisados. 

Os resultados, referentes à categoria contextualização como aproximação entre o 

conhecimento químico e a realidade social, mostraram que a contextualização do conhecimento 

Químico promove a aproximação das relações C e T com a realidade social, de forma crítica e 

reflexiva. Contudo, esta perspectiva implica a apreensão da complexidade do processo de vida 

real no mundo globalizado, que demanda a contextualização do conhecimento científico 

associado à perspectiva transdisciplinar.  

 
34 Reiteramos que nosso trabalho faz o recorte de um período singular do PNLD, de 2008 à 2018. Neste período, 

portanto, verificamos que o programa promoveu um efeito indutor na qualidade dos LD em relação aos conceitos 

analisados nos referidos capítulos. Vale lembrar que após este período ocorreu mudança de governo federal e 

transformações profundas no que diz respeito aos documentos oficiais educacionais e, consequentemente, no 

referido programa. Temos como pressuposto que estas transformações não se apresentam com o propósito de 

formar cidadãos críticos e reflexivos da realidade social por meio do ensino contextualizado. Trata-se de um 

retrocesso ao trabalho promovido pelo programa. Por isso, torna-se fundamental a continuidade das pesquisas que 

envolvem a análise de LD do PNLD, um trabalho que deve ser compreendido como um processo dinâmico, 

sobretudo quando abarca o conceito de contextualização. 
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Por fim, a contextualização de determinado conteúdo disciplinar, principalmente se 

trabalhado dentro de uma abordagem temática, pode demandar a interação com o conhecimento 

de outra disciplina, pode implicar a interdisciplinaridade. No entanto, os resultados referentes 

à abordagem interdisciplinar do conteúdo Químico estão apresentados no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO VI 

6. A PERSPECTIVA DE INTERDISCIPLINARIDADE EM LIVROS DIDÁTICOS DE 

QUÍMICA DO PNLD 

Essa noite eu tive um sonho de sonhador 

Maluco que sou, eu sonhei 

Com o dia em que a Terra parou 

Foi assim 
No dia em que todas as pessoas 

Do planeta inteiro 

Resolveram que ninguém ia sair de casa 

Como que se fosse combinado em todo o planeta 

Naquele dia, ninguém saiu de casa, ninguém 

O empregado não saiu pro seu trabalho 
Pois sabia que o patrão também não tava lá 

Dona de casa não saiu pra comprar pão 
Pois sabia que o padeiro também não tava lá 

E o guarda não saiu para prender 

Pois sabia que o ladrão, também não tava lá 
E o ladrão não saiu para roubar 

Pois sabia que não ia ter onde gastar 
.... 

E nas Igrejas nem um sino a badalar 

Pois sabiam que os fiéis também não tavam lá 

E os fiéis não saíram pra rezar 

Pois sabiam que o padre também não tava lá 

E o aluno não saiu para estudar 
Pois sabia o professor também não tava lá 

E o professor não saiu pra lecionar 
Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar 

... 

O comandante não saiu para o quartel 
Pois sabia que o soldado também não tava lá 

E o soldado não saiu pra ir pra guerra 
Pois sabia que o inimigo também não tava lá 

E o paciente não saiu pra se tratar 

Pois sabia que o doutor também não tava lá 
E o doutor não saiu pra medicar 

Pois sabia que não tinha mais doença pra curar 

... 
Essa noite eu tive um sonho de sonhador 

Maluco que sou, acordei 

No dia em que a Terra parou (Oh Yeeeah) 

No dia em que a Terra parou (Ôôô) 

No dia em que a Terra parou (Eu acordei) 
No dia em que a Terra parou (Acordei) 

No dia em que a Terra parou (Justamente) 
No dia em que a Terra parou (Eu não sonhei acordado) 

No dia em que a Terra parou (Êêêêêêêêê...) 

No dia em que a Terra parou (No dia em que a terra parou) 

O Dia Em Que a Terra Parou 

Raul Seixas 
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 O trabalho interdisciplinar é importante e necessário aos diferentes setores da sociedade, 

principalmente por sua demanda no sistema produtivo do mundo globalizado. Essa realidade 

nos remete novamente à compreensão de que a abordagem interdisciplinar se desenvolve a 

partir da abordagem disciplinar. Significa que o sistema e o processo de formação necessitam 

do conhecimento disciplinar, dos saberes específicos de cada área, de cada profissão e de cada 

trabalhador. É uma realidade que nos faz refletir sobre os conceitos de interdisciplinaridade e 

disciplinaridade que são, antes de tudo, demandas do sistema produtivo que, por sua vez, 

demandam da educação a formação interdisciplinar. Portanto, a ausência de um desses saberes 

específicos (interligados) pode comprometer o sistema produtivo do mundo globalizado.  

 Faz-se necessário compreender o objetivo da interdisciplinaridade nos mais variados 

setores da sociedade para a posteriori apreendê-la no campo da educação. Sobretudo, quando 

se trata da formação para a cidadania crítica, que implica questionamentos ao próprio sistema 

produtivo capitalista. No que tange ao ensino de ciências, apresentamos no primeiro capítulo 

três perspectivas da abordagem interdisciplinar (LENOIR, 2005), que estão relacionadas à 

lógica do sentido (com viés acadêmico/epistemológico), à lógica da funcionalidade (com viés 

instrumental) e à lógica da intencionalidade fenomenológica (centrada no ser humano). 

Contudo, segundo o próprio autor, são perspectivas insuficientes, principalmente se trabalhadas 

de forma isolada. 

 A primeira perspectiva, da lógica do sentido, está voltada à unificação das ciências e, 

por isso, no Ensino Médio tem a função de mostrar apenas que existem relações entre o 

conteúdo químico e outras disciplinas, mas não recorre necessariamente às relações mais 

significativas com problemáticas sociais. A segunda, da lógica da funcionalidade, não tem a 

pretensão à produção do saber, sendo uma execução puramente técnica, que no trabalho escolar 

ocorre apenas em termos de fins e de meios e, por isso, não há necessariamente questionamentos 

mais profundos dos propósitos sociais do trabalho interdisciplinar. E, por fim, da lógica da 

intencionalidade fenomenológica, que privilegia a ação do sujeito sobre o objeto, contudo, trata-

se de uma interdisciplinaridade que não apreende, necessariamente, um contexto histórico 

(contextualizado) que compreende o sistema capitalista globalizado.  

 Apresentamos, contudo, uma quarta perspectiva da abordagem interdisciplinar, um 

contraponto às três primeiras, que apreende a historicidade e materialidade (JANTSCH; 

BIANCHETTI, 2011), que objetiva compreender os movimentos das sociedades capitalistas 

contemporâneas e, sobretudo, dos sistemas de produção. Defendemos que esta é uma lógica 

que mais se aproxima da educação voltada à formação do cidadão crítico. 
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 Importante ressalvar que a perspectiva interdisciplinar da materialidade histórica está 

associada à compreensão do próprio LD, um objeto de disputas políticas e financeiras, nos 

movimentos da sociedade capitalista e dos sistemas de produção. Como já discutido no capítulo 

III, que trata o LD no âmbito do poder econômico e político, as teorias sobre políticas 

educacionais e de currículo, que pressionam os autores de LD, devem compreender o 

funcionamento do Estado, mas não são essencialmente estadocêntricas (BALL, 2011), elas 

estão circunscritas em um híbrido de relações complexas de proporções globais que 

desembocam na valoriação do capital.  

Trata-se do aporte teórico que contribuiu para a constituição das categorias de análise 

(remanescentes) referentes à perspectiva de interdisciplinaridade em livros didáticos de 

química do PNLD, que foram determinadas por um híbrido de categorias a priori e a posteriori, 

em que as perspectivas apresentadas foram relevantes para a identificação dessas categorias.  

 As categorias da perspectiva interdisciplinar estão apresentadas a seguir conforme um 

certo grau de integração das diferentes disciplinas que estabelece os diferentes “níveis de 

interdisciplinaridade”. A primeira, abordagem intra-multi-pluridisciplinar como perspectiva 

de interdisciplinaridade, representa apenas uma justaposição dos conceitos da química 

(intradisciplinar) ou uma justaposição de conceitos de diferentes disciplinas (multi-

pluridisciplinar). A segunda, abordagem das interações conceituais inerentes ao conhecimento 

científico como interdisciplinaridade acadêmica e instrumental, representa maior integração 

entre diferentes disciplinas, porém com uma abordagem que fica apenas em nível do cotidiano. 

Já a terceira, interdisciplinaridade como compreensão de contextos e problemáticas inerentes 

à realidade social, representa um contexto mais amplo, crítico, que se aproxima mais das 

questões de aspectos sociais; trata-se de uma interdisciplinaridade mais associada à 

contextualização. 

6.1. Abordagem intra-multi-pluridisciplinar como interdisciplinaridade 

 A categoria de análise, abordagem intra-multi-pluridisciplinar como perspectiva de 

interdisciplinaridade, caracteriza-se pelo nível mais baixo de integração ou de inter-relação de 

conteúdos ou capítulos de uma mesma disciplina ou de diferentes disciplinas. Essa abordagem 

apresenta-se com o objetivo principal de mostrar ao estudante que existe uma dependência ou 

uma inter-relação entre os conceitos químicos estudados com outros conceitos da própria 

química e/ou de outras disciplinas, principalmente as da mesma área de conhecimento, das 

ciências naturais e também da matemática. Trata-se de uma abordagem que aplica 
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mecanicamente a integração de conceitos, mas sem o intuito de repensar problemas de aspectos 

sociais. 

Os conceitos vizinhos ao termo interdisciplinaridade, tais como a intradisciplinaridade, 

a multidisciplinaridade e a pluridisciplinaridade, estão, nesta ordem, proporcionais às 

intensidades de inter-relação e interação dos conteúdos Químicos estudados. Contudo, não são 

consideradas como uma abordagem interdisciplinar propriamente dita (FAZENDA, 2011; 

JAPIASSU, 1976). 

O quadro a seguir mostra de forma resumida a descrição da categoria abordagem intra-

multi-pluridisciplinar como interdisciplinaridade. 

Quadro 6: Síntese descritiva da categoria abordagem intra-multi-pluridisciplinaridade como 

interdisciplinaridade. 

CATEGORIA CARACTERIZAÇÃO EXEMPLOS 

Abordagem intra-

multi-

pluridisciplinar 

como 

interdisciplinaridade.  

Representa os níveis 

mais baixos de 

integração. 

Objetiva mostrar que 

existe uma dependência 

ou sequência didática 

dos conceitos. 

Estão em ordem 

crescente de “níveis” de 

interdisciplinaridade. 

Intra. Justaposição entre 

conteúdos de Química. 

Importante e necessária 

ao estudo da Química. 

Multi. Ausente de 

“nexos” na interligação 

entre disciplinas de 

áreas diferentes. De 

difícil comunicação. 

Exemplo: Química e 

arte. 

Pluri. Justaposição entre 

disciplinas da mesma 

área. Necessária à 

compreensão de 

conceitos de uma 

disciplina. Exemplo: 

Química e matemática, 

Química e física ou 

Química e biologia. 

Intra. SP2d: Sob temperaturas baixas, um gás 

pode ser liquefeito por efeito da pressão, [...]. 

Entretanto, há uma temperatura acima da qual é 

impossível liquefazer-se um gás, por maior que 

seja a pressão que se aplique. Essa temperatura é 

chamada temperatura crítica, [...]. A produção 

de amônia é realizada sob temperatura 

aproximada de 500 ºC. Muito superior à 

temperatura crítica, que é de 132,5 ºC. Assim, 

ainda que o processo de produção seja realizado 

sob pressões muito altas (de 200 atm a 300 atm), 

superiores à pressão crítica (112 atm), para 

liquefazer a amônia deve-se, necessariamente, 

provocar abaixamento da temperatura. (p. 110).  

Multi. WM2c: Triunfo da Morte (1562, óleo 

sobre tela, 117 x 162 cm), do pintor belga Peter 

Bruegel, reflete a epidemia da Peste Negra que 

ocorreu no século XV na Europa. Cerca de 25 

milhões de pessoas morreram. Por que ainda 

hoje, com todo o desenvolvimento científico, 

ocorrem epidemias? [...] (imagem). (p. 161). 

Pluri. FE2a: [...] basta lembrarmos das reações 

químicas que ocorrem em sistemas biológicos – 

nossa própria vida, por exemplo, não é possível 

sem o equilíbrio entre o O2 e o CO2 em nosso 

sangue, ou entre o Na+ e o K+ em nossas células, 

etc. (p. 180). 

Pluri. MR2b: O logaritmo de um número real 

positivo a, na base 10, é o expoente x ao qual se 

deve elevar o 10 para se obter a. [...]. Sorensen 

propôs em 1909 que essa relação, referente ao 

número x, passasse a ser designada por pX (em 

que p = operador potência). (p. 298).  

Fonte: o autor. 
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A abordagem intradisciplinar, de forma geral, apresenta-se com o objetivo de mostrar 

ao estudante que existe integração sistemática dos diferentes capítulos que são abordados em 

uma disciplina, a partir de um processo de construção do conhecimento disciplinar da Química. 

Para tanto, a própria disciplina exige esta abordagem no processo de ensino e de aprendizagem 

dos conceitos da Química, pois cada disciplina apresenta-se, e é trabalhada nos livros didáticos 

de química, a partir de uma lógica de organização, para que o estudante possa compreender a 

existência de articulações entre os conceitos dos diferentes capítulos nesses livros didáticos.  

Entendemos que essa integração dos conceitos da Química seja importante e necessária 

nos LD de química, visto o modelo curricular que os LD têm que seguir, de sequência linear de 

capítulos e conteúdos, de forma a proporcionar pouca articulação entre os conceitos desses 

capítulos. Há também conteúdos que exigem a retomada e a compreensão de outros conceitos 

da química para serem compreendidos. 

 O fragmento abaixo de FE2a é representativo da abordagem intradisciplinar nos LD de 

química analisados. 

FE2a: Pela Termoquímica sabe-se quando uma reação é ou não espontânea 

em um sentido, ou será no sentido inverso. Na cinética química (capítulo 4), 

por sua vez, temos a velocidade da reação, a cada instante. E, por fim, a 

constante de equilíbrio (Kc e Kp) (assunto deste capítulo) nos indica o ponto 

de equilíbrio (ponto de “parada”) da reação química. (p. 198, grifo nosso). 

 

 Verifica-se que o autor de FE2a faz a inter-relação de três capítulos do LD em questão, 

apresentando o objetivo e mostrando as contribuições de cada conteúdo para compreender 

vários aspectos ou propriedades de uma reação química. Contudo, vale ressaltar que há nesse 

contexto uma abordagem simplista, que pode ser considerada como um obstáculo à 

aprendizagem do conceito de Equilíbrio Químico dinâmico por parte dos estudantes, uma vez 

que o LD indica que o ponto de equilíbrio é o ponto de “parada” da reação química. Nesse 

caso, a tentativa de uma abordagem intradisciplinar, para mostrar uma organização e articulação 

entre os capítulos da físico-química, trouxe um obstáculo ao processo de ensino e de 

aprendizagem, ou melhor um erro conceitual, referente ao processo dinâmico das reações 

reversíveis em Equilíbrio Químico. 

 Relacionamos o contexto do fragmento anterior com o conceito de economicismo de 

Mansur Lutfi (1992), que busca resolver os problemas com o menor desgaste de tempo e de 

trabalho, nesse caso o da (re)construção do conceito de Equilíbrio Químico. No economicismo, 

característica comum da vida cotidiana, há unidade imediata de pensamento e ação e não 

elevação ao plano do pensamento teórico. A analogia imediata, característica da vida cotidiana, 
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busca compreender um dado problema por associações com situações singulares, já conhecidas, 

contudo, sem examinar todos os aspectos desse caso singular, nem mesmo os mais decisivos. 

Nesse caso, o autor não vai além da analogia e não retoma a teoria científica. “O juízo analógico 

provisório é inevitável ao conhecimento cotidiano, mas fica perigoso ao se tornar definitivo, 

podendo converter-se num dano irreparável ao conservar-se após ter cumprido sua função 

(LUTFI, 1992). 

A autora de MR aprofunda mais sobre o conteúdo de constante de equilíbrio, 

introduzindo o conceito de atividade e sugerindo a leitura complementar: “leia mais a respeito 

do conceito de atividade no livro: ATKNS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de Química: 

questionado a vida moderna. São Paulo: Bookman, 2006”. 

MR2b/MR2c/MR2d: A atividade – conceito adotado atualmente em muitos 

livros do ensino superior – pode ser considerada uma quantidade empírica que 

foi introduzida para facilitar a escrita da expressão da constante de equilíbrio, 

mas que pode ser justificada pela Termodinâmica.  

 (p. 256/200/183). 

MR2d: 

 
(p.183). 

  Ainda na explicação sobre a constante de equilíbrio, o LD MR2b/MR2c/MR2d retorna 

às características físicas e químicas do HI(g), que já foram trabalhadas em outros capítulos da 

obra. 

MR2b/MR2c/MR2d: O iodeto de hidrogênio, HI(g), é um gás incolor e de 

cheiro penetrante. Dos ácidos halogenídricos (não oxigenados, da família dos 

halogênios), é o mais forte. É usado como redutor, isto é, substância capaz 

de doar elétrons em uma reação química (conhecido como redutor de 

Berthelot), principalmente em sínteses orgânicas. (p. 261/206/189). 

  No capítulo de equilíbrio químico o LD MR2b faz a inter-relação entre os processos de 

oxidação e redução, a condução de corrente elétrica e o conceito de semicondutor, o que exige 

também a retomada dos conteúdos relacionados à estrutura atômica. 
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MR2b: Semicondutor do tipo-P. O boro, 5B, possui apenas 3 elétrons na 

camada de valência. Se o misturarmos com silício, ele irá provocar uma 

deficiência de elétrons na estrutura, dando origem ao que chamamos de 

semicondutor tipo-P (positivo). A condução de corrente elétrica ocorre porque 

um átomo de boro em um grupo de átomos de silício deixa uma lacuna na 

estrutura, onde falta um elétron. É possível que um elétron de um átomo 

próximo se desloque preenchendo essa lacuna e formando outra lacuna, que 

será preenchida por outro elétron e assim sucessivamente. (p. 360). 

  Portanto, diferente de FE2d, os LD de MR2b/MR2c/MR2d não apresentam visão 

simplificada dos conceitos Químicos, não apresentam erros conceituais e não recorrem às 

analogias que implicam a ausência da teoria Química. As inter-relações feitas na obra de MR 

são importantes e necessárias para a explicação da teoria, que é valorizada nesse material 

didático. O mesmo ocorre nas obras SP2b/SP2c/SP2d. 

 Em SP2b/SP2c/SP2d, no contexto sobre a produção da amônia, os autores retomam o 

conceito de constantes críticas e diagrama de fases. Uma interação conceitual, intradisciplinar, 

que envolve os capítulos de propriedades coligativas e de equilíbrio químico. 

SP2b/SP2c/SP2d: Esse processo consiste em introduzir a mistura gasosa dos 

reagentes num reator. Em seguida, a mistura é transferida para um 

condensador, que liquefaz a amônia produzida, retirando-a rapidamente do 

sistema [...]. Constantes críticas. Sob temperaturas suficientemente baixas, 

um gás pode ser liquefeito por efeito da pressão, [...]. Entretanto, há uma 

temperatura acima da qual é impossível liquefazer-se um gás, por maior que 

seja a pressão que se aplique. Essa temperatura é chamada temperatura 

crítica, [...]. A produção de amônia é realizada sob temperatura aproximada 

de 500 ºC. Muito superior à temperatura crítica, que é de 132,5 ºC. Assim, 

ainda que o processo de produção seja realizado sob pressões muito altas (de 

200 atm a 300 atm), superiores à pressão crítica (112 atm), para liquefazer a 

amônia deve-se, necessariamente, provocar abaixamento da temperatura. (p. 

168-169/117-117/109-110, grifo nosso).  

O fragmento anterior mostra que o conteúdo químico é valorizado e aprofundado, pois 

consideramos que o nível de exigência conceitual exigido aos alunos da 2ª série do Ensino 

Médio, nesse caso, é relativamente alto. Todavia, trata-se de um contexto que relaciona os 

conceitos e capítulos da química, envolvendo também os aspectos científicos e tecnológicos 

relacionados ao processo de produção da amônia. Um contexto importante, pois o LD deve 

valorizar também o conhecimento científico e os estudantes que se interessam e são estimulados 

pelo aprofundamento e compreensão do conhecimento Químico, em nível acadêmico/escolar. 

Vale salientar que defendemos o equilíbrio entre a abordagem contextual/interdisciplinar e 

conceitual, porquanto defender a contextualização e a interdisciplinaridade não implica 

negligenciar a questão do próprio conhecimento que, por sua vez, é o direito primeiro do 

educando (YOUNG, 2013). 
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Consideramos, contudo, que a abordagem contextualizada ou interdisciplinar não deve 

ser colocada à frente da conceitual ou disciplinar. Uma vez que a última seja desvalorizada em 

detrimento da primeira, a abordagem dada no LD perde o sentido primeiro, o ensino de química. 

Esta consideração é reforçada no próprio manual do professor da obra de SP que, valendo de 

Lenoir (2001), considera que “a perspectiva interdisciplinar não é contrária à perspectiva 

disciplinar, ao contrário, não pode existir sem ela e, mais ainda, alimenta-se dela”. Nesse caso, 

portanto, a intradisciplinaridade também se alimenta dos conceitos dos diferentes capítulos de 

uma mesma disciplina, que trabalhados de forma integrada favorecem o aprofundamento e 

compreensão desses conceitos em um contexto mais amplo e em suas relações com os aspectos 

científicos e tecnológicos. 

 Quanto à multidisciplinaridade, trata-se de um nível mais baixo de integração entre 

diferentes disciplinas, ou seja, ocorre apenas uma justaposição entre os conteúdos de disciplinas 

que não são próximas, que pertencem, por exemplo, a diferentes áreas do conhecimento. Ela 

está mais associada à apresentação de dados, informações ou de curiosidades, mas continuam 

em compartimentos incomunicáveis, sem estabelecer os possíveis nexos de interligação dos 

conteúdos das diferentes disciplinas. Não há relações significativas entre as disciplinas em 

questão. Vale ressaltar que identificamos poucos fragmentos representativos desta modalidade 

ou conceito vizinho da interdisciplinaridade. 

 Os fragmentos abaixo mostram um agrupamento da disciplina de química com as 

disciplinas de história e da arte (pintura). Não há, contudo, relações significativas do contexto 

multidisciplinar com o próprio conteúdo estudado no capítulo de equilíbrio químico. 

WMa: 

 
(p. 469).    
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WM2b/WM2c: Triunfo da Morte (1562, óleo sobre tela, 117 x 162 cm), do 

pintor belga Peter Bruegel, reflete a epidemia da Peste Negra que ocorreu no 

século XV na Europa. Cerca de 25 milhões de pessoas morreram. Por que 

ainda hoje, com todo o desenvolvimento científico e tecnológico, ocorrem 

epidemias? (p. 355/161). 

WM2c: 

 
(p. 161).  

 Quanto à pluridisciplinaridade, trata-se da justaposição de disciplinas mais ou menos 

próximas, geralmente de uma mesma área do conhecimento, comum nas ciências naturais, 

como química e física ou química e biologia e, ainda, química e matemática ou química e 

geografia. Contudo ela não se dá a partir de um contexto mais geral, inserido em problemas de 

aspectos sociais e políticos. Por vezes a justaposição das diferentes disciplinas se faz necessária, 

pois a química pode precisar de conhecimentos da matemática, da biologia ou da física para 

explicar e/ou dar sentido aos seus próprios conceitos. O contrário também ocorre, quando a 

química é utilizada para explicar conceitos da física, biologia ou matemática. Enfim, a 

pluridisciplinaridade tem a intenção de explicar um conceito valendo-se de conceitos de outra 

disciplina, ou compreendê-lo a partir de sua aplicação em outra disciplina, mas ela é ausente de 

explicações e aprofundamento quanto à cooperação ou interação das disciplinas em questão. 

 A abordagem pluridisciplinar consiste em uma relação de troca e acumulação de 

informações para mostrar ao estudante que há relação entre os conceitos de diferentes 

disciplinas, contudo não há o intuito de reconceitualizar ou de reconstruir o conhecimento a 

partir de uma análise mais crítica de um determinado contexto. Ela se apresenta com o objetivo 

de proporcionar interações conceituais inerentes ao conhecimento científico, mas fica apenas 

em nível da citação e informação, portanto, trata-se de uma forma superficial de interação entre 

os conceitos de diferentes disciplinas. 
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 Os fragmentos abaixo, de FE2a e MR2b/MR2c/MR2d, são representativos da 

abordagem pluridisciplinar. Nesse caso, faz-se necessário retomar o conceito de logaritmo da 

matemática, uma inter-relação necessária aos cálculos do pH, um conceito Química. O conceito 

de logaritmo é inerente ao estudo do pH, por isso se trata de uma justaposição pluridisciplinar. 

FE2a: Os conceitos de pH e de pOH [...]. Faremos agora uma rápida revisão 

do conceito de logaritmo, que será de grande importância para a continuação 

do assunto que estaremos desenvolvendo. Lembramos que os logaritmos 

foram introduzidos na Matemática no século XVII pelo matemático escocês 

John Napier (1550-1617) [...] 

 
(p. 228-229, grifo nosso). 

MR2b/MR2c/MR2d: Por definição, o logaritmo de um número real e positivo 

a, na base 10, é o expoente x ao qual se deve elevar o 10 para se obter a. [...]. 

O bioquímico dinamarquês Peter Lauritz Sorensen (1868-1939) propôs em 

1909 que essa relação, referente ao número x, passasse a ser designada por pX 

(em que p = operador potência). 

     
(p. 298/240/215). 

 No fragmento abaixo, uma analogia entre os fenômenos da química, da física e da 

biologia. Uma abordagem que fica apenas em nível da citação, que se apresenta com o intuito 

de mostrar que existe uma relação entre as respectivas disciplinas, mas não apresenta maiores 

explicações das interações conceituais em questão. 
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FE2a: Na ciência, a noção de equilíbrio é muito importante. Em Física se 

estuda o equilíbrio dos corpos, entendido como o resultado da ação de forças 

que se opõem e se anulam. [...] basta lembrarmos das reações químicas que 

ocorrem em sistemas biológicos – nossa própria vida, por exemplo, não é 

possível sem o equilíbrio entre o O2 e o CO2 em nosso sangue, ou entre o 

Na+ e o K+ em nossas células, etc. (p. 180, grifo nosso). 

 Quanto à analogia com o equilíbrio em sistemas biológicos, verificamos uma 

justaposição importante e necessária para a compreensão dos conceitos de equilíbrio químico, 

pois nesses sistemas biológicos as reações químicas reversíveis estão sofrendo deslocamento 

para ficar em Equilíbrio Químico dinâmico. 

 No caso da abordagem pluridisciplinar, dada no fragmento anterior, que relaciona o 

equilíbrio dos corpos estudados na física e o equilíbrio químico, ocorre uma simplificação 

conceitual considerada como um obstáculo ao processo de ensino e aprendizagem do conceito 

de Equilíbrio Químico dinâmico. Todavia, esta analogia é recorrente em alguns LD analisados 

e não teria grandes problemas se o LD explicasse, a partir dessa comparação, a diferença entre 

equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, mas isso não ocorre. Esse contexto nos remete 

novamente à Mansur Lutfi (1992), que trata sobre a simplificação conceitual ou economicismo, 

que busca a compreensão pelo menor esforço, não eleva o saber ao plano da teoria e, portanto, 

faz o pensamento se reduzir ao já conhecido e torna-se obstáculo ao avanço do conhecimento.  

 Em MR2d há uma citação de conceitos da química e da biologia, mas em nível de 

informação. Não se desenvolve, contudo, nesta justaposição de conteúdos de diferentes 

disciplinas, uma aproximação ou discussão mais ampla dos conteúdos, tanto na explicação de 

um conceito em função do outro, quanto destes conceitos na explicação do contexto.  

MR2d: O gás utilizado nas câmaras de gás era o cianeto de hidrogênio, HCN, 

que se combina com a hemoglobina do sangue bloqueando o transporte de 

oxigênio pelo corpo.  

 
Campo de concentração em Auschwitz, na Polônia. (p. 208). 
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Na obra de MM, ocorre a justaposição entre a química, a biologia e física, mas também 

em nível de informação, sem maiores explicações das relações disciplinares e, portanto, em 

nível de abordagem pluridisciplinar. Não há, portanto, uma interligação significativa ou 

discussão que aproxime os conceitos disciplinares, há apenas uma passagem direta de um 

conteúdo científico para o outro. 

MMa/MM2b/MM2c/MM2d: O permanganato de potássio, de fórmula 

KmnO4, é um sal sólido muito solúvel em água. Seu uso farmacológico é como 

agente bactericida, recomendado para o tratamento de feridas na pele – por 

exemplo, as que aparecem em consequência da catapora –, através de banhos 

com solução bastante diluída. [...] Por sua ação oxidante, mancha facilmente 

a pele ao reagir com proteínas da epiderme. (p. 287/184/209/204). 

MMa:                                           MM2b/MM2c:                                   MM2d: 

      
                                      (p. 287).                                     (p.285/209).                                          (p. 287). 

MMa: Os elétrons de valência dos elementos de transição vibram em 

comprimentos de onda da região do visível, o que acarreta uma grande 

riqueza de cores dos sais desses elementos. (p. 287). 

  Em SP2b, os autores e autoras associam as cores (mudança de cor) dos indicadores com 

a física de Newton (reflexão de diferentes cores no prisma). Trata-se de uma superposição de 

disciplinas próximas, a química e a física, de uma mesma área do conhecimento, contudo o LD 

apenas aproveita a questão dos indicadores e retoma a teoria do Prisma de Newton para explicar 

as diferentes cores refletidas pelas diferentes substâncias (Hind e Ind-).  

SP2b: Um indicador muito utilizado em laboratório é a fenolftaleína. 

 

 
A fenolftaleína é um ácido fraco que, na sua forma não dissociada, se 

apresenta incolor. [...] Essa mudança de cor indica o predomínio de Ind-. 



290 
 

   
(p. 227). 

 Verifica-se um contexto que não aprofunda sobre as possíveis interações conceituais 

das disciplinas vizinhas, de química e de física, até porque a explicação do Prisma de Newton, 

no fragmento anterior, é dada a partir de uma nota de rodapé. Há uma rápida passagem do 

contexto que trabalha o indicador fenolftaleína, que muda a coloração dependendo do meio 

(ácido ou básico) para um outro contexto, o da decomposição da luz no prisma de Newton. Esta 

inter-relação, indicador/prisma, representa um nível de justaposição entre as disciplinas, pois 

não há relações ou interações significativas entre os conceitos no contexto apresentado. 

Contudo, isto não significa necessariamente que não seja uma abordagem importante para o 

processo de ensino e de aprendizagem. “Naturalmente, o poder motivador desta perspectiva é 

superior a situações mais próximas da vida cotidiana; ao poderem se basear em contextos mais 

amplos do que os permitidos pelo estudo de apenas uma disciplina” (SANTOMÉ, 1998).  

6.2. Abordagem das interações conceituais inerentes ao conhecimento científico como 

interdisciplinaridade acadêmica e instrumental 

 Esta categoria de análise, abordagem das interações conceituais inerentes ao 

conhecimento científico como interdisciplinaridade acadêmica e instrumental, é caracterizada 

por um contexto centralizado na interação dos conceitos científicos das diferentes disciplinas 

que, de forma geral, ocorre entre a química e a biologia e entre a química e a física, ocorrendo 

de forma pontual também entre a química e a geografia.  

Segundo Petrucci-Rosa (2018, p. 80), a possibilidade de abordar o conhecimento escolar 

na perspectiva da interdisciplinaridade de forma pontual é uma tendência geral nos LD do 

PNLD. As sugestões e abordagens interdisciplinares aparecem sempre como recurso acessório 

ou complemento de capítulos nos quais estruturas conceituais são contempladas. “Não é raro 

encontrar sugestões de projetos interdisciplinares em boxes ou como uma espécie de rodapé no 
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final dos capítulos”. Este é um tipo de abordagem recorrente nos LD de Química, 

principalmente quando o objetivo é a descrição científica e tecnológica do cotidiano. 

 O quadro abaixo mostra uma síntese da categoria abordagem das interações conceituais 

inerentes ao conhecimento científico como interdisciplinaridade acadêmica e instrumental.  

Quadro 7: Síntese da categoria abordagem das interações conceituais inerentes ao conhecimento 

científico como interdisciplinaridade acadêmica e instrumental. 

CATEGORIA CARACTERIZAÇÃO EXEMPLOS 

Abordagem das 

interações 

conceituais 

inerentes ao 

conhecimento 

científico como 

interdisciplinaridade 

acadêmica e 

instrumental. 

Não representa a 

interdisciplinaridade 

crítica, contextualizada. 

Centrada no 

conhecimento científico-

acadêmico e/ou na 

utilização desse 

conhecimento na 

resolução de problemas 

práticos do cotidiano 

imediato. 

Trata as relações CTS, 

em específico as CT. De 

caráter técnico. 

Não aproxima da 

realidade social 

complexa.  

Ausente de 

questionamentos, 

criticidade e conflitos de 

ordem social e política. 

Importante para o ensino 

e aprendizagem dos 

conceitos científicos.  

Ausente do caráter de 

processo de produção do 

conhecimento científico 

e de suas implicações 

sociais. 

Não vai além da 

abordagem do cotidiano. 

Estratégia para ensinar 

conceitos de forma mais 

fácil e chamativa. 

Pode apresentar caráter 

neutro  e salvacionista da 

ciência. 

MR2c: Exercícios físicos prolongados podem 

levar à formação de ácido láctico. Para combater 

o excesso de ácido lático, o organismo utiliza os 

sistemas de tamponagem, quando esses sistemas 

não são suficientes, é ativada a estimulação do 

centro respiratório, modificando-se a taxa de 

ventilação pulmonar. (foto). (p. 252). 

 

WM2b: Hb(sangue) + O2(sangue)  HbO2(sangue). O 

equilíbrio hemoglobina-oxigênio se altera com a 

diminuição na concentração de oxigênio, que 

favorecerá o equilíbrio no sentido da reação para 

a esquerda. Essa variação diminui a concentração 

de oxi-hemoglobina (HbO2 – hemoglobina ligada 

ao oxigênio), causando a hipóxia. 

Alguns atletas retiram seu próprio sangue e o 

guardam para utilizar em competições. Ao 

recolocarem o sangue na corrente sanguínea eles 

aumentam a concentração de hemoglobina, 

aumentando o transporte de oxigênio e, 

consequentemente, o rendimento na atividade. (p. 

345-346).  

WM3c: Além da diferença de potencial elétrico 

das pilhas, há outro fator importante: sua 

potência [...] sua capacidade de realizar trabalho.  
P = V . C 

P = J . C-1 . C . s-1 

P = J . s-1 = W 

Lâmpadas incandescentes transformam apenas 

cerca de 10% da energia consumida em luminosa 

[...]. A busca por aparelhos mais econômicos 

reflete uma preocupação mundial com a 

conservação do planeta. As lâmpadas de led são 

uma opção [...]. (p. 255). 

Fonte: o autor. 
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Quando a inter-relação dos saberes disciplinares está no centro do processo 

interdisciplinar, a perspectiva é apenas acadêmica, contudo, isto significa que a intenção 

principal do contexto em questão é o ensino dos conteúdos da química a partir da interação com 

conceitos de outras disciplinas. Já quando a intenção principal é a resolução de problemas 

práticos do cotidiano, a partir da interação entre as diferentes disciplinas, a perspectiva 

interdisciplinar é instrumental. Vale salientar que a análise crítica de questões sociais e políticas 

mais complexas e conflituosas não faz parte dos elementos desta categoria.  

 Em termos conceituais a interdisciplinaridade acadêmica pode ser caracterizada por 

preocupações críticas nos planos epistemológicos, sociais e políticos, podendo ser 

compreendida como uma interdisciplinaridade crítica a partir de uma síntese conceitual 

(LENOIR, 2005). Contudo, o termo “interdisciplinaridade acadêmica”, especificamente nesta 

categoria de análise, representa apenas a valorização do conhecimento científico 

acadêmico/escolar fechado em si mesmo, ou para explicar apenas fatos, fenômenos e 

tecnologias do cotidiano. Trata-se, de uma integração de diferentes disciplinas para descrever 

o cotidiano de forma mecânica, ausente do ato ou ação epistemológica que possibilita a 

(re)construção do conhecimento por parte dos estudantes, pois ele já é dado pronto e acabado, 

de forma descritiva. 

 A categoria de análise, abordagem das interações conceituais inerentes ao 

conhecimento científico como interdisciplinaridade acadêmica e instrumental, representa 

contextos que estão centrados somente na síntese conceitual (interdisciplinaridade acadêmica), 

ou na utilização desse conhecimento (interdisciplinaridade instrumental) simplesmente para 

explicar (ou associá-los a) fatos, fenômenos e tecnologias do cotidiano.  

 Em termos conceituais, para Lenoir (2005) a perspectiva instrumental promove a busca 

de um saber diretamente útil, funcional e utilizável para responder a questões e problemas 

sociais contemporâneos. Ela é considerada, contudo, uma prática essencialmente política, que 

descobre sua forma e sua necessidade na ação prática ou política. Porém, o termo 

“interdisciplinaridade instrumental”, especificamente nesta categoria de análise, apresenta-se 

simplesmente como perspectiva de resolução de problemas práticos do cotidiano imediato. 

Trata-se do instrumental de caráter técnico, que não se aproxima da contextualização do 

conhecimento científico. 

 Por outro lado, quando o objetivo é a formação para a cidadania crítica, compartilhamos 

do que salienta Etges (2011), que a interdisciplinaridade instrumental é insuficiente. Na postura 

instrumentalista não há necessariamente um questionamento mais profundo dos fins/propósitos 
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do trabalho interdisciplinar, pois trata-se de uma execução meramente técnica. Assim, se em 

um trabalho escolar a ação ocorre apenas em termos de fins e meios e, sobretudo, não está 

relacionado com o ato epistemológico, ele caracteriza pura execução de ações pré-programadas. 

 Reiteramos que o termo “interdisciplinaridade instrumental”, ou aplicada, utilizado para 

categorizar os dados deste trabalho representa a perspectiva de resolução de problemas práticos 

do cotidiano a partir do conhecimento acadêmico/escolar, que visa os interesses práticos e 

imediatos dos estudantes. Ela coloca a ciência e a tecnologia na resolução de problemas 

pontuais (técnicos) da vida cotidiana. Assim, a abordagem ocorre a partir de um contexto 

específico e não a partir da contextualização, pois não há uma visão mais crítica das relações 

dos conhecimentos escolares com os aspectos sociais mais complexos e com a própria natureza 

do conhecimento científico e seu processo de construção. 

 Podemos comparar a categoria de análise em questão, abordagem das interações 

conceituais inerentes ao conhecimento científico como interdisciplinaridade acadêmica e 

instrumental, com a terceira categoria de análise da contextualização, descrição científica do 

cotidiano como contextualização, todavia, no caso da primeira, a abordagem é dada a partir dos 

conceitos de duas ou mais disciplinas.  

A descrição que fizemos da categoria descrição científica do cotidiano como 

contextualização pode ser transferida para esta categoria da interdisciplinaridade, com a 

diferença que o contexto agora não é dado somente a partir dos conceitos de uma disciplina, 

neste caso dos conteúdos químicos. No caso destas duas categorias de análise, portanto, o 

contexto é simplificador e serve como exemplificação, ilustração ou informação para ensinar 

os conteúdos científicos ou para utilizá-los como resolução de problemas práticos/imediatos do 

cotidiano. A ideia é chamar a atenção e aguçar a curiosidade, para tornar o conteúdo químico 

mais próximo e compreensível por parte dos estudantes. Contudo, não permite uma construção 

mais crítica da cidadania, pois não abarca problematizações mais profundas dos temas sociais 

ou da própria natureza do conhecimento científico. 

 Todavia, faz-se necessário reiterar também da importância desse tipo de abordagem que 

valoriza o conhecimento científico e o cotidiano. Como já afirmamos no capítulo II, a 

abordagem do cotidiano, de fenômenos e artefatos tecnológicos, a partir dos conceitos 

científicos estudados, tem a sua importância e necessidade no processo de ensino e de 

aprendizagem dos conceitos químicos. 

A relação que temos com o conhecimento cotidiano e com a própria 

cotidianidade é diretamente determinada pelas relações sociais a que somos 

submetidos. Na vida cotidiana, nós, homens e mulheres, organizamos nossas 
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ações e as repetimos diversas vezes ao longo do tempo. De acordo com o 

tempo, distribuímos nossas ações organizadamente, ainda que 

irrefletidamente, e assim compomos nossa cotidianidade. Essa irreflexão é 

histórica e necessária. [...] Para tanto, é preciso ter assimilado a manipulação 

das coisas, o que é sinônimo de manipulação das relações sociais. Mais que 

isso, é preciso submeter-se às leis da natureza, mediadas pelas relações sociais, 

e assimilar as formas de comunicação social (LOPES, 1999, p. 139). 

A questão está em ir (ou não ir) além da abordagem em nível da “interdisciplinaridade 

do cotidiano” ou “interdisciplinaridade vazia”. Esta seria apenas o primeiro passo quando o 

objetivo é a “interdisciplinaridade contextualizada” ou, segundo Santomé (1998), a 

“interdisciplinaridade crítica”.  

A interdisciplinaridade “vazia” é a que aplica mecanicamente uma suave 

integração de informações provenientes de campos disciplinares diferentes, 

sem o risco de tocar ou obrigar a repensar questões sociais conflituosas. 

Existiria certa seletividade nas informações cruzadas, especialmente no 

tocante às dimensões políticas e sociais.  

A interdisciplinaridade “crítica” obrigaria a uma deliberação coletiva de 

problemas públicos e à presença das memórias reprimidas e silenciadas na 

análise das experiências de caráter sócio-histórico. Esta perspectiva crítica 

implica em repensar, redescobrir e recontextualizar, recuperando as vozes 

daqueles que ficam pelo caminho (SANTOMÉ, 1998, p. 80). 

O primeiro “nível” de abordagem, a do cotidiano, fica apenas em uma análise de 

situações já conhecidas pelos alunos, em nível descritivo, porém não são problematizadas e 

analisadas em uma dimensão mais profunda dos aspectos sociais inerentes ao contexto em 

questão. Isto significa que esta categoria de análise não está associada à contextualização, mas 

simplesmente à abordagem do cotidiano, o que não deixa de ser importante e necessário ao 

ensino das ciências, principalmente quando se trata do Ensino Médio. 

 A obra de AC2a, por exemplo, apresenta uma proposta de abordagem do cotidiano, visto 

que o LD tem como título Química na Abordagem do Cotidiano e, de fato, a relação da química 

com o cotidiano aparece nesse LD. A iniciativa dos autores é positiva e, de qualquer forma, a 

proposta não foi de fazer a contextualização. Quanto à interdisciplinaridade, o LD também fica 

em nível da abordagem do cotidiano, pois apresenta apenas relações superficiais e pontuais 

entre contextos e conteúdos de diferentes disciplinas. 

 A inter-relação entre a química e a biologia é recorrente no capítulo de Equilíbrio 

Químico dos LD analisados, com a utilização do equilíbrio que ocorre na reação entre a proteína 

hemoglobina e o oxigênio para formar a oxiemoglobina. Os fragmentos abaixo, do LD AC2a, 

são representativos da abordagem das interações conceituais inerentes ao conhecimento 

científico como interdisciplinaridade acadêmica/escolar, neste caso, utilizam a química e a 

biologia na explicação de fenômenos biológicos.  
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AC2a: Sair de uma cidade litorânea e ir a uma cidade situada a grande altitude 

(exemplo, La Paz, na Bolívia) acarreta alguns desconfortos físicos. [...] No 

sangue as moléculas de hemoglobina e de gás oxigênio dissolvidos estão em 

equilíbrio com a oxiemoglobina (hemoglobina combinada com oxigênio). 

Essa última é a responsável pela oxigenação do organismo, essencial à vida. 

O equilíbrio pode ser representado por: 

Hemoglobina + oxigênio  oxiemoglobina 

Nas localidades de maior altitude há uma menor concentração de oxigênio no 

ar e, conseqüentemente, o equilíbrio mencionado é deslocado para a esquerda. 

Isso reduz a quantidade de oxiemoglobina presente no sangue, acarretando os 

problemas mencionados. 

 
(p. 221). 

  Nos fragmentos abaixo, da obra de MM, a interdisciplinaridade acadêmica ou escolar 

apresenta-se com o propósito promover as interações conceituais inerentes ao conhecimento 

químico e biológico. A intenção é o saber científico utilizado para explicar um fenômeno 

bioquímico, o da dor muscular que vem depois de uma atividade física prolongada. 

MMa/MM2b/MM2c/MM2d: 

 
A dor muscular vem depois de uma atividade física prolongada, como consequência da sobrecarga dos 

sistemas-tampão pela liberação de ácido lático produzido pela contração muscular.  
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Nos seres humanos, o pH do plasma sanguíneo normalmente está entre 7,35 

e 7,45. [...] Felizmente, o sangue humano é um sistema tamponado e essa 

característica está associada à presença das espécies bicarbonato/ácido 

carbônico (HCO3
-/H2CO3). [...] Isso ocorre porque, em sua estrutura, as 

proteínas contêm grupos COO-, que podem funcionar como receptores 

de H+, e grupos –NH3
+, que podem funcionar como doadores de H+.  

Você já sentiu dor muscular depois de uma atividade física prolongada? A dor 

muscular é conseqüência da sobrecarga dos sistemas-tampão pela liberação de 

ácido lático produzido pela contração muscular. O excesso de ácido lático não 

é absorvido e o pH do sangue diminui. As células nervosas respondem a 

essa diminuição do pH enviando uma mensagem de dor ao cérebro. (p. 

326/160-161/187-188/183-184). 

 O LD MR2c/MR2d apresenta o mesmo contexto de MMa/MM2b/MM2c/MM2d, mas 

apresentando um caráter instrumental desse conhecimento científico e tecnológico. Abaixo a 

apresentação do teste para medir a taxa de funcionamento da ventilação pulmonar. 

MR2c/MR2d: Exercícios físicos prolongados podem levar à formação de 

ácido láctico. Para combater o excesso de ácido lático, o organismo utiliza os 

sistemas de tamponagem, quando esses sistemas não são suficientes, é ativada 

a estimulação do centro respiratório, modificando-se a taxa de ventilação 

pulmonar.  

  
(p. 252/224). 

   O LD FE2a, representado pelo fragmento abaixo, apresenta um contexto comumente 

trabalhado nos LD de química analisados, a questão da acidez estomacal. Esse assunto é 

recorrente, pois trata ao mesmo tempo de vários conceitos da química e da biologia. 

Consideramos que seja uma abordagem das interações conceituais inerentes ao conhecimento 

científico como interdisciplinaridade acadêmica/escolar, nas relações com temas do cotidiano, 

tais como o suco gástrico, o sistema disgestório, bactéria Helicobacter Pylori, azia, úlcera 

gástrica, antiácidos. 
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FE2a: ACIDEZ ESTOMACAL. 

 
(p. 253). 

  O mesmo contexto da acidez estomacal é trabalhado também em VV2d. 

VV2d: Acidez estomacal. Quando o bolo alimentar chega ao estômago, entra 

em contato com o suco gástrico, que é bastante ácido (seu pH é inferior a 2) 

por conter ácido clorídrico, responsável pela presença de íons H+ e Cl-. Esses 

íons têm origem principalmente em processos químicos que ocorrem nas 

células da mucosa estomacal (células parientais) e que envolvem o CO2, um 

dos produtos de nosso metabolismo, um óxido ácido que, em água, origina 

íons H+ de acordo com as equações: 
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Esses íons H+, produzidos no plasma sanguíneo, atingem a região do estômago 

e conseguem passar pelas células da mucosa estomacal, entrando no 

estômago. Os íons Cl- presentes no plasma, por meio do mesmo processo, 

chamado transporte ativo, também chegam ao interior do estômago, fazendo 

com que a neutralidade elétrica seja garantida. [...] A acidez estomacal em 

nível normal provoca pequenos sangramentos nas paredes estomacais, num 

processo que é fisiológico, não ocasiona sintomas; em poucos dias, há 

renovação completa das células afetadas. No entanto, o excesso de acidez 

pode causar problemas, especialmente úlceras locais. (p. 194). 

 No fragmento abaixo, de ACa, ocorre a explicação da ação terapêutica do ácido 

acetilsalicílico. Trata-se de uma abordagem interdisciplinar instrumental.   

AC2a: O ácido acetilsalicílico, vendido com diversos nomes comerciais, é 

uma substância de caráter ácido. Sua fórmula molecular é C9H8O4 e sua 

constante de ionização ácida vale Ka = 3 . 10-4. Em água sofre o seguinte 

equilíbrio: 

 

Dentro do estômago a concentração de H+ é elevada, o que desloca o equilíbrio 

para a esquerda, facilitando a absorção do medicamento. Do outro lado da 

membrana, a concentração de H+ é pequena e o equilíbrio é deslocado para a 

direita, dificultando a volta para o estômago. Assim ocorre uma pequena 

absorção de medicamento pela parede do estômago. Na verdade, a ação 

terapêutica do ácido acetilsalicílico está ligada à sua absorção pelo intestino, 
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e não pelo estômago. É no intestino que a maior parte dele é absorvida e, a 

seguir, distribuída pela corrente sanguínea ao organismo, onde irá atuar como 

analgésico ou antitérmico. A absorção estomacal do ácido acetilsalicílico [...] 

causa efeitos colaterais indesejáveis, tais como irritação gástrica, pequenos 

sangramentos e até mesmo ulcerações na parede do estômago. (p. 241). 

 Nas obras de VV2d e de WMa/WMb/WMc/WMd, o Equilíbrio Químico é explicado a 

partir do fenômeno da respiração. Esse é um contexto recorrente nos LD analisados, 

principalmente na relação da concentração de hemoglobina em função da pressão e altitude. 

VV2d: O TEOR DE HEMOGLOBINA NO SANGUE E A ALTITUDE. 

 

A redução da concentração de O2 no sangue interfere no equilíbrio que 

envolve a seguinte reação: 

 
[...] Essa queda de pressão força o sistema (constituído por hemoglobina, 

oxigênio e oxiemoglobina) a uma situação de equilíbrio diferente da 

estabelecida ao nível do mar; para minimizar a queda de pressão, o sistema 

responde [...] no sentido de formação dos reagentes, reduzindo a quantidade 

de oxiemoglobina; esse processo é chamado de hipoxia e explica os sintomas 

sentidos por uma pessoa cujo organismo não esteja adaptado a esse local. [...] 

Como o organismo das pessoas que vivem nesses locais ou que permanecem 

nele por algum tempo se adapta à situação? O metabolismo produz 

naturalmente mais hemoglobina, o que favorece o aumento do teor de 

oxiemoglobina no organismo. [...] pessoas que vivem em lugares altos podem 

ter até 50% a mais de hemoglobina do que as que moram em zonas litorâneas.  

(p. 154 e 173). 

WMa/WM2b/WM2c/WM2d: Diversas condições de equilíbrio entre 

substâncias são fundamentais para a existência da vida e dos sistemas 

abióticos em nosso planeta. O transporte de oxigênio do pulmão para as 

células é feito pela hemoglobina, uma proteína complexa que possui um grupo 



300 
 

denominado heme. O grupo heme, formado por átomos de diversos 

elementos químicos, como carbono (representado em preto), ferro (rosa), 

nitrogênio (amarelo) e hidrogênio (cinza), combina-se reversivelmente com a 

molécula de oxigênio (vermelho), conferindo, nessa situação, coloração 

vermelha ao sangue. 

 
(p. 474/339/144/196). 

WMa:                                                                   WM2b/WM2c/WM2d: 

   
                                                             (p. 480).                                                                (p.345/151/204). 

WMa/WM2b/WM2c/WM2d: Hb(sangue) + O2(sangue)  HbO2(sangue). O equilíbrio 

hemoglobina-oxigênio se altera com a diminuição na concentração de 

oxigênio, que favorecerá o equilíbrio no sentido da reação para a 

esquerda (reação inversa). Essa variação diminui a concentração de oxi-

hemoglobina (HbO2 – hemoglobina ligada ao oxigênio), causando a hipóxia. 

Aos poucos, o organismo pode se adaptar, aumentando a concentração de 

hemoglobina (Hb), o que vai favorecer, gradualmente, a reação no sentido 

direto, levando a uma produção de oxi-hemoglobina e à diminuição da 

sensação de mal-estar.  

Pesquisas apontam que os habitantes de cidades altas, como Cidade do 

México, Bogotá (2640 m acima do nível do mar) e La Paz (3600 m acima do 

nível do mar), chegam a ter 50% a mais de hemoglobina no sangue do que 

aqueles que moram no nível do mar. Atletas de regiões de menor altitude 

sofrem quando chegam a esses locais. Dá para imaginar que o equilíbrio 

químico possa influir no resultado de um jogo de futebol? (p. 

480/345/151/204, grifo nosso e dos autores). 
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WMa:                                                             WM2b: 

   
                                          (p. 481).                                                                                   (p. 346). 

  Verificamos, nos fragmentos anteriores, das obras de VV e WM, a intenção de explicar 

aspectos da tecnologia, como o doping genético ou terapias genéticas e dopagem sanguínea, a 

partir da interação dos conceitos da química e da biologia. Trata-se do conhecimento científico 

na explicação de como o equilíbrio químico, que está em função da altitude (concentração de 

O2), pode influenciar no resultado de um jogo de futebol: Dá para imaginar que o equilíbrio 

químico possa influir no resultado de um jogo de futebol?  Portanto, as interações conceituais 

inerentes ao conhecimento científico têm o caráter de interdisciplinaridade instrumental, como 

resolução de problemas práticos do cotidiano.  

  A perspectiva instrumental do conhecimento interdisciplinar busca sua legitimação pelo 

atendimento a determinados fins, mas também entende o conhecimento legitimado pelo 

atendimento aos métodos e conhecimentos acadêmicos, mas em nível de aplicação operacional, 

metodológica e técnica, mas não epistemológica (ETGES, 2011; FOLLARI, 2011b).  

  Se a abordagem (ou o currículo escolar) está centrado nos fins e nos objetivos, que estão 

praticamente em função das avaliações (que nos dias atuais ainda não apresentam grandes 

diferenças do currículo tradicional), o conhecimento importante a ser produzido na escola é o 

instrumental, capaz de traduzir em desempenhos (competências e habilidades) passíveis de 

serem transferidos e aplicados em contextos sociais, de produtividade e principalmente de 

economia. Assim, “tendências curriculares atuais, como a do currículo por competências ou de 

construção dos currículos visando ao atendimento do que são considerados interesses do mundo 

globalizado, tendem a se manter na mesma perspectiva instrumental do conhecimento” 

(LOPES, 2011). Importante reiterar que todo esse contexto está associado às forças do mercado 

editorial que, por sua vez, tem interesse e poder de influência no tipo de abordagem dos livros 

didáticos de Química.  
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 Utilizando o mesmo contexto do LD de WM, dado nos fragmentos anteriores, os LD de 

FEa e MMa/MMb/MMc/MMd apresentam a abordagem das interações conceituais inerentes 

ao conhecimento científico como interdisciplinaridade instrumental. 

FE2a: O deslocamento que se sente. 

 

O oxigênio do ar que respiramos, ao chegar aos pulmões, entra em contato 

com a hemoglobina (Hem) do sangue, dando origem à oxi-hemoglobina 

(HemO2), que é responsável pelo transporte de O2 até as células de todo o 

organismo. Assim, ocorre no sangue o seguinte equilíbrio: 

Hem (aq) + O2 (g)  HemO2 (aq) 

À medida que uma pessoa se desloca para locais de maior altitude, a 

quantidade e a pressão parcial do O2 no ar vai diminuindo e esse equilíbrio 

vai se deslocando para a esquerda. Com isso, reduz-se a quantidade de oxi-

hemoglobina, o que compromete a chegada de O2 às células de todo o 

organismo [...]. Os povos nativos de lugares muito altos, como o Himalaia, 

desenvolveram, através de muitas gerações, taxas de hemoglobina mais 

elevadas do que a dos habitantes à beira mar. Esse fenômeno proporciona 

uma boa vantagem, por exemplo, aos jogadores de futebol da Bolívia, em 

relação a seus adversários estrangeiros, quando disputam uma partida na 

cidade de La Paz, a mais de 3.600 m de altitude. (p. 206).  

MMa:                                            MM2b/MM2c:                                MM2d: 

   
                                        (p.327).                                    (p.161/189).                                            (p.184). 
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MMa/MM2b/MM2c/MM2d: Quando jogam em La Paz, na Bolívia, por 

exemplo (com cerca de 3600 m de altitude), alguns times de futebol chegam 

com antecedência para se adaptar às condições ambientais. (p. 

327/161/189/184, grifo nosso). 

  “Alguns times de futebol chegam com antecedência para se adaptar às condições 

ambientais”. Tendo em vista que um time é uma empresa, as interações conceituais inerentes 

ao conhecimento acadêmico apresentam-se como interdisciplinaridade instrumental, como 

resolução de um problema: a adaptação de um time de futebol às condições ambientais de um 

país com 3600 metros de altitude. O conhecimento acadêmico/escolar apresenta-se, portanto, 

com a finalidade de resolver um problema, que caracteriza a abordagem instrumental, que é o 

centro desse trabalho interdisciplinar. Assim, o conhecimento científico é útil, prático, 

operacional. Ele chama a atenção dos estudantes porque está sendo utilizado para um 

determinado fim. 

MMa/MM2b/MM2c/MM2d: A oxiemoglobina é a responsável pelo 

transporte de oxigênio dos pulmões às células. Esse transporte envolve uma 

interação química entre o oxigênio do ar e a hemoglobina. O complexo 

resultante é conhecido como oxiemoglobina e encontra-se em equilíbrio com 

a hemoglobina. Isso pode ser assim representado: 

Hemoglobina + O2  oxiemoglobina 

Em localidades de maior altitude, a concentração de oxigênio é menor e o 

equilíbrio é deslocado no sentido de produzir mais reagentes, diminuindo a 

concentração de oxiemoglobina presente no sangue. Após algum tempo, o 

organismo vai se adaptando e produzindo mais hemoglobina, o que 

desloca o equilíbrio no sentido da formação dos produtos. A falta de 

oxiemoglobina é a responsável pelos desconfortos que sentimos em locais de 

altitude elevada, como dores de cabeça, náuseas e fadiga intensa. (p. 326-

327/161/188-189/184). 

 Na obra de WM, no capítulo de eletroquímica, ocorre a inter-relação entre as disciplinas 

de química (diferença de potencial das pilhas) e de física (potência). Uma abordagem que 

consiste nas interações conceituais inerentes ao conhecimento científico e tecnológico. De 

início, os fragmentos representam superposições disciplinares de forma bastante superficial, o 

que caracterizaria a abordagem pluridisciplinar, contudo no decorrer do texto o LD passa por 

uma abordagem que representa, além da relação ciência e tecnologia, a interdisciplinaridade 

instrumental como resolução de problemas práticos do cotidiano. 

WMa/WM3b/WM3c/WM3d: Além da diferença de potencial elétrico das 

pilhas, há outro fator importante: sua potência. A potência de uma pilha 

determina sua capacidade de realizar trabalho em condições padrão. A 

potência de uma pilha é dada pelo produto de seu potencial elétrico (V) e sua 

capacidade de fornecer corrente elétrica (C.s-1).  

P = V . C 

P = J . C-1 . C . s-1 

P = J . s-1 = W                                (p. 655/253/257/211). 
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WM3b:                                                                      WM3c: 

   
                                                                   (p. 253).                                                                      (p. 254). 

WM3d: 

 
(p. 211). 

WMa/WM3c/WM3d: [...] a potência é uma grandeza importante a ser 

utilizada na medição do desempenho de aparelhos elétricos [...]. Lâmpadas 

incandescentes, por exemplo, transformam apenas cerca de 10% da energia 

consumida em luminosa [...]. Parte da energia restante é dissipada na forma 

de calor [...]. (p. 655/255/212). 

WMa/WM3c: Uma lâmpada fluorescente de 25 W ilumina tanto quanto uma 

lâmpada incandescente de 100 W, que consome quatro vezes mais energia que 

a primeira. (p. 655/256). 

WM3c:                                                                       WM3d: 

   
                                                                    (p. 256).                                                                     (p. 212). 

WM3c/WM3d: A busca por aparelhos ou dispositivos mais econômicos 

reflete uma preocupação mundial com a conservação do planeta. As 

lâmpadas de led são uma opção que começa a conquistar espaço no mercado. 

No caso das lanternas, elas já são uma realidade. (p. 256/212).  

  Os fragmentos anteriores representam interdisciplinaridade instrumental, funcional, na 

prática do cotidiano. A questão está na aplicação do conhecimento científico interdisciplinar 



305 
 

em busca por aparelhos mais econômicos. Quanto à “preocupação mundial com a conservação 

do planeta”, a discussão é bem superficial e apresenta, por sua vez, uma ideia de conhecimento 

científico neutro e salvacionista; uma visão reducionista sobre o conhecimento científico e 

tecnológico na sua relação com questões de aspectos sociais. Trata-se da “interdisciplinaridade 

vazia”, uma abordagem “interdisciplinar do cotidiano”, que aplica mecanicamente uma suave 

integração de informações provenientes de campos disciplinares diferentes, sem o risco de tocar 

ou obrigar a repensar questões sociais conflituosas (SANTOMÉ, 1998). 

  A abordagem que reforça as “ideias” de que a ciência e a tecnologia estão em função da 

condição humana e da conservação do meio ambiente não contribui com a aproximação da 

realidade social concreta. Compreendemos, sobretudo, que ela pode contribuir com a 

legitimação do status quo e da subordinação social. O processo de vida real fica ocultado nos 

discursos e nos slogans que colocam a ciência e a tecnologia como neutra e salvacionista, com 

a responsabilidade de resolver os problemas do mundo. Ideias e responsabilidades que são 

recontextualizadas e repassadas para a escola.  

  A abordagem interdisciplinar, contextualizada e dialógica, como salienta Paulo Freire, 

não significa manipular ideias e os reais objetivos da utilização do conhecimento científico e 

tecnológico na sociedade do mundo globalizado e capitalista. 

Ser dialógico, para o humanismo verdadeiro, não é dizer-se 

descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser dialógico é não 

invadir, é não manipular, é não sloganizar. [...] O que se pretende com o 

diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de um conhecimento científico 

e técnico, seja de um conhecimento ‘experiencial’), é a problematização do 

próprio conhecimento em sua indiscutível relação com a realidade concreta na 

qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-la e 

transformá-la (FREIRE, 1983, grifo nosso). 

  É recorrente nos LD de química a apresentação dessa visão positivista do conhecimento 

científico e tecnológico, que coloca a ciência com o poder de resolver questões de aspectos 

sociais de forma neutra. Entendemos que este é um problema grave, o de conceber que a ciência 

está em função da qualidade de vida das pessoas, da condição humana e da conservação do 

planeta. É de fundamental importância para o Ensino de Química e das ciências em geral uma 

mudança de paradigma, que consiste na apreensão da realidade social no Ensino de Ciências, 

no sentido de compreender os aspectos políticos e econômicos que “fazem acontecer”, que 

implicam a produção e apropriação do conhecimento científico e tecnológico na sociedade. Para 

tanto, faz-se necessário aprofundar sobre o conceito, perspectiva e importância da 

contextualização na educação. 
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 A discussão sobre a conservação do planeta, apresentada nos fragmentos anteriores, é 

de ordem instrumental, operatória e metodológica, passando uma a ideia de conhecimento 

científico e tecnológico como sendo função do bem social e ambiental, ou do respeito e 

conservação do planeta. Para uma educação que objetiva a transformação, o questionamento ao 

modo de produção tem essencial importância na busca da transformação socioambiental. Não 

que o incentivo às posturas respeitosas e conservacionistas seja desprezível, porém o 

pensamento simplificador não permite visualizar os conflitos das relações que constituem o 

ambiente (DIAS, 2012). 

 A interdisciplinaridade instrumental é, portanto, insuficiente quando o objetivo é a 

contextualização, que exige a não ocultação da realidade social. Apenas com tal perspectiva 

não se consegue dar importância ou explicar teoricamente, racionalmente, os próprios fins; não 

se consegue descobrir se eles são, como tais, racionais ou não. Ela não atenta para a estrutura 

do saber nem se funda em uma ética objetiva; não apresenta necessariamente um 

questionamento mais profundo dos fins/propósitos deste trabalho. É uma abordagem de nível 

técnico, jamais uma abordagem interdisciplinar (ETGES, 2011). 

 Retornando aos dados que caracterizam esta categoria de análise, verificamos que as 

interações conceituais inerentes às disciplinas de química e de geografia estão presentes no LD 

FE2a, representadas pelos fragmentos abaixo.  

FE2a: Formação de estalactites e estalagmites. 

 

Em decorrência do aumento da concentração do H2CO3 na água, o equilíbrio 

CaCO3 (s) + H2CO3  Ca(HCO3)2 (aq) também se desloca para a direita; 
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em decorrência disso, a rocha calcária (CaCO3) sofre ainda mais erosão 

(dissolução), formando-se assim o Ca(HCO3)2 que vai sendo arrastado pela 

água. Com o passar dos séculos, os veios e as fissuras da rocha vão aumentado 

e se transformando em grutas e cavernas. Essas cavernas podem 

permanecer cheias de água ou, devido ao escoamento da água por novos veios, 

canais e galerias no terreno, podem vir a se esvaziar, num processo que forma 

verdadeiros rios subterrâneos.  

De todo esse processo, resultam formações geológicas bastante interessantes: 

 

 
(p. 276-277). 

 Verifica-se que o LD FE2a trabalha as interações conceituais, da química e da geografia, 

de forma que o conhecimento acadêmico seja o centro da abordagem interdisciplinar, em um 

contexto que se dá em nível do cotidiano. O autor faz a opção por não ir além desse “nível de 

interdisciplinaridade” e, por isso, apresenta uma abordagem mais descritiva. O objetivo é 

ensinar os conteúdos escolares e motivar os estudantes.  

O LD CP2d trabalha o conteúdo de equilíbrio químico de forma temática (a saúde bucal) 

e consegue discorrer sobre esse tema ao longo de todo o capítulo. A relação entre o conteúdo 
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químico e o contexto se faz presente e apresenta as relações disciplinares em nível das 

interações conceituais inerentes ao conhecimento científico como interdisciplinaridade 

acadêmica e instrumental.  

Nos fragmentos abaixo, o LD CP2d faz a abordagem do conceito de sistema-tampão no 

contexto do ambiente bucal.  

CP2d: Um sistema-tampão no ambiente bucal. Quando a comida é colocada 

na boca, logo em seguida ocorre queda no pH bucal. Essa queda é causada 

pelo aumento da concentração de íons hidrogênio (H+), resultado do ácido 

lático produzido pela fermentação de carboidratos promovida pelas 

bactérias. Para combater essa queda no pH, os dutos salivares secretam 

mais íons hidrogênocarbonato, que ajudam a neutralizar o aumento de 

íons H+ produzidos pelas bactérias. Na saliva, assim como no resto do corpo, 

existe o seguinte equilíbrio: 

 

[...] A prática de exercícios físicos aumenta a produção de ácido lático no 

tecido muscular. Para consumir o excesso de íons H3O+(aq) (ou H+(aq)) 

advindos da ionização desse ácido, o equilíbrio químico do sistema-tampão 

presente no sangue é alterado a fim de favorecer a produção de H2CO3, que 

se decompõe em água, e CO2(g). Que semelhanças podem ser observadas 

entre a acidose gerada pelos exercícios físicos e a desmineralização do esmalte 

dentário?  

  

Microrganismos como as bactérias da espécie Streptococcus mutans 

metabolizam determinados carboidratos (processo de fermentação), o que leva 

à produção de substâncias de caráter ácido que reduzem o pH da boca. [...] A 

ação prolongada das bactérias sobre o alimento gera substâncias (produtos de 

seu metabolismo, como o ácido lático e o ácido acético, que aumentam a 

acidez bucal. 

Quando a higiene não é feita ou não é adequada, as bactérias encontram 

alimento abundante, reproduzem-se rapidamente e aderem à superfície dos 

dentes formando a placa bacteriana.  
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(p. 213-216). 

  No contexto da saúde bucal, em CP2d, os autores e autora trabalham também com 

outros tópicos, como a questão dos corais, representados pelo fragmento abaixo.   

CP2d: Os corais são formados por animais do filo dos cnidários, 

estruturados sobre um esqueleto de carbonato de cálcio (CaCO3) que eles 

próprios produzem. As suas belas cores, porém, vêm das algas que vivem em 

simbiose com esses animais. Essa relação, contudo, pode ser alterada por 

variações na temperatura e na acidez das águas devido à poluição, por 

exemplo. Na foto (A), pode ser observado um coral ainda não afetado e, na 

foto (B), um coral já afetado pelo fenômeno conhecido como branqueamento 

dos corais (morte dos organismos em simbiose). 

   

      

Com base no que foi estudado sobre a relação do esmalte dos dentes e o pH 

bucal, o que se pode inferir sobre a relação entre o pH da água do mar e a 

reação química responsável pela formação do esqueleto calcário? (p. 245). 

  No LD CP2d se faz presente a relação entre o contexto e as interações disciplinares, 

bem como a presença desta inter-relação nas propostas de exercícios. O mesmo contexto, dos 

corais, é trabalhado em SP2c/SP2d e VV2d. Nestes LD, a interdisciplinaridade está em nível 

da descrição científica do cotidiano. 
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SP2c: Implicações do aquecimento global nos recifes de corais. Corais 

maciços do gênero Porites afloram à superfície e uma nova pesquisa 

publicada na Science sugere que os corais localizados em água mais frias, mais 

distantes ao sul, se desenvolvem melhor, [...]. Também está claro que tanto os 

impactos do aumento das emissões humanas de CO2, aquecimento global, 

quanto a acidificação dos oceanos, estão dificultando a vida dos recifes, [...] 

E não existe solução fácil, [...] mesmo reservas marinhas protegidas, 

essencialmente parques marinhos, não conseguem proteger os recifes de 

problemas globais como mudanças climáticas. [...] Scientific American Brasil.  

 
                                                                      (p. 197, grifo nosso). 

SP2d: 

     
 (p. 180). 

VV2d: As rochas vivas de abrolhos. 

 
Berçário da vida marinha, a região de Abrolhos localiza-se no litoral da Bahia, 

quase na altura do Espírito Santo, no oceano Atlântico. Conhecida por abrigar 

grande biodiversidade, ela também possui uma extensa área de recifes de 

coral e o maior banco de algas calcárias do mundo. [...] Essas esferas são 

nódulos de calcário depositado por algas vermelhas de milímetros de 

comprimento que vivem em sua superfície. Também conhecidas como 

rodolitos, essas estruturas criam um ambiente com reentrâncias e saliências 

que server de abrigo para peixes, crustáceos e invertebrados. [...] Do ponto 
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de vista ambiental, os rodolitos [...] ajudam a retirar carbono da atmosfera, 

influenciando a regulação do clima do planeta. Eles absorvem o gás carbônico 

(CO2) diluído na água e o transformam em calcário, mas estão ameaçados 

pelas atividades humanas. A maior ameaça é o aumento da acidez do mar, 

consequência da elevação dos níveis de CO2 na atmosfera [...]. “Um terço do 

carbono emitido por atividades humanas e adicionado à atmosfera é absorvido 

pelos oceanos [...]. Estima-se que até o fim do século, o pH da água do mar 

diminua 0,4 unidade, tornando-a mais ácida”. SILVEIRA, Evanildo da. 

Pesquisa Fapesp [...]. (p. 207). 

Os autores de VV2d apresentaram, por meio de um pequeno texto isolado do contexto 

geral do capítulo, uma abordagem descritiva do problema da elevada concentração de CO2, que 

provoca o aumento da acidez da água do mar. Trata-se da descrição de um problema ambiental, 

que implica o conhecimento da química e da biologia, trabalhado a partir da 

interdisciplinaridade instrumental. É um contexto importante, bem descrito pelo autor do texto, 

contudo, os autores do referido LD não optaram por ir além dessa abordagem dada de forma 

pontual. A abordagem é de grande importância no âmbito do conhecimento acadêmico/escolar 

e instrumental. 

 Na mesma obra, de VV2d, verifica-se a abordagem dos conceitos inerentes ao 

conhecimento científico como interdisciplinaridade instrumental, como resolução de problemas 

práticos do cotidiano. Trata-se do tratamento de efluentes com elevado teor de sulfatos, a partir 

do conhecimento químico (precipitação química) ou do conhecimento biológico (tratamento 

biológico anaeróbio). 

VV2d: Tratamento de efluentes com elevado teor de sulfatos. A presença 

de alto teor de sulfatos na água pode causar gosto amargo e provocar diarreia 

e desidratação [...]. Problemas de corrosão em encanamentos na rede coletora 

também são frequentes devido à presença de altos níveis de sulfatos na água. 

[...] Para eliminar o ácido sulfúrico residual, procede-se à lavagem destas 

tubulações com solução de hidróxido de sódio. Esta água de lavagem 

caracteriza o efluente em estudo. Alguns dados químicos do efluente estudado 

[tabela ao lado]: 

 
[...] A precipitação química pela adição de sais de bário, chumbo e cálcio é 

uma alternativa [...]. O tratamento biológico anaeróbio também tem sido 

utilizado para remoção de íons sulfato. O sulfato é utilizado por 

microrganismos redutores de sulfato na geração dos íons sulfeto S2- em 

solução tendo consequentemente a precipitação de íons metálicos como 

sulfetos insolúveis no lodo e a redução de matéria orgânica e sulfato no 

efluente. O processo biológico faz a remoção do sulfato, transformando-o em 

sulfeto. [...] BASTOS, Faesa Cristina Fernandes. [...]. (p. 211). 
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  A explicação da acidulose e alcalose metabólica é recorrente nos LD de Química 

analisados. Nos fragmentos abaixo o LD CP2d aborda os sintomas e tratamentos para a 

resolução desses problemas, o que caracteriza elementos da interdisciplinaridade instrumental. 

CP2d: O pH do plasma sanguíneo deve se manter entre os valores 7,35 e7,45. 

Quando o pH atinge valores abaixo de 7,10, configura-se um quadro de 

acidulose do sangue. O profissional da área de saúde poderá indicar o uso 

de uma solução intravenosa de hidrogenocarbonato de sódio para auxiliar na 

reversão do problema. 

 

   

 

E no caso de uma solução aquosa de hidrogenocarbonato de sódio (NaHCO3), 

como aquela indicada no tratamento da acidulose metabólica? [...] o ânion 

hidrogenocarbonato (HCO3
-) é derivado do ácido carbônico (um ácido fraco); 

daí a tendência de os íons hidrogenocarbonato reagirem com a água, em um a 

reação ácido-base de Bronsted-Lowry, gerando íons OH- (aq) e moléculas de 

ácido carbônico [...]. Observe: 

 
Esse processo aumenta a concentração de OH-(aq) da solução, diminuindo a 

acidez do meio. Por isso, medicamentos contendo hidrogenocarbonato de 

sódio são prescritos como antiácidos pelos profissionais da área de saúde 

para tratamento estomacal, sanguíneo e bucal. (p. 244, grifo nosso). 
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Os fragmentos anteriores de CP2d apresentam elementos representativos da 

interdisciplinaridade instrumental, associados às questões externas ao conhecimento 

acadêmico, que promove a busca de um saber diretamente útil, funcional e utilizável para 

responder a questões e problemas do cotidiano.  

O mesmo contexto, acidulose e alcalose, é trabalhado em MR2b/MR2c/MR2d. Trata-se 

da abordagem do cotidiano, na explicação de fenômenos ou processos biológicos a partir dos 

conceitos da química. Contudo, nesse caso específico, a interdisciplinaridade é de maior caráter 

acadêmico, pois os conceitos disciplinares são o centro da abordagem interdisciplinar. 

MR2b/MR2c/MR2d: Alcalose e acidose. Todos os fluidos do corpo humano 

possuem íons hidrônio, H3O+(aq). O controle da concentração desses íons é 

um fator fisiológico muito importante, pois mesmo as menores mudanças de 

pH podem causar profundas alterações nos processos metabólicos, podendo 

até levar à morte. O pH dos líquidos extracelulares fica entre 7,35 e 7,45 

[...]. O pH do sangue arterial é 7,4; o do sangue venoso é de 7,35. A diferença 

é por causa da maior concentração de dióxido de carbono, CO2(aq), existente 

nos líquidos intersticiais. Se o pH do sangue arterial estiver abaixo de 7,4, 

configura-se um quadro de acidose. Se estiver acima desse valor, um quadro 

de alcalose. (p. 313/253/228, grifo nosso). 

MR2b:                                            MR2c:                                              MR2d: 

    
                                        (p. 314).                                            (p. 252).                                        (p. 228). 

MR2b/MR2c: Na diarreia – que ocorre em casos de desidratação – há uma 

grande perda de bicarbonato, HCO3
1-(aq), presentes nas secreções 

gastrointestinais. O efeito é tão grave que chega a ser uma das causas mais 

comuns de morte em crianças pequenas.  
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A acidose metabólica pode ocorrer pelo aumento na formação de ácidos 

metabólicos, pela adição desses ácidos por via gastrointestinal ou por sua 

administração intravenosa. As condições que provocam esse tipo de acidose 

são a diarreia intensa, o vômito frequente, as doenças renais graves e o 

diabetes. (p. 314/253, grifo nosso). 

MR2b/MR2c/MR2d: O processo de tamponagem mais comum envolve o 

equilíbrio entre o íon bicarbonato, HCO3
1-(aq), e o gás carbônico dissolvido 

em água ou ácido carbônico, H2CO3(aq): 

 
Há diversos fatores que podem causar o desequilíbrio ácido-base do 

organismo como a acidose respiratória, desencadeada por lesão no sistema 

respiratório, obstrução das vias aéreas, pneumonia ou qualquer outro fator 

que reduza a transferência de CO2(g) sanguíneo para o exterior. (p. 

314/253/228, grifo nosso). 

 Os fragmentos anteriores, de MR2b/MR2c/MR2d, não representam uma aplicação 

técnica e direta do conhecimento interdisciplinar; não representam uma tentativa de legitimação 

do conhecimento pelo atendimento eficiente para determinados fins. Não são, portanto, de 

caráter eminentemente instrumental e se aproximam mais lógica da interdisciplinaridade 

acadêmica, que busca uma estruturação coerente e articulada entre diferentes disciplinas 

constitutivas da ciência, em que o conhecimento disciplinar é o centro do processo 

interdisciplinar. Nesse caso, o educar passa prioritariamente pelo dar sentido ao conhecimento 

(episteme) e pela aquisição do saber acadêmico (LENOIR, 2005). 

 A abordagem das interações conceituais inerentes ao conhecimento científico como 

interdisciplinaridade acadêmica e instrumental é uma categoria de análise que representa um 

enfoque em contextos mais pontuais do cotidiano. Contudo, os elementos que mais se 

aproximam da abordagem interdisciplinar, que tem como objetivo a compreensão de contextos 

mais amplos inerentes à realidade social representam a terceira categoria de análise da 

interdisciplinaridade, que discutiremos na próxima categoria de análise. 

6.3. Interdisciplinaridade como compreensão de contextos e problemáticas inerentes à 

realidade social 

 A categoria de análise em questão, interdisciplinaridade como compreensão de 

contextos e problemáticas inerentes à realidade social, caracteriza-se principalmente por estar 

diretamente associada à contextualização do conteúdo científico, que denominamos de 

interdisciplinaridade contextualizada ou crítica. Trata-se de uma abordagem direcionada a um 

contexto mais geral de um determinado problema social. Por isso, os elementos desta categoria 

são comumente identificados em capítulos que trabalham o conteúdo químico de forma 

temática, em que o problema é trabalhado no decorrer de todo o conteúdo abordado nesse 
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capítulo. O tema em questão circunscreve os conceitos da química e das outras disciplinas no 

trabalho interdisciplinar, bem como contextos sociais em nível de uma abordagem 

contextualizada.  

 O quadro a seguir apresenta uma síntese da categoria interdisciplinaridade como 

compreensão de contextos e problemáticas inerentes à realidade social. 

Quadro 8: Síntese da categoria interdisciplinaridade como compreensão de contextos e 

problemáticas inerentes à realidade social. 

CATEGORIA CARACTERIZAÇÃO EXEMPLOS 

Interdisciplinaridade 

como compreensão 

de contextos e 

problemáticas 

inerentes à realidade 

social. 

Representa maior 

aproximação com a 

interdisciplinaridade 

crítica, contextualizada. 

É circunscrita pela 

contextualização. 

Abordagem temática. 

Ocorre no decorrer de 

todo o capítulo. 

Aproxima da real 

natureza da produção 

científica.  

Relação constante entre 

o contexto (tema) e os 

conceitos. 

O pensamento teórico é 

valorizado. 

De caráter 

epistemológico e 

instrumental. 

Não apresenta 

reducionismo e caráter 

salvacionista da 

ciência. 

Contempla a realidade 

histórica do processo 

de construção do 

conhecimento. 

Vai além do 

pensamento cotidiano.  

Não apresenta caráter 

de simplificação. 

Aproxima da realidade 

socioambiental.  

MR2b: Durante muitos séculos, acreditou-se que 

os corais fossem vegetais. Quem descobriu que 

eram animais e ovíparos – cnidários da classe 

Anthozoa – foi o francês Jean-André Peyssonel, 

que começou a estudá-los em 1723. [...] 

Quando Jean-André Peyssonel comunicou à 

Academia de Ciências, em Paris, que havia 

concluído que os corais eram animais, foi alvo de 

muita zombaria. O tempo mostrou que ele estava 

certo. (p. 275). 

MR2c: Essas algas coloridas vivem “aprisionadas” 

em células da epiderme do coral [...]. Os corais 

protegem as zooxantelas contra predadores e 

fornecem CO2 (eliminado pela respiração) para que 

elas façam fotossíntese, além de excretarem 

nitrogênio, fósforo e outros nutrientes. As 

zooxantelas, por sua vez, produzem glicose e 

oxigênio, fornecendo energia para o coral, além de 

ajudarem na formação do carbonato de cálcio do 

coralito. [...] 

Quando a temperatura da água aumenta, essa 

parceria é rompida [...] a diminuição da 

temperatura também é prejudicial. [...] 

 
[...] Aumentando a quantidade de gás carbônico, o 

equilíbrio desloca-se [...] o que acaba provocando 

a dissolução do carbonato de cálcio e fragilizando 

a base que os corais utilizam para se fixar. (p. 219). 

MR2d: [...] a sobrevivência desse grupo de 

animais, que abriga uma variedade imensa de 

outros seres, depende da manutenção de um 

equilíbrio delicado entre temperatura, 

luminosidade e ausência de nutrientes, [...] a taxa 

de decomposição de carbonato de cálcio nos 

recifes de coral é de cerca de 10 Kg/m2/ano [...], a 

velocidade de recuperação nunca vai atingir a de 

degradação se não tomarmos alguma providência 

urgente [...] (p. 235). 

Fonte: o autor. 
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 Esta categoria de análise não apresenta elementos que representam a simplificação dos 

conceitos, da natureza do conhecimento científico e dos contextos escolhidos no trabalho 

interdisciplinar. Ela não visa necessariamente os conteúdos que simplesmente chamam a 

atenção do aluno, que de forma geral são trabalhados de forma reducionista e associada somente 

aos processos cotidianos mais imediatos. A abordagem da realidade direcionada à uma análise 

crítica do contexto em questão é característica dessa categoria, que representa a 

interdisciplinaridade crítica, que mais se aproxima do objetivo de fazer o estudante repensar e 

reconstruir os conceitos inseridos em um determinado contexto social.  

Trata-se, portanto, de uma interação dos conceitos de diferentes disciplinas que se 

aproxima do objetivo de formar para a cidadania crítica, que mais contribui para um ato ou ação 

epistemológica, que possibilita a reconstrução do conhecimento por parte dos estudantes, frente 

a um contexto mais amplo que implica questionamentos na apreensão da realidade social. 

Contudo, o processo que promove a socialização do conhecimento científico não ignora os 

aspectos econômicos e políticos do contexto e, consequentemente, se dissocia da visão 

simplificadora que compreende a ciência como neutra e salvacionista, rompendo com a visão 

única e ingênua do conhecimento científico como função da qualidade de vida, da condição 

humana e da conservação do meio ambiente. 

 A perspectiva do conhecimento interdisciplinar acadêmico/escolar e instrumental 

também faz parte desta categoria de análise, contudo, nesse caso, o contexto vai além da 

abordagem do cotidiano. Importante ressaltar que é conforme o grau de integração das 

diferentes disciplinas que se estabelece os diferentes “níveis de interdisciplinaridade”. Contudo, 

faz-se necessário compreender que se trata de um processo ou movimento que, a partir de um 

dado momento, que não pode ser determinado de forma exata, chega-se ao trabalho 

interdisciplinar. Não é possível determinar um dado “nível de integração” exato que, a partir 

dele, podemos considerar interdisciplinaridade. Consideramos, portanto, que esta categoria de 

análise representa um contexto que visa o conhecimento como processo e a 

interdisciplinaridade como perspectiva.  

Estamos afirmando que esta é a categoria de análise que mais se aproxima da 

interdisciplinaridade crítica, que é circunscrita pela contextualização. Para tanto, podemos 

transferir para esta categoria a caracterização da quarta categoria de análise da perspectiva da 

contextualização, a contextualização como aproximação entre o conhecimento químico e a 

realidade social. A diferença é que nesta categoria, interdisciplinaridade como compreensão 
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de contextos e problemáticas inerentes à realidade social, o contexto envolve a interação de 

duas ou mais disciplinas na abordagem contextualizada. 

Os elementos desta categoria de análise não representam contextos que apresentam erros 

conceituais, obstáculos ao processo de ensino e aprendizagem desses conceitos e visões 

reducionistas da natureza do conhecimento científico. Ressaltando que um ensino de Ciências 

contextualizado e interdisciplinar deve romper com as visões deformadas da Ciência e da 

Tecnologia (CACHAPUZ et al., 2005) e, consequentemente, compreender a importância de se 

trabalhar com os educandos a verdadeira natureza do conhecimento científico e tecnológico, o 

que implica contemplar a História e Filosofia da Ciência (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). 

Assim, contextos que apresentam a visão de uma ciência socialmente neutra, ausente de 

questionamentos e problematizações, que não considera as dimensões sociais da produção e da 

atividade científica e tecnológica, não são representativos desta categoria de análise. 

Essa educação neutra, não problematizadora, carrega consigo valores 

dominantes da tecnologia que tem submetido os interesses humanos àqueles 

puramente de mercado. Essa educação acaba sendo opressora, na medida em 

que produz um valor de ciência com um bem em si mesmo a ser consumido e 

aceito sem questionamentos (SANTOS, 2008).  

Para tanto, os elementos representativos desta categoria de análise devem apresentar 

necessariamente relações significativas entre conceitos da química e conceitos de outro 

componente curricular, bem como relações significativas entre esses conceitos científicos inter-

relacionados e o contexto geral que envolve a realidade social ou até mesmo um contexto que 

trata aspectos relacionados ao processo de construção e apropriação do conhecimento científico 

e tecnológico na sociedade.  

A obra de MRb/MRc/MRd trabalha o capítulo de equilíbrio químico de forma temática, 

sendo os corais o título desse capítulo. A autora consegue apresentar uma abordagem que se 

aproxima da interdisciplinaridade contextualizada dos conceitos em questão. A interação entre 

os conceitos da química e da biologia é utilizada com o propósito de compreender a necessidade 

de preservação dos corais no ecossistema. Portanto, nesse caso o problema é de caráter 

socioambiental. 

  O critério de exclusividade do processo de categorização, de Bardin (2011), diz que o 

mesmo fragmento não pode representar duas categorias de análise. Por isso, alguns fragmentos 

relacionados ao tema corais, que de forma isolada poderiam fazem parte de outra categoria, 

foram colocados nesta categoria por fazer parte de um mesmo contexto. Portanto, o grande 

número de fragmentos apresentados faz-se necessário para representar de forma fidedigna o 
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contexto dado na referida obra. Lembrando que o LD trabalha o mesmo contexto no decorrer 

de todo o capítulo de equilíbrio químico. 

  O fragmento abaixo é representativo de como o LD MR2c/MR2d discute sobre a 

necessidade de preservar os corais. No capítulo de Equilíbrio Químico desta obra a abordagem 

contextualizada circunscreve a interdisciplinar. 

MR2c/MR2d: Preservar os corais existentes, garantindo sua sobrevivência e 

criando meios para sua reprodução, é uma forma de ajudar diversas outras 

espécies que dependem dos corais para sobreviver, além de garantir um 

ambiente mais saudável para nós mesmos. (p. 190/174). 

 Os fragmentos abaixo representam um contexto que mostra a necessidade das ações 

políticas na resolução de problemas de aspectos socioambientais. O conhecimento científico se 

faz necessário, porém a compreensão e resolução do problema em questão não pode ser função 

apenas ca ciência. Portanto, a ciência como neutra e salvacionista não faz parte desse contexto. 

MR2b/MR2c/MR2d: Há tempos os cientistas observam com apreensão a 

degradação e a morte dos corais em diversas regiões do planeta, como o 

Caribe e a Indonésia. A culpa seria da poluição produzida pelo homem e do 

aumento das temperaturas na terra. [...] Quando os corais extinguem, o 

mesmo ocorre com as plantas e os animais que deles dependem para obter 

alimento e refúgio contra os predadores. [...] O país estabeleceu áreas 

protegidas na Grande Barreira de Corais, limitando o acesso de 

visitantes, e passou a controlar o uso de fertilizantes nas plantações 

próximas à costa para evitar a contaminação. [...] A pesquisa mostra que, 

se nada for feito, 40% dos corais do arquipélago desaparecerão nos 

próximos cinquenta anos. (p. 245/212/175, grifo nosso). 

MR2c: 

 
                                                                                 (p. 212). 

O fragmento abaixo de MR2d coloca a questão: “Você sabe como a mudança 

temperatura da água dos oceanos afeta a comunidade de corais?” De fato, no decorrer do 

capítulo o LD retoma a respectiva questão a partir do conhecimento químico e biológico. 
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MR2d: 

 
(p.175). 

 Vale ressaltar sobre a constante inter-relação significativa entre os conceitos das 

disciplinas de química e biologia, bem como a relação entre esse conhecimento científico com 

um contexto que apresenta o problema socioambiental. Não se trata de um texto pontual, mas 

sim de um contexto mais amplo, contextualizado, que vai se apresentado no decorrer da 

abordagem conceitual. 

MR2b/MR2c: ‘Há quinze espécies de corais verdadeiros (que formam recifes) 

no brasil, das quais cinco são endêmicas, ou seja, não ocorrem em nenhuma 

outra parte do mundo. Três das espécies exclusivas do país pertencem ao 

gênero Mussismilia e são as principais construtoras dos recifes brasileiros’, 

diz o biólogo Clóvis Castro [...]. Apesar de sua riqueza biológica, um quinto 

dos coloridos recifes de coral já foi destruído devido ao impacto da ação 

humana [...]. A principal causa da degradação é a alteração no equilíbrio 

dos ambientes marinhos, como a pesca excessiva, a poluição, a 

agricultura, a devastação de florestas litorâneas e as mudanças climáticas 

do planeta. (p. 246/192, grifo nosso). 

MR2b: 

 
                                                                                                                                            (p. 246).  



320 
 

MR2c: 

 
                                                                                                                                                                             (p. 192).       

 O fragmento abaixo é representativo de um contexto histórico, em uma abordagem que 

se apresenta a partir da contextualização e da interdisciplinaridade de caráter acadêmico. No 

centro da abordagem dos conceitos químicos e biológicos do trabalho interdisciplinar está a 

valorização da síntese conceitual, do saber acadêmico e escolar.   

MR2b/MR2c/MR2d: Durante muitos séculos, acreditou-se que os corais 

fossem vegetais. Quem descobriu que eram animais e ovíparos – cnidários 

da classe Anthozoa – foi o naturalista francês Jean-André Peyssonel, que 

começou a estudá-los em 1723. Os corais não têm cérebro nem coluna 

vertebral e se fixam a partir de um esqueleto, denominado coralito, 

constituído basicamente de carbonato de cálcio, CaCO3(s). (p. 275/203/199). 

MR2b:                                                            MR2c: 

       
                                                    (p. 275).                                                      (p. 203). 
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MR2b/MR2c: Quando Jean-André Peyssonel comunicou à Academia de 

Ciências, em Paris, que havia concluído que os corais eram animais, foi alvo 

de muita zombaria. O tempo mostrou que ele estava certo. (p. 275/203). 

 A obra compreende o conhecimento básico da História e Filosofia da Ciência; a real 

natureza do conhecimento científico se faz presente no contexto representado pelos fragmentos 

anteriores, na discussão sobre as revoluções comuns que ocorrem no processo de construção 

do conhecimento científico, que é, humano, histórico e dinâmico. A perspectiva da 

compreensão do processo não nos LD ditos tradicionais, ou nos LD que não fazem a opção por 

trabalhar com uma abordagem voltada à questão mais reflexiva e menos descritiva. Portanto, 

[...] uma nova reconstrução mais interdisciplinar do pensamento também 

implica em recuperar dimensões que chegaram a ser satanizadas pelo forte 

domínio do positivismo, com a imaginação, a criatividade, a intuição, a 

incerteza, etc. Características humanas que, quando se revisa a biografia de 

grandes personalidades do mundo científico, sempre parecem decisivas 

(SANTOMÉ, 1998, p. 67). 

 O que promove a aproximação com o trabalho interdisciplinar é a dissociação com o 

método descritivo do “conhecimento” científico, o método lógico matemático, positivista, que 

coloca o conhecimento simplificado, pronto, acabado e verdadeiro, que oculta problemas reais 

do contexto estudado. A apresentação de problemas e questionamentos prevalece sobre a 

descrição da verdade científica. Isto significa que o processo prevalece sobre o produto.  

Mas o postulado comum das diversas epistemologias tradicionais é que o 

conhecimento é fato e não processo [...]. Entretanto, sob a influência 

convergente de uma série de fatores, passa-se cada vez mais, hoje em 

dia, a considerar o conhecimento como um processo, mais que como 

estado (PIAGET, 1973). 

Norberto Etges chama a atenção para a necessidade de compreender o caráter de 

“processo” na construção do conhecimento. Para o autor, trata-se de uma epistemologia em ato, 

pois não fala apenas sobre ciência e sociedade, mas é uma prática criadora de conhecimento. 

“A interdisciplinaridade passa a ser o instrumento epistemológico não só de compreensão da 

ciência, mas de sua construção” (ETGES, 2011). As discussões sobre a produção do 

conhecimento e sobre a interdisciplinaridade deveriam dar-se antes ou mais na epistemologia 

do que na metodologia (JANTSCH; BIANCHETTI, 2011). O conhecimento humano sempre 

será relativo, parcial e incompleto, ou seja, trata-se sempre de um processo. Assim, a educação 

deve passar mais pelo reflexivo e menos pelo descritivo. Todavia, o problema está situado 

primeiramente na forma histórica e concreta que os seres humanos estabelecem suas relações 

sociais de produção; secundária e concomitantemente, o problema se apresenta no plano 

especificamente epistemológico, teórico e na práxis (FRIGOTO, 2011). 
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Ainda sobre a importância de se romper com as certezas, tanto no âmbito da produção 

do conhecimento científico quanto no processo de ensino e de aprendizagem desse 

conhecimento, compartilhamos da ideia de que “a interdisciplinaridade é o princípio da máxima 

exploração das potencialidades de cada ciência, da compreensão dos seus limites, mas, acima 

de tudo, é o princípio da diversidade e da criatividade” (ETGES, 1993). 

 De forma dialógica a obra de MR retoma uma das questões colocadas nos textos de 

abertura, do capítulo de Equilíbrio Químico, que começa a ser compreendida por meio do 

conhecimento formado pela interação dos conceitos da química e da biologia, como 

representado pelos fragmentos abaixo. 

MR2d: Você leu uma matéria afirmando que os corais estão sendo ameaçados 

pela poluição e pelo aumento das temperaturas. Você sabe como a mudança 

de temperatura da água dos oceanos afeta a comunidade de corais? (p. 175, 

grifo da autora). 

MR2c: 

 
(p. 203). 

MR2b/MR2c/MR2d: Como a mudança de temperatura da água dos 

oceanos afeta a comunidade de corais? [...] Essas algas coloridas vivem 

“aprisionadas” em células da epiderme do coral [...]. Os corais protegem as 

zooxantelas contra predadores e fornecem CO2 (eliminado pela respiração) 

para que elas façam fotossíntese, além de excretarem nitrogênio, fósforo e 

outros nutrientes. As zooxantelas, por sua vez, produzem glicose e oxigênio, 

fornecendo energia para o coral, além de ajudarem na formação do 

carbonato de cálcio do coralito.  

O nome coral vem do latim corallium, que significa ‘dotado de cor’ e se refere 

principalmente aos corais hermatípicos. A cor do coral, porém, não é própria 

desse animal, mas sim o resultado de uma simbiose (união entre seres vivos) 

entre os corais e algumas espécies de algas microscópicas, denominadas 

zooxantelas. (p. 276/219/199, grifo nosso). 
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Verifica-se que a abordagem dos conceitos inerentes ao conhecimento biológico não é 

dada de forma superficial e, sobretudo, que a integração entre os conceitos da biologia e da 

química, no âmbito da abordagem contextualizada dos corais, é dada de forma clara.  

Abaixo está o fragmento que representa o início da explicação química (deslocamento 

de equilíbrio) para a questão da influência da temperatura na comunidade de corais. 

MR2b/MR2c/MR2d: Quando a temperatura da água aumenta, essa parceria é 

rompida. [...] o fato é que as zooxantelas vão embora, e os corais ficam 

brancos, e, embora consigam sobreviver por algum tempo, tornam-se frágeis 

e podem não ter energia suficiente para a reprodução. Por outro lado, a 

diminuição da temperatura também é prejudicial. Os corais fixam-se sobre 

uma base de carbonato de cálcio, CaCO3(s), que eles mesmos produzem, e em 

contato com a água e com o gás carbônico dissolvido estabelece o seguinte 

equilíbrio químico: 

 
Sabemos que quando a temperatura diminui, a solubilidade do gás carbônico 

aumenta. Aumentando a quantidade de gás carbônico na reação acima, o 

equilíbrio desloca-se no sentido direto, de modo a consumir o CO2(g) em 

excesso, o que acaba provocando a dissolução do carbonato de cálcio e 

fragilizando a base que os corais utilizam para se fixar. Estando frágil, a 

base de coralito fica mais suscetível aos movimentos das águas e dos seres 

que vivem ao redor, podendo se romper, o que significa a morte do coral. (p. 

276/219/199, grifo nosso). 

MR2c:  

   
Corais brancos em razão da ausência das zooxantelas.                                                    (p. 219). 

O contexto compreende dois fatores necessários à preservação dos corais, sendo um 

químico e um biológico. O primeiro consiste no deslocamento de equilíbrio químico provocado 

pela variação da temperatura, que provoca a decomposição do carbonato de cálcio que sustenta 

os corais. Já o segundo consiste na luminosidade, necessária para a realização da fotossíntese 

das algas que são vitais aos corais. 

MR2b/MR2c: Parte desses animais realiza fecundação externa, ou seja, 

liberam gametas masculinos e femininos na água, onde ocorre a fecundação. 
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Para auxiliar a recuperação dos corais, Castro e uma equipe de pesquisadores 

do Projeto Coral Vivo desenvolveram uma técnica de fertilização artificial. 

[...] O Projeto Coral Vivo iniciou pesquisa para otimizar a obtenção de 

larvas e soltá-las no mar para recuperar comunidades de corais. (p. 247/224, 

grifo nosso). 

A abordagem contextualizada do conhecimento científico interdisciplinar, no contexto 

do problema socioambiental relativo aos corais, perpassa pela perspectiva da 

interdisciplinaridade instrumental (LENOIR, 2005). Trata-se do Projeto Coral Vivo, 

apresentado no fragmento anterior, que desenvolveu uma técnica de fertilização artificial.  

MR2b/MR2c: O complexo de Abrolhos, no sul da Bahia, foi escolhido para 

o desenvolvimento do projeto, pois ali estão os recifes mais bem conservados 

do país. Além da variedade de espécies encontradas no lugar, a abundância 

facilita o recolhimento de amostras para estudo, sem causar impactos 

ambientais. (p. 247/224, grifo nosso). 

MR2c: 

 
(p. 224). 

 O fragmento abaixo trata o problema do turismo e do uso de fertilizantes nas plantações 

próximas à costa, o que pode prejudicar os corais.  

MR2b/MR2c/MR2d: O incremento do turismo em regiões costeiras aumenta 

proporcionalmente o volume de esgotos gerados no local. [...] os fosfatos são 

particularmente nocivos para os corais, pois impedem a formação do seu 

esqueleto. Tanto os esgotos como os fertilizantes geram o mesmo problema: 

levam para as águas costeiras um excesso de nutrientes (principalmente 

nitrogênio e fósforo). Os recifes de coral desenvolvem-se melhor em águas 

pobres em nutrientes, pois essas são mais límpidas e permitem a melhor 

penetração da luz. [...] Com o “escurecimento” da água do mar as algas 

zooxantelas (e outras), com as quais os corais estabelecem uma relação de 

simbiose, não podem fazer fotossíntese. Sem os nutrientes fornecidos pelas 

algas, o coral não sobrevive. (p. 320/231/198, grifo nosso). 
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MM2b:                                                                      MM2c: 

    
                                           (p. 320).                                                                          (p. 231).  

O contexto representado pelos fragmentos abaixo, no LD MR2b/MR2c, é sobre o 

sequestro de carbono pelo oceano.  

MRd: 

 
(p. 201). 

MR2b: 

    
 (p. 319). 
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MR2c: 

 
(p. 257). 

MR2b/MR2c: Como ocorre o sequestro de carbono do oceano? As 

atividades industriais e os veículos de transporte têm liberado nos últimos anos 

uma quantidade colossal de CO2(g) na atmosfera, gerando grande 

preocupação com um possível aquecimento global (efeito estufa). [...] 

Quando a pressão parcial do gás carbônico na atmosfera aumenta, cresce, 

paralelamente a solubilidade do CO2(g) nas águas dos oceanos. (p. 

319/257). 

MR2d: 

 
(p. 233). 

 A obra de MR apresentou um problema no contexto representado pelos fragmentos 

anteriores e, associado a ele, uma explicação a partir dos conceitos químicos e biológicos. Para 

Freire (1983), “a tarefa do educador é a de problematizar, aos sujeitos sociais em formação, o 

conteúdo que os mediatiza e não a de dissertar sobre este dado conteúdo”. Vale ressaltar que a 

abordagem emerge da abordagem dialógica, que se verifica continuamente no contexto global 

do capítulo estudado na referida obra.  
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 Para Freire (1983) o caráter dialógico na compreensão da realidade implica a 

problematização. Portanto, 

[...] ser dialógico é empenhar-se na transformação constante da realidade. [...] 

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de um 

conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento 'experiencial'), é 

a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível relação com 

a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor 

compreendê-la, explicá-la e transformá-la (FREIRE, 1983).  

A partir do contexto, do problema em questão, a obra de MR utiliza os conceitos de 

equilíbrio e deslocamento de equilíbrio para explicar que o aumento da concentração de CO2 

provoca o aumento da acidez das águas dos oceanos que, dentre outros problemas, diminui o 

pH e consome o CaCO3. Por fim, explica que o consumo de CaCO3 prejudica a vida dos corais. 

O conteúdo é discutido diante da constante interação dos conceitos disciplinares, de forma que 

a interdisciplinaridade é demanda de um contexto associado à realidade extraescolar.  

Para Mortimer (1988), no trabalho contextualizado e interdisciplinar, o importante é 

promover uma tensão dialética. Significa que: se um tema for predominantemente conceitual é 

o conceito que organiza a estrutura de abordagem; se o tema é mais contextual, é o contexto 

que organiza os desdobramentos conceituais. Freire (2017) salienta: “se meu compromisso é 

realmente com o homem concreto, com a causa de sua humanização, de sua liberdade, não 

posso por isso mesmo prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou 

instrumentando para melhor lutar por esta causa”. Portanto, o ensino contextualizado e 

interdisciplinar é necessário à formação para a cidadania crítica, o que não implica a 

desvalorização do conhecimento científico e tecnológico, do nível de conhecimento teórico, 

que é, sobretudo, “direito do educando” (YOUNG, 2013). 

 A interação disciplinar (química e biologia) dentro de um contexto que valoriza o nível 

de conhecimento teórico pode ser verificada nos próximos fragmentos. 

MR2b/MR2c/MR2d: A absorção de CO2(g) nas águas dos oceanos dá origem 

ao íon bicarbonato, 

 
O que eleva a concentração de íons hidrônio, H3O+(aq) no mar. Esse 

fenômeno pode ser controlado de duas formas: ou pelo deslocamento do 

equilíbrio acima no sentido inverso de modo a consumir o íon hidrônio, 

H3O+(aq), em excesso (tamponamento, como vimos na página 314/254) ou 

pela mistura natural que ocorre entre as águas superficiais dos oceanos, 

contendo CO2(g) dissolvido, com as águas profundas, que contêm CaCO3(ppt) 

em excesso, por meio da reação: 

 
(p. 319/257/233, grifo nosso). 
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MR2c: 

 
                                                                                  (p. 239). 

MR2c/MR2d: Por fim, o ácido deve sequestrar os carbonatos da água, 

substâncias que são usadas pelos corais para calcificar seu esqueleto. [...] 

Na água, o gás carbônico forma ácido carbônico. Este, por sua vez, dissolve 

o carbonato de cálcio, matéria-prima dos esqueletos dos corais, das conchas 

dos moluscos e das carapaças dos microrganismos do fitoplâncton. (p. 

239/201). 

 Os LD de MR2b/MR2c/MR2d apresentam um problema ambiental; passam pela 

abordagem do conhecimento acadêmico interdisciplinar e, por meio da contextualização deste 

conhecimento, se aproximam da compreensão de uma realidade, ou de um problema 

socioambiental. Finalizam o contexto não com respostas objetivas, prontas e acabadas, mas sim 

com a afirmação de que existe um problema que, por sua vez, não é da “ciência”, é de caráter 

social. 

MR2b:                                                                      MR2c: 

   
                                                              (p. 325).                                                                            (p. 261).  
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MR2d: 

 
(p. 235). 

MR2b/MR2c/MR2d: Por causa de sua sensibilidade a pequenas alterações, os 

corais são bons indicadores da qualidade e saúde do ambiente marinho. O 

Projeto Coral Vivo pesquisa formas de recuperar populações de corais de 

áreas degradadas. Entre os estudos que realiza, destacam-se técnicas de 

fertilização in vitro e a produção de recrutas (filhotes de corais) em cativeiro.  

[...] a sobrevivência desse grupo de animais, que abriga uma variedade 

imensa de outros seres, depende da manutenção de um equilíbrio delicado 

entre temperatura, luminosidade e ausência de nutrientes, [...] a taxa de 

decomposição de carbonato de cálcio nos recifes de coral é de cerca de 10 

Kg/m2/ano [...], a velocidade de recuperação nunca vai atingir a de 

degradação se não tomarmos alguma providência urgente para frear a 

poluição que estamos causando e para preservar os recifes de corais saudáveis 

que ainda temos, como os do sul da Bahia. (p. 325/261/235, grifo nosso). 

No fragmento acima, a autora não coloca a ciência como a única responsável por 

resolver os problemas ambientais, ela coloca a questão como um problema social: “A 

velocidade de recuperação nunca vai atingir a de degradação se não tomarmos alguma 

providência urgente [...]”. A providência primeira a ser tomada é a busca pelo conhecimento. 

Como a autora salienta no decorrer do capítulo: “Como vamos fiscalizar sem conhecimento?” 

(MR2d, p. 262).  

Em segundo momento faz-se necessário o deslocamento do conhecimento disciplinar 

ou interdisciplinar nos diferentes contextos sociais e ambientais. Todavia, o conhecimento 

disciplinar ou interdisciplinar não é suficiente, ele exige a contextualização e, por fim, os 

questionamentos e interrogações. Demanda-se do estudante, nesse caso, o pensamento que vai 

além do acadêmico; demanda-se o pensamento criativo, com base no conhecimento construído.  

Verifica-se que a obra de MR não apresenta um contexto pontual, de forma simplificada, 

em nível do cotidiano imediato. Em todo o contexto do capítulo de equilíbrio químico, 
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identificamos uma abordagem de um contexto mais amplo, no âmbito dos problemas de 

aspectos socioambientais, no que se refere ao tema corais. O contexto apresentado não tem 

caráter simplificador, que objetiva apenas a explicação dos conteúdos disciplinares integrados. 

O intuito é compreender um problema ou realidade extraescolar. Trata-se da prática educativa 

como um trabalho que promove a socialização do conhecimento (FRIGOTTO, 2011).  

O objetivo de contextualizar é colocar a ciência no tecido cultural e histórico e trazer à 

tona sua responsabilidade social; o objetivo é aproximar o conhecimento científico da realidade 

social, aproximar o acadêmico da criatividade e da capacidade de compreender e transformar. 

Assim, a contextualização exige uma abordagem que vai além da interdisciplinaridade de 

grupos e equipes, ela implica a transcendência. A realidade social não é disciplinar ou 

interdisciplinar, ela exige a capacidade de tomada de decisões sobre como devemos utilizar de 

maneira proveitosa o conhecimento científico a favor da condição humana e da sociedade. A 

interdisciplinaridade crítica, ou a contextualização, exige a atitude transdisciplinar na 

compreensão e resolução de problemas, pois, o conhecimento disciplinar ou interdisciplinar 

apenas não é suficiente.  

A ciência do século XXI não carece de conhecimentos técnicos, pois estes 

conhecimentos “não têm sabedoria” na identificação e resolução de problemas complexos da 

sociedade moderna (NIKITINA, 2006, tradução nossa). Contudo, esta identificação e resolução 

de problemas exige a contextualização, a ação epistemológica de transposição do conhecimento 

científico construído nos diversos contextos sociais (ETGES, 2011), concomitantemente à 

atitude transdisciplinar de identificação e resolução dos problemas sociais. “Esse potencial 

decorre das características da transdisciplinaridade, que inclui o foco no problema (a pesquisa 

se origina e é contextualizada nos problemas do ‘mundo real’)” (RUSSELL et al., 2008, p. 

460-461, tradução e grifo nosso).  

A transdisciplinaridade é uma demanda de caráter social, e não unicamente 

epistemológica, que promove a crescente associação do conhecimento acadêmico e escolar com 

a resolução de problemas complexos. “De um modo geral, porém, a ênfase está mudando da 

epistemologia tradicional para a solução de problemas, do predeterminado ao emergente e da 

universalidade ao hibridismo e à contextualidade” (KLEIN, 2014, p. 68, tradução nossa). 

Entendemos, todavia, que a associação da abordagem contextualizada com a perspectiva 

transdisciplinar nos livros didáticos de Química do Ensino Médio contribui para a compreensão 

das relações entre a ciência e tecnologia e a realidade social. 



331 
 

A autora de MR2b/MRc/MR2d promove uma inter-relação entre os contextos, na 

passagem do capítulo de Equilíbrio Químico para o capítulo de Eletroquímica. 

MR2b/MRc/MR2d: Na próxima unidade, vamos estudar os problemas 

relacionados a um tipo específico de lixo, o lixo eletrônico, que muitas vezes 

também atinge o meio hídrico [...]. (p. 325/261/235, grifo nosso). 

 A passagem de um capítulo para o outro ocorre praticamente em um mesmo contexto, 

a partir de uma realidade social que é abordada nos dois capítulos. No primeiro o LD aborda o 

problema do lixo nas regiões litorâneas que prejudica a vida dos corais e no segundo o LD 

aborda o problema do lixo eletrônico, que também pode atingir o meio hídrico e, portanto, a 

vida dos corais. O lixo eletrônico é o título do capítulo de eletroquímica, portanto, trata-se de 

mais uma unidade que é trabalhada de forma temática e problematizadora na referida obra. 

O trabalho interdisciplinar da obra de MR é o que mais se aproxima da natureza do 

conhecimento científico, que compreende as potencialidades e os limites da ciência. Vale 

reiterar que a referida obra apresenta, no capítulo de Eletroquímica (tema: o lixo eletrônico) 

uma abordagem contextualizada (como apresentado no tópico 4 do capítulo anterior), que 

circunscreve os aspectos econômicos e políticos dos problemas sociais e ambientais 

apresentados. Um capítulo que dialoga com o capítulo anterior, o de Equilíbrio Químico (tema: 

os corais), também apresentado de forma contextualizada e interdisciplinar (com elementos que 

representaram esta categoria de análise). As questões de aspectos socioambientais estão 

presentes nos dois capítulos que, por sua vez, abarcam a perspectiva de produção do 

conhecimento escolar como um processo.    

Quanto ao caráter de processo na construção do conhecimento, enquanto educação 

ambiental, Guimarães (2004) afirma que a ação educativa tradicional, ou conservadora, 

desempenha papel de respeito e conservação no tocante à educação ambiental, um papel 

insuficiente frente à realidade da problemática socioambiental. Tratam-se de concepções 

simplistas dessas ações, pois elas conservam o movimento de constituição da realidade de 

acordo com os interesses dominantes.  

Essa é uma perspectiva simplista e reduzida de perceber uma realidade que é 

complexa, que vai para além da soma das partes como totalidade. Essa não 

contempla a perspectiva da educação se realizar no movimento de 

transformação do indivíduo inserido num processo coletivo de transformação 

da realidade socioambiental como uma totalidade dialética em sua 

complexidade. Não compreende que a educação é relação e se dá no processo 

e não, simplesmente, no sucesso da mudança comportamental de um 

indivíduo (GUIMARÃES, 2004). 

A educação ambiental exige mais que o respeito e a ideia de conservação, ou 

simplesmente conscientização, ela exige o “questionamento ao modo de produção” (DIAS, 
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2012) do mundo globalizado e capitalista, o que incorpora a perspectiva de que “a compreensão 

do processo de produção do conhecimento só poderá ser aprofundado à luz da própria 

materialidade histórica” (MUELLER et al., 2011). 

A categoria de análise em questão não representa necessariamente a tentativa de 

promover ação para a transformação da realidade social ou ambiental por parte dos alunos, 

porque a mudança comportamental do educando não garante essa transformação, ela representa 

a perspectiva de aproximar a abordagem interdisciplinar da compreensão da realidade social. 

Todavia, a abordagem não reducionista quanto à natureza do conhecimento científico e às 

questões socioambientais são fatores essenciais para a aproximação dessa abordagem com a 

categoria interdisciplinaridade como compreensão de contextos e problemáticas inerentes à 

realidade social. 

O que se propõe no decorrer de todo o capítulo de Equilíbrio Químico dos respectivos 

LD da obra de MR, é a partir da contextualização, do questionamento, de situações problemas 

reais, apresentadas por meio do tema corais, e buscar o conhecimento científico interdisciplinar 

e tecnológico necessário à compreensão de tais problemas socioambientais. Trata-se, pois, de 

um contexto que está associado à “abordagem temática que, à luz de perspectiva de Paulo 

Freire, visa a mediatização dos saberes por uma educação problematizadora, de caráter 

reflexivo e de arguição da realidade” (SANTOS, 2008).  

Entendemos que os elementos da categoria em questão podem representar, um início, 

uma possibilidade de transformação, de mudança de paradigma, no sentido de valorização de 

contextos representativos da realidade extraescolar e dissociados dos mitos da ciência.  

 O trabalho interdisciplinar no processo de construção do conhecimento, que objetiva a 

formação para uma cidadania crítica, 

[...] exige de quem o faz uma postura crítica, sistemática. Exige uma disciplina 

intelectual que não se ganha a não ser praticando-a. A atitude crítica do estudo 

é a mesma que deve ser tomada diante do mundo, da realidade, da existência. 

Uma atitude de adentramento com a qual se vá alcançando a razão de ser dos 

fatos [...] (FREIRE, 1982, p. 9-10). 

Desenvolver vínculos entre conteúdos escolares e aspectos da realidade 

vivencial dos estudantes é um desafio que não pode ser visto como algo 

simples. A problematização de uma situação real com a intencionalidade de 

interpretá-la teoricamente à luz das ciências, contextualizando conceitos 

científicos a serem significados, é um desafio que chama outro: o de ampliar 

os horizontes do cotidiano, fazendo-o evoluir, complexificando-o, em 

interações típicas a uma aula de Ciências Naturais (ZANON, 2008, p. 255). 

 Entendemos que não se trata de uma tarefa trivial, todavia também não é um trabalho 

de caráter “excêntrico”. O primeiro passo seria o rompimento com a visão reducionista da 
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natureza do conhecimento científico e do seu processo de construção; o segundo está na leitura 

crítica da realidade social que compreende este conhecimento, que implica a dissociação com 

a visão alienada e ingênua de um determinado problema. Este já é um caminho que promove a 

aproximação do conhecimento científico com a realidade extraescolar. Reiterando que esta 

“realidade” está circunscrita em um contexto maior, que envolve os aspectos políticos e 

econômicos do contexto trabalhado.  

Quanto mais próximo se chega à realidade da natureza do conhecimento científico e das 

implicações desse conhecimento na sociedade, maior será a aproximação com o trabalho 

contextualizado e interdisciplinar. A realidade, o romper com o simplificado, a segurança ao 

trabalhar com o complexo, com as incertezas, a “segurança na insegurança” é o que faz o 

trabalho escolar se aproximar da contextualização que demanda a interdisciplinaridade crítica. 

 Defendemos que o desafio de trabalhar a realidade dos fenômenos e fatos sociais seja 

mais instigante para os educandos do que as abordagens que ocultam tal realidade. Entendemos 

que os educandos compreendem que a abordagem dos conteúdos escolares, apresentada aos 

moldes tradicionais, não faz relação com a realidade social vivida por eles e, por conseguinte, 

este cenário não contribui para o processo de construção do conhecimento. Santomé (1998) 

afirma que os LD são um produto político que difundem as grandes concepções ideológicas e 

políticas dominantes. Ocorre que na “transmissão” dessas concepções a realidade é ocultada. 

Outra questão é a eficácia desta transmissão. Interessa-me frisar que não 

compartilho a idéia de que essa bagagem cultural dos manuais escolares é 

assimilada e aceita passiva e acriticamente por alunos e alunas. Podemos 

comprovar que os mesmos manifestam resistências, intencionais ou não, 

diante do seu conteúdo. Assim, vemos com frequência que os estudantes não 

compreendem adequadamente a informação refletida nos mesmos, ou a 

rejeitam de múltiplas formas, ou mesmo a ignoram, mais ou menos 

tranquilamente (SANTOMÉ, 1998, p. 170-171). 

 Não há perigo em associar o que está escrito acima ao contexto brasileiro, haja vista o 

grande desinteresse dos educandos diante dos conteúdos científicos abordados nas salas de aula 

e nos livros didáticos mais tradicionais. A manifestação de resistência por parte dos próprios 

alunos e alunas da forma com que o conteúdo é abordado, de forma a ocultar a realidade social 

vivida por eles, é uma comprovação da necessidade de mudança de paradigma, da necessidade 

do trabalho contextualizado, interdisciplinar e transdisciplinar como inerente ao processo de 

produção do conhecimento. Compreendemos que o trabalho interdisciplinar no Ensino Médio 

deve contemplar mais a capacidade de deslocamento dos saberes nos diversos contextos sociais 

de forma crítico-reflexiva e criativa do que simplesmente uma interação disciplinar promovida 

por diferentes grupos ou equipes disciplinares.    
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6.4. Síntese dos resultados  

 Os resultados mostraram que a maioria dos LD analisados reconhecem a 

interdisciplinaridade como abordagem importante ao ensino de Química35. Todos os LD 

apresentaram elementos da primeira categoria de análise, que representa o nível mais baixo das 

interações disciplinares. Oito das dez obras apresentaram elementos representativos da 

interdisciplinaridade acadêmica e instrumental, que objetiva a descrição científica do cotidiano. 

Apenas uma obra trabalhou com uma abordagem que se aproximou da interdisciplinaridade 

como compreensão de contextos e problemáticas inerentes à realidade social. 

 O quadro abaixo apresenta as categorias de análise alcançadas por cada LD analisado.  

Quadro 9: Categorias de análise alcançadas por cada livro didático analisado. 

LIVROS 

DIDÁTICOS 

Abordagem intra-

multi-pluridisciplinar 

como 

interdisciplinaridade 

Abordagem das 

interações conceituais 

inerentes ao 

conhecimento 

científico como 

interdisciplinaridade 

acadêmica e 

instrumental 

Interdisciplinaridade 

como compreensão 

de contextos e 

problemáticas 

inerentes à realidade 

social 

NSa X   

UQa X   

AC2a X X  

AC2b X   

FE2a X X  

WMa X X  

WM2b/WM3b X X  

WM2c/WM3c X X  

WM2d/WM3d X X  

SP2b X X  

SP2c X X  

SP2d X X  

MMa X X  

WM2b/WM3b X X  

WM2c/WM3c X X  

WM2d/WM3d X X  

VV2d X X  

CP2d X X  

MR2b X X X 

MR2c X X X 

MR2d X X X 

Fonte: o autor. 

 
35 Importante salientar que os textos dos capítulos analisados apresentam inter-relações entre as disciplinas, o que 

não significa dizer que as obras sejam interdisciplinares. Nenhuma obra analisada se intitula como interdisciplinar, 

elas podem até indicar que uma abordagem seja interdisciplinar em um texto, mas é de forma pontual. Portanto, 

não podemos dizer que a condução do contexto geral das obras analisadas se dá pela interdisciplinaridade.  
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 A abordagem intra-multi-pluridisciplinaridade já é contemplada na própria natureza do 

conhecimento disciplinar e, consequentemente, no processo de ensino e de aprendizagem dos 

conceitos da Química. Este caráter das disciplinas justifica a presença de elementos da categoria 

abordagem intra-multi-pluridisciplinaridade como interdisciplinaridade em todos os LD 

analisados.  

A intradisciplinaridade é necessária à própria compreensão de uma sequência didática 

dos conceitos Químicos. A pluridisciplinaridade também se faz necessária, uma vez que a 

Química utiliza de conhecimento de outras disciplinas para explicar e compreender a referida 

sequência didática, os conceitos da Química e a aplicação destes conceitos. Um exemplo 

clássico da pluridisciplinaridade é a necessidade da “revisão” ou da utilização do conceito de 

logaritmo da matemática no cálculo do potencial hidrogeniônico (pH), um conceito Químico. 

Contudo, a recorrência de elementos representativos da multidisciplinaridade é mínima, 

ocorrendo apenas em alguns fragmentos dos LD WMa/WMb/WMc, visto que é um tipo de 

abordagem que tenta relacionar a química com o conhecimento de outra área do saber (a arte 

por exemplo), mas trata-se de um inter-relação ausente de ‘nexos” significativos; uma interação 

de difícil comunicação. 

 Os livros didáticos ainda estão muito voltados à descrição científica do cotidiano, de 

forma pontual, por isso, mesmo quando ocorre a interação interdisciplinar, o objetivo maior é 

relação entre a ciência e a tecnologia, na perspectiva do conhecimento acadêmico relacionado 

ao instrumental. Trata-se de um instrumental ausente de contextualização, ausente de uma 

análise crítica e reflexiva mais profunda das relações entre a ciência e a tecnologia com os 

aspectos da realidade social.  

Essa é uma tendência geral nos livros no tratamento da organização do 

conhecimento escolar na perspectiva da interdisciplinaridade: as sugestões e 

abordagens aparecem sempre como recurso acessório, complementando 

seções ou capítulos nos quais estruturas temáticas e/ou conceituais são 

contempladas (PETRUCCI-ROSA, 2018). 

Estas considerações emergem dos resultados aqui apresentados, pois, das 10 obras de 

química analisadas, 08 alcançaram a categoria de análise abordagem das interações conceituais 

inerentes ao conhecimento científico como interdisciplinaridade acadêmica e instrumental e 

apenas 02, as de NSa e UQa, não apresentaram elementos representativos desta categoria. Na 

obra AC, apenas o LD AC2a alcançou a segunda categoria enquanto o LD AC2b trabalhou 

apenas com elementos representativos da primeira categoria de análise. 

A obra de MR2b/MR2c/MR2d foi a única que trabalhou com uma abordagem mais 

próxima da interdisciplinaridade crítica, representada pela categoria de análise 
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interdisciplinaridade como compreensão de contextos e problemáticas inerentes à realidade 

social. A obra em questão apresentou elementos desta categoria também pelo fato da autora ter 

trabalhado o conteúdo de Equilíbrio Químico de forma temática, em que o tema trabalhado em 

todo o referido capítulo foi corais. O tema e o contexto apresentado implicaram as interações 

conceituas das disciplinas de química e biologia. A questão é que a interdisciplinaridade que o 

tema implicou esteve, em todo o contexto apresentado no capítulo, associada à contextualização 

destas interações interdisciplinares. Portanto, trata-se da abordagem contextualizada que 

demandou a interdisciplinaridade. 

Vale ressaltar que os fragmentos dos LD MR2b/MR2c/MR2d, que representam a 

terceira categoria de análise, aproximaram-se da interdisciplinaridade crítica, que também está 

associada ao caráter complexo da realidade social e, consequentemente, da perspectiva 

transdisciplinar do conhecimento científico. São resultados que mostram que a 

contextualização, ou a interdisciplinaridade crítica, está diretamente relacionada com a atitude 

transdisciplinar.  

 Apenas um livro didático conseguiu trabalhar, no capítulo de Equilíbrio Químico, a 

interdisciplinaridade como compreensão de contextos e problemáticas inerentes à realidade 

social. Todavia, torna-se importante salientar sobre o caráter de processo do trabalho 

desenvolvido pelo PNLD e pelos autores e autoras de LD de Química.  

Reiteramos, por fim, dos resultados da análise da abordagem contextualizada, que foram 

apresentados no capítulo anterior. Os resultados apontaram que os 06 LD de Química, todos 

que constituem o último PNLD/2018, reconheceram a relevância da contextualização no ensino 

de Química e trabalharam a contextualização como aproximação entre o conhecimento químico 

e a realidade social. Estes resultados evidenciaram que o PNLD promoveu o efeito indutor na 

qualificação da abordagem contextualizada nos capítulos de Equilíbrio Químico e 

Eletroquímica dos LD de química do programa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A interdisciplinaridade e a contextualização ainda são assimiladas como um propósito 

nos LD de Química, haja vista as recomendações do PNLD quanto a presença dessa abordagem, 

o que nos remete a presumir uma melhoria da qualidade deste tipo de abordagem nestas obras. 

O PNLD se apresenta, portanto, com o objetivo de promover um efeito indutor na melhoria da 

abordagem interdisciplinar e contextualizada nos LD de química e, consequentemente, da 

melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem desta disciplina. 

A partir desse contexto, retomamos a questão geral desta pesquisa: quais são as 

concepções de abordagem interdisciplinar e contextualizada que os autores e autoras dos LD 

de Química, aprovados pelos PNLD/2008/2012/2015/2018, apresentam nos capítulos de 

Equilíbrio Químico e Eletroquímica de suas respectivas obras? E, ainda, o PNLD está 

promovendo um efeito indutor na melhoria da qualidade dos LD de Química, no que se refere 

aos conceitos analisados? 

As categorias da contextualização foram caracterizadas de acordo com os diferentes 

“níveis de contexto” apresentados, dentre as quais a que mais se aproximou da abordagem 

contextualizada foi a que promoveu maior aproximação entre o conhecimento Químico e a 

realidade social; a que foi além da simples abordagem textual, de um simples contexto histórico 

ou da descrição científica do cotidiano. Todavia, a pesquisa revelou que 06 das 10 obras 

analisadas apresentaram contextos representativos da perspectiva de contextualização como 

aproximação entre o conhecimento químico e a realidade social nos capítulos de Equilíbrio 

Químico e Eletroquímica. 

Torna-se prático, para estas considerações finais, retomar a tabela que apresenta a 

distribuição dos códigos de referência dos LD analisados por PNLD, que se encontra no tópico 

4.2 do capítulo de metodologia. As obras AC2a/AC2b, UQa, FE2a e NSa não apresentaram 

abordagens que se aproximaram da contextualização do conteúdo Químico. O LD NSa não 

apresentou relações contextuais nos capítulos estudados, trata-se de um LD de caráter 

fortemente tradicional. Os LD AC2a/AC2b, UQa, FE2a apresentaram contextos nos capítulos 

analisados, contudo são LD que estão mais voltados à descrição científica do cotidiano como 

contextualização, além do fato de apresentarem visões reducionistas da natureza do 

conhecimento científico. 

As seis obras que apresentaram abordagens representativas da contextualização como 

aproximação entre o conhecimento químico e a realidade social foram as que conseguiram 

novas aprovações nos demais programas (WM, MM, MR, SP) e as recentemente aprovadas no 



338 
 

PNLD/2018 (CP e VV). São, portanto, as obras que representam o resultado do trabalho feito 

pelo PNLD nos dez anos do programa.  

A menor parte dos autores e autoras (40%) apresentaram em seus respectivos LD uma 

visão reducionista da perspectiva da abordagem contextualizada do conteúdo Químico, pois 

eles estavam mais direcionados à explicação de fatos, fenômenos e tecnologias do cotidiano 

imediato, ausente de problematizações relacionadas a contextos sociais mais complexos. São 

os que não conseguiram novas aprovações nos PNLD subsequentes. 

Os autores e autoras dos LD analisados, em sua maioria (60%), apresentaram uma 

concepção de contextualização como aproximação entre o conhecimento químico e a realidade 

social, colocando a função social do ensino de Química como princípio primeiro do processo 

educativo. Vale reiterar que estes 60% equivalem ao total dos LD que representam o 

PNLD/2018; que representam, todavia, o efeito indutor do programa na qualificação destes 

recursos didáticos. 

Trata-se de um resultado positivo frente aos objetivos apontados pelos referenciais 

teóricos desta pesquisa e frente à relevância que os LD apresentam no Ensino de Química 

brasileiro, visto que a maioria (60%) dos LD analisados apresentaram uma abordagem que se 

aproximou da contextualização do conteúdo químico, alcançando relações significativas entre 

o conhecimento científico (Químico) e tecnológico e os aspectos sociais, econômicos, políticos 

e ambientais inerentes a esse conhecimento. Uma abordagem que contribui para a formação 

crítico-reflexiva do educando, que proporciona a capacidade de compreender os movimentos 

das sociedades contemporâneas, por meio da relação significativa, constante e dinâmica entre 

os conceitos Químicos estudados e os contextos sociais nos quais esses conceitos estão 

inseridos. 

Os resultados obtidos mostraram que a abordagem contextualizada é suficiente para 

promover a aproximação dos temas escolares com a realidade social vivida pelo estudante. 

Portanto, a contextualização não implica inevitavelmente a interdisciplinaridade no processo 

de ensino e de aprendizagem dos conteúdos Químicos. Abordar o conhecimento Químico nos 

LD do Ensino Médio, no contexto dos saberes cotidianos dos estudantes, com o intuito de 

evidenciar a realidade social, não exige necessariamente a inter-relação com outros saberes 

disciplinares, principalmente se a interdisciplinaridade for aos moldes de um projeto em equipes 

ou que objetiva o enriquecimento dos conteúdos disciplinares. 

A contextualização é o centro do processo educativo e circunscreve, todavia, a 

interdisciplinaridade ou a transdisciplinaridade, quando o objetivo é evidenciar e compreender 



339 
 

o processo de vida real. Portanto, a contextualização pode demandar ou não a 

interdisciplinaridade. Compreendemos, contudo, que a possibilidade de uma perspectiva 

imperativa da abordagem interdisciplinar nos LD de Química pode incorrer na valorização dos 

saberes disciplinares sem sair da esfera acadêmico-científica de argumentação. Neste caso, 

incorre-se na possibilidade da interdisciplinaridade “vazia”, ausente de contextualização. 

Os resultados evidenciaram que o PNLD promoveu36, no movimento que se configurou 

nos dez anos do programa, um efeito indutor na melhoria da qualidade dos LD analisados, no 

que se refere ao conceito de contextualização nos capítulos de Equilíbrio químico e 

Eletroquímica. As obras que representam o resultado do trabalho de organização e avaliação 

realizado pelo programa, que são principalmente as do PNLD/2018, apresentaram uma 

perspectiva de contextualização que corresponde ao objetivo de aproximar o conteúdo escolar 

de química do contexto social, por meio de uma visão crítico-reflexiva do contexto abordado. 

Os requisitos exigidos pelo programa favoreceram, no âmbito dos dez anos do programa que 

foram analisados nesta pesquisa, abordagens contextualizadas nos LD de Química. Verifica-se 

a validade desta afirmativa pelo fato das duas obras (VV e CP) aprovadas recentemente pelo 

PNLD/2018 terem apresentado abordagens contextualizadas do conteúdo que envolve os 

conceitos de Equilíbrio Químico e Eletroquímica.  

A categoria que mais se aproximou da interdisciplinaridade foi a que apresentou 

relações mais significativas entre os saberes científicos de diferentes disciplinas e os contextos 

e problemas inerentes à realidade social. Todavia, apenas uma das 10 obras analisadas 

apresentou contextos que aproximaram dessa abordagem. Isto se deve ao fato de que as outras 

09 obras, quando apresentaram algum tipo de interações disciplinares, estavam mais voltadas à 

descrição científica do cotidiano como interdisciplinaridade. 

As obras UQ e NSa não apresentaram nenhum tipo de integração disciplinar, são LD de 

caráter fortemente tradicional. Sete das dez obras analisadas apresentaram contextos que 

remeteram à abordagem das interações conceituais inerentes ao conhecimento científico como 

interdisciplinaridade acadêmica ou instrumental; contextos que estão mais associados à 

descrição científica do cotidiano como perspectiva de interdisciplinaridade. Uma obra, a de 

MR, apresentou, além da descrição científica do cotidiano, uma abordagem que se aproximou 

 
36 Importante ressalvar que nosso trabalho investigou os LD do PNLD/2008 ao PNLD/2018, um período 

importante na constituição identitária do programa, que representa um avanço no processo de qualificação do LD 

de química. Contudo, não abarcamos nesta pesquisa o contexto político, econômico e social mais turbulento da 

atualidade, que implicam em transformações profundas no âmbito das políticas educacionais e apontam para um 

efetivo retrocesso ao desenvolvimento do trabalho dos pesquisadores, especialistas, autores e autoras de LD e do 

PNLD.  
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da interdisciplinaridade como compreensão de contextos e problemáticas inerentes à realidade 

social. 

A obra de MR conseguiu fazer a abordagem de problemas de aspectos socioambientais, 

por meio do tema corais trabalhado no capítulo de Equilíbrio Químico. O contexto implicou as 

inter-relações conceituais das disciplinas de química e de biologia, de forma constante, 

dinâmica e dialógica durante todo o capítulo de Equilíbrio Químico, bem como as interações 

desse conhecimento interdisciplinar, também de forma constante, dinâmica e dialógica com 

questões de aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais. Neste LD, a abordagem 

temática e problematizadora contribuiu para que o contexto geral do capítulo fosse apresentado 

de forma interdisciplinar e contextualizada.  

A contextualização está diretamente associada ao caráter complexo da realidade social, 

o que implica dizer que o conceito de contextualização está mais associado à 

transdisciplinaridade do que à interdisciplinaridade. A transdisciplinaridade não emerge 

inevitavelmente da interdisciplinaridade, ela pode emergir apenas da contextualização do 

conhecimento Químico, isto é, do conhecimento disciplinar. 

Os LD que alcançaram a abordagem contextualizada (60%), sem a necessidade de 

promover as interações disciplinares, a fizeram porque aproximaram o conteúdo Químico dos 

problemas mais complexos da realidade social. Este caráter de complexidade contempla a 

transdisciplinaridade, um estágio da abordagem em que não há um limite disciplinar estável e, 

sobretudo, exige a contextualização, o estágio em que não há fronteiras entre o conhecimento 

da disciplina de Química e a realidade social. 

O objetivo geral do nosso trabalho não foi investigar a abordagem transdisciplinar nos 

LD de Química. Contudo, por um lado, verificamos ao longo do processo investigativo que a 

contextualização implica o pensamento transdisciplinar na compreensão da realidade social. 

Significa que a abordagem contextualizada é baseada no conhecimento Químico, mas atravessa 

o conhecimento desta disciplina e alcança o processo de vida real. Por outro lado, verificamos 

que a perspectiva da interdisciplinaridade de forma imperativa pode implicar a valorização dos 

saberes disciplinares e a subvalorização da contextualização. Torna-se necessário, todavia, 

compreender quais finalidades buscamos quando projetamos o discurso da 

interdisciplinaridade, principalmente diante das frequentes ilusões da moda que este conceito 

abarca. Por fim, entendemos que a transdisciplinaridade não é necessariamente o nível superior 

da interdisciplinaridade, ela está associada e pode emergir da contextualização do conhecimento 

da disciplina de Química.   
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Compreendemos que é possível a abordagem contextualizada nos LD de química sem, 

contudo, ultrapassar as finalidades especificas do conhecimento Químico escolar. A obra de 

MR por exemplo, apresentou um contexto ou uma temática que se aproximou de uma 

abordagem contextualizada e interdisciplinar crítica e reflexiva sem, contudo, subvalorizar o 

conhecimento Químico. Também não apresentou visões reducionista da natureza do 

conhecimento científico e tecnológico, um dos requisitos essenciais para caracterizar a 

contextualização e a interdisciplinaridade crítica.  

A obra de WM apresentou elementos representativos da abordagem contextualizada, 

principalmente no capítulo de Eletroquímica. Porém, ao trabalhar com uma quantidade 

relativamente grande de textos, especificamente no capítulo de Equilíbrio Químico, não 

alcançou relações significativas entre o contexto e os conceitos Químicos estudados. O capítulo 

de Equilíbrio Químico desta obra foi o que mais apresentou elementos da categoria abordagem 

textual como contextualização, a que está mais associada à visão reducionista do conhecimento 

científico contextualizado.  

No capítulo de Equilíbrio Químico, a obra de WM apresentou uma concepção de 

contextualização como abordagem (recortes) de grande quantidade textos, exemplos, dados e 

informações, contudo sem fazer relações significativas com o conteúdo Químico estudado. No 

entanto, ao comparar os LD dos diferentes PNLD, verificamos que houve melhoria na qualidade 

da abordagem contextualizada no capítulo de Equilíbrio Químico da respectiva obra, mais 

especificamente no LD WM2d, principalmente em função da diminuição da quantidade de 

textos que não fazem relações significativas com o conteúdo Químico. Todavia, vale ressalvar 

a importância do trabalho precursor dos autores desta obra no processo de inovação dos LD de 

Química, no que se refere à perspectiva de abordagem contextualizada e interdisciplinar.  

O trabalho do PNLD e dos autores e autoras de LD é um processo dinâmico e contínuo, 

concomitantemente à pesquisa acadêmico-científica. Contudo, faz-se necessário retomar e 

reconhecer o peso considerável que o LD assume no setor escolar e, sobretudo, na economia 

editorial. O mercado das editoras tem grande influência em todo processo de produção do LD, 

o que implica diretamente no trabalho dos autores destes livros. O caráter propedêutico em 

relação aos vestibulares e ao ENEM é outro problema que distancia as obras didáticas da 

abordagem de contextos que apreendem a realidade social. Em síntese, o trabalho está 

praticamente em função dos exames que tentam avaliar a “eficácia da aprendizagem”, guiada 

pelos objetivos que compreendem, antes de tudo, a progressão escolar e o futuro profissional. 

O que não é difícil de verificar são os diferentes aspectos desta avaliação, da eficácia da 
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aprendizagem do currículo ou ensino tradicional, que ainda se fazem presentes nos documentos 

oficiais mais recentes do país. São aspectos que fundamentam os exames de vestibulares e o 

ENEM e, por fim, acabam preconizando o trabalho dos autores de LD de química, que passam 

a ter o foco centrado mais nos “meios” e menos nos fins da educação.   

Por fim, compreendemos a relevância de outras pesquisas que envolvam a análise de 

obras didáticas de Química. Apresentamos como sugestão a análise da abordagem 

transdisciplinar em LD de Química, uma vez que, o caráter complexo da abordagem 

contextualizada pode demandar a compreensão mais profunda do conceito de 

transdisciplinaridade. E, ainda, uma investigação que objetive uma síntese curricular, pautada 

em uma análise dos conceitos Químicos que apresentem maior relevância ao processo de 

construção do conhecimento escolar, principalmente no âmbito epistemológico, pois a 

contextualização deve ser discutida antes ou mais na epistemologia do que na metodologia. O 

importante não é a quantidade de conceitos voltados simplesmente à formação profissional 

técnica ou ao objetivo propedêutico, mas sim conceitos mais propícios à compreensão da 

natureza do conhecimento científico e tecnológico, que demandem maiores aproximações do 

conhecimento Químico escolar com o processo de vida real do educando na sociedade do 

mundo capitalista e globalizado. 
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