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Essas convicções são luzes parasitas que turvam as legítimas claridades que o 

espírito deve acumular num esforço discursivo. É preciso que cada um se 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa se constitui de reflexões crítico-teóricas sobre a importância que 

os conceitos de Transporte Celular (TC) têm para o ensino e aprendizagem de 

Biologia no Ensino Médio através de um recurso pedagógico muito presente na 

prática escolar, o livro didático (LD). Por meio dos LDs oferecidos à escola 

pública brasileira do Ensino Médio para o ensino de Biologia, este trabalho tem 

por objetivo elucidar, a partir da análise de elementos conceituais e ilustrativos 

referentes ao conteúdo de TC, os possíveis obstáculos epistemológicos (OEs) 

cunhados por Bachelard. Partindo-se desse referencial estabeleceu-se 7 

categorias a priori para a verificação das 9 obras aprovadas no PNLD: 

Obstáculo a Experiência Primeira, Obstáculo Conhecimento Geral, Obstáculo 

Verbal, Obstáculo Conhecimento Unitário e Pragmático, Obstáculo 

Substancialista, Obstáculo Realista e Obstáculo Animista. Observamos como 

estes livros apresentavam o conteúdo, a sua linguagem, as formas de exposição 

de figuras e exemplos. Se tais modos de abordagem, poderiam se constituir 

como OEs ou corroborar para a apropriação de conhecimento pelos alunos.  A 

escolha do conteúdo de TC para análise se deve ao fato, deste ser um dos 

importantes temas relativos à célula. Entendendo que não compreensão de 

seus mecanismos de funcionamento, ainda no primeiro ano do Ensino Médio 

pode contribuir para geração de visões simplificadas e deturpadas acerca do 

conhecimento biológico e que poderão acompanhar os alunos, não apenas ao 

longo de sua trajetória escolar ou acadêmica, mas ao longo de suas vidas.  A 

partir do exame das 9 obras pode-se notar que há incidência de vários OEs nos 

LDs de biologia do PNLD 2015. Os OEs animista e realista apresentaram maior 

incidência nas coleções analisadas.  

Palavras-Chave: Transporte Celular; Ensino de Biologia; Obstáculo 

Epistemológico; Livro Didático; PNLD 2015. 
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MINHA JORNADA E RELAÇÃO COM O OBJETO DE PESQUISA 

 

A curiosidade, instinto de complexidade infinita, leva por um 
lado a escutar às portas e por outro a descobrir a América; - 
mas estes dois impulsos, tão diferentes em dignidade e 
resultados, brotam ambos de um fundo intrinsecamente 
precioso, a atividade do espírito. 

Eça de Queiroz 
 

Quando criança ainda na primeira fase do ensino fundamental, fiquei 

maravilhado com a afirmação da professora de que nossos corpos eram 

compostos por células, que nos dizeres dela seriam ―partículas microscópicas, 

que iam se juntando e formando todos os nossos órgãos, nossa pele‖, enfim, todo 

nosso organismo. Eu olhava na minha pele e buscava exaustivamente enxergar 

tais partículas que compunham meu corpo, e por vezes até jurei ver algo! Mas, é 

claro, sabemos que isso não é verdade. Estava nessa época dotado do que 

Gaston Bachelard chama de alma pueril ou mundana, animado pela curiosidade 

ingênua, cheia de assombro diante de um fenômeno. 

O tempo passou e os estudos continuaram: Ensino Fundamental, Ensino 

Médio e em todas essas etapas, os estudos sobre células sempre estiveram 

presentes, tipos de células, organelas, membrana plasmática, Transporte Celular, 

respiração celular, enfim, todos os conceitos que vemos nos conteúdos 

específicos para o currículo de cada ano.  

Já no Ensino Superior a minha inclinação sempre foi para algum curso das 

áreas Biológicas, no entanto a faculdade veio e acabei indo para outro campo, 

correlato, mas não necessariamente igual.   

Em 2003 entrei no curso de Tecnologia em Gestão Ambiental no antigo 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás - CEFET-GO, hoje Instituto 

Federal de Goiás – IFG, na cidade de Goiânia. Era um curso novo e que tinha 

uma enorme gama de disciplinas de áreas diferentes em sua matriz curricular. 

Tínhamos a parte administrativa, as disciplinas ambientais, biológicas, químicas, 

geográficas etc. uma matriz bem diversa e por muitas vezes complexa. Fiz parte 

de uma de suas primeiras turmas e como tal, aguardávamos o reconhecimento de 

curso, que veio logo em seguida. 

Com toda essa diversidade de disciplinas, tive meus primeiros contatos com 

aulas laboratoriais, microscópios, vidrarias, estufas etc., um universo todo 
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diferente para mim, e claro que em algumas dessas aulas observávamos células, 

animais, vegetais, lâminas permanentes etc. Mal sabia que este conhecimento e 

essas atividades viriam a ser úteis na carreira que eu exerceria logo em seguida. 

Ainda durante a faculdade eu ministrava aulas particulares em casa. 

Comecei exatamente no ano de 2005, e em boa parte dessas aulas acabava 

discorrendo sobre biologia, resolução de exercícios de biologia, 

acompanhamento, reforço etc., mas também lecionava sobre outras disciplinas 

variadas, tais como geografia, física, química e até mesmo a matemática. Veio o 

fim da faculdade, em 2006, aos meus 21 anos, e diante da necessidade de 

emprego fixo e com carteira assinada, fui trabalhar como professor em uma 

escola de informática, na qual havia feito cursos, mas nunca deixei de lado 

minhas aulas particulares. 

Neste mesmo ano perdi minha mãe, figura extremamente ímpar em minha 

vida e responsável por toda a minha educação, meu pai faleceu quando tinha 

nove anos e desde então, toda a minha criação e da minha irmã mais velha 

ficaram ao encargo da minha mãe, que sempre nos incentivou nos estudos para 

termos mais chances na vida do que ela e meu pai tiveram.  

Todavia, mesmo lecionando informática, a Biologia ainda não saia da minha 

cabeça, lembrei-me dos ensinamentos da minha mãe, do seu estímulo aos 

estudos, e após permanecer por três anos longe da sala de aula como aluno e 

apenas exercendo serviços ligados à informática, voltei para a sala de aula pra 

cursar Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás, 

e a especialização em Tecnologias Aplicadas para o Ensino de Biologia na 

Universidade Federal de Goiás, isso no ano de 2010. Comecei a licenciatura em 

biologia e a pós-graduação, simultaneamente, por exigências de mercado de 

trabalho, e seguia nas minhas aulas em casa, fazendo substituições esporádicas 

em escolas particulares sempre em aulas de Ciências, Biologia e Educação 

Ambiental, no entanto o diploma de Biologia sempre era cobrado. Até que após 

uma terrível entrevista de emprego em que o diretor da escola me disse a 

seguinte frase ―Minha escola não é lugar para professor aprender, o local de 

aprender é na faculdade!”, decidi então voltar aos estudos e mergulhar de vez na 

biologia e ser de fato um professor licenciado nessa área. 

Com minha especialização concluída e a segunda graduação ainda em 

andamento, consegui emprego em uma escola particular de Goiânia, ficando 
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responsável por turmas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Nessa 

escola dividia as ―frentes‖ da disciplina de Biologia com outro professor, 

cabendo a mim o ensino de Citologia para as turmas do primeiro ano do Ensino 

Médio. Ainda durante a graduação havia feito estágios por dois anos na rede 

Estadual de Ensino e desenvolvido vários projetos relacionados à citologia, fator 

este que deve ter pesado para minha escolha como professor de citologia.  

O Ensino de Ciências muitas vezes é visto como um desafio para os 

professores. Ora por grandes dificuldades em fazer a aproximação do conteúdo 

com a vida cotidiana dos alunos, ora por não se dispor dos recursos 

necessários para a ocorrência de uma aula mais criativa interessante e que seja 

capaz de promover um maior aproveitamento no desempenho dos alunos 

(SANTOS; BELMINO, 2013).  

É muito comum nos livros de ciências a apresentação de uma ciência 

descontextualizada, distante do cotidiano e da sociedade em si, na qual há um 

conjunto de normas a serem seguidas para, prontamente, se encontrar a 

―verdade‖ dos fatos. Sempre com muitos experimentos, observação, técnicas e 

o estereótipo de um cientista genial e isolado, que descobre as teorias, 

omitindo-se o papel da comunidade científica na construção e validação dessas 

teorias (SILVA, 2014). 

A Biologia é uma ciência composta por várias áreas, e de acordo com 

Nascimento Júnior (2010) por cinco teorias estruturantes1, sendo uma delas a 

Teoria Celular. Essa é a parte que estuda sobre as células, abordando desde o 

a sua elaboração até o estudo de suas estruturas e seus componentes. 

Entendemos que as discussões sobre células são essenciais à biologia, visto 

que é a parte fundamental dos seres vivos. Todos os seres vivos são compostos 

por células2, desde as simples bactérias, até organismos mais complexos como 

os animais e as plantas. 

                                            
1
 Nascimento Júnior (2010) considera que conceitualmente a Biologia se estrutura por cinco 

teorias: a Teoria Celular, a Teoria da Herança, a Teoria da Homeostase, a Teoria da Evolução 
e a Teoria do Ecossistema. 
2
 Segundo Alberts et al (2011, p. 750) ―Os vírus não existem como organismos de  

vida livre; eles não têm metabolismo, não se comunicam com outros vírus e não podem se 
reproduzir. Portanto, não apresentam nenhum dos atributos que são, normalmente, associados 
à vida. Na verdade, podem até ser cristalizados. Uma vez dentro das células, eles redirecionam 
a biossíntese celular normal, para a produção de mais cópias de si mesmos. Portanto, o único 
aspecto de ―vida‖ que os vírus apresentam é sua capacidade de direcionar sua própria 
reprodução, quando dentro da célula‖. 
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Estas discussões sobre células ocupam boa parte do primeiro ano do nível 

Médio e são feitas de forma gradativa, indo dos menos complexos aos mais 

complexos, todavia, nem sempre ensiná-los é uma tarefa simples.  

A dificuldade na criação de modelos mentais pelos alunos e a pobreza de 

recursos utilizados na transposição didática pelos professores, dificulta o 

processo de ensino e aprendizagem (OLIVEIRA et al, 2009). 

Além disso, soma-se o fato das preocupações inerentes ao nível médio, 

cujo modelo de ensino, muitas vezes é tradicional e tem apenas um alvo, sendo 

ele o vestibular, como se a intenção de propiciar as bases para a formação do 

indivíduo pudesse vir a ser resumida a um exame de conteúdos.  

O ensino neste nível dá-se, então, de modo conteudista, ―transmissiva, 

comportamentalista, empirista-indutivista e totalmente distorcida pelo exame de 

ingresso à universidade‖ (MOREIRA, 2005, p. 7). Nesse caso, os conceitos 

estudados são transmitidos e retransmitidos tão somente em forma de 

definições, admitindo-se, portanto, suas avaliações em uma única resposta – a 

correta. Entretanto, constitui-se esta postura em sério problema, principalmente 

para a Biologia, cujo objeto se traduz em O Estudo da Vida (MARCON; 

STANGE, 2009). 

De acordo com Caurio (2011), um dos fatores que mais dificulta o 

entendimento da temática Citologia é a, já referida, ausência de uma ligação 

entre os conceitos científicos que tal temática aborda e sua relação com o 

cotidiano, no sentido de proporcionar ao estudante uma nova leitura e ação na 

realidade a partir do estudo desses conceitos.  

Nessa perspectiva, Teixeira et al (2006), também afirmam que os 

fenômenos biológicos costumam ser apresentados como definições prontas, 

isoladas do contexto, dificultando a percepção da relação destes com o 

cotidiano. Essa ideia é também reforçada por Viecheneski et al (2012, p. 856): 

 

Muitas vezes o ensino de ciências, tem contribuído para a ampliação 
do vocabulário dos alunos com palavras que não raras vezes, os 
estudantes apenas memorizam sem conseguir atribuir significados, 
fazendo com que o aprendido na escola seja totalmente desvinculado 
das situações da sua vida cotidiana [...] 
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O estudo desta parte essencial da Biologia precisa ser contextualizado3, 

para que o aluno perceba a célula como estrutura viva, cuja interação é 

fundamental para a sobrevivência dos organismos. Assim, é necessário que o 

aluno compreenda a célula, não como uma estrutura isolada, mas consiga 

concebê-la como estrutura fundamental e funcional da constituição dos 

organismos vivos (NASCIMENTO, 2016). 

O estudo das células tem uma longa história enquanto preocupação de 

filósofos antigos, porém, a citologia moderna se constitui como área do 

conhecimento no final do século XIX, e é o ramo da biologia que estuda a célula 

do ponto de vista estrutural e funcional. Embora seja uma área relativamente 

antiga, o ensino de citologia é pouco abordado no ensino fundamental e 

continua assim no ensino médio, pois, os profissionais que atuam nesta área 

têm certa dificuldade em ensinar esta temática para seus alunos, que por 

consequência não conseguem se apropriar do conteúdo. As dificuldades de 

ensino deste tema envolvem: o tamanho da estrutura, a complexidade das 

relações celulares, organelas, a necessidade de abstração, a nomenclatura, 

entre outros. Essas dificuldades de compreensão dos conteúdos celulares e de 

outros conceitos biológicos, por estudantes em diferentes fases de 

escolaridade, foram evidenciadas por vários autores, como Díaz de Bustamente 

e Jiménez, (1996) e Palmero (2003). Desta forma o desenvolvimento acadêmico 

destes alunos ficara comprometido no sentido de aprimoramento do 

aprendizado que servira como base do saber (SANTOS, SILVA, 2013). 

Dessa forma, os conteúdos de Citologia acabam sendo abstratos e de 

difícil entendimento para os alunos que têm, muitas vezes, como único recurso, 

a imaginação, o que dificulta o entendimento da importância desta estrutura 

para os organismos e, mais ainda, a percepção de que no seu conjunto elas 

formam a unidade de tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Por conta destas 

dificuldades, este conteúdo, muitas vezes, acaba ficando restrito à introdução 

do estudo da Biologia, quando se ensina que todo ser vivo é constituído de 

                                            
3
 Utilizamos esse termo partilhando da visão de Nascimento Júnior (2010, p. 399) sobre o 

conhecimento contextualizado ―[...] esta contextualização histórica e filosófica da Ciência 
centra-se na compreensão de que a realidade é historicamente construída, e o conhecimento 
científico faz parte dessa construção. A experiência individual apreende esta realidade, mas 
inserida em um contexto sócio-histórico que tem presente e passado, portanto não é somente 
um recorte do cotidiano do aluno. Assim é necessário que o conhecimento científico ao ser 
ensinado explicite o caminho de sua construção, não sendo compreendido como meramente 
instrumental, mas um componente essencial para a leitura e crítica da realidade multifacetada‖.  
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células, ou que nosso corpo é formado por essas unidades (NASCIMENTO, 

2016). 

Em minha experiência trabalhando com essa área do saber, foram 

percebidas dificuldades já apontadas na literatura. Nomes e funções de 

organelas, tipos de célula e também no Transporte Celular são sempre um 

desafio pra os alunos. Krasilchik (2004) afirma que o estudo das células no 

contexto escolar é complexo, pois estas possuem estruturas com dimensões 

muito pequenas que dependem de instrumentos microscópicos para serem 

visualizadas. Já as dificuldades de compreensão percebidas referentes ao 

Transporte Celular são inúmeras, confusões entre os termos utilizados, como 

difusão e osmose, gradiente de concentração, soluto e solvente, bem como 

referentes à interpretação do próprio texto do livro didático e das imagens nele 

contidas, além da falta de conexão do Transporte Celular com a homeostase 

dos organismos e sua importância na manutenção da vida. 

Tratando-se de célula, vale ressaltar que, por ser microscópica, sua 

presença e observação não é tão óbvia para os alunos de Ensino Médio. Mesmo 

com a utilização de inúmeros livros de Biologia, que contém representações em 

formas de fotografia, desenhos e esquemas representando toda a gama 

imaginável de escalas, secções e idealizações dos seres vivos, de suas 

estruturas e seus componentes, os alunos possuem dificuldades na hora de 

interpretar ou desenhar suas observações (TEIXEIRA et al, 2003).  

Também foi percebido o significado que o livro didático ainda tem em sala 

de aula. Neste sentido, Souza e Santos (2012) observam o fato de que o livro 

didático é ainda o principal instrumento de trabalho do professor, pois é a partir 

deste que são elaborados os planejamentos mensais e anuais, bem como o 

plano de aula. Não estamos aqui culpabilizando os professores, pois muitas 

vezes o uso de outros recursos é inviável por falta de estrutura adequada da 

escola. 

Krasilchik (2004) pontua que esquemas, desenhos e demonstrações 

práticas atuam sabidamente como potencializadores do ensino, no entanto, o 

seu uso em sala de aula tem se feito cada vez menos frequente. O que muitas 

vezes pode ser justificado pelo fato de os professores restringirem as aulas ao 

uso do livro didático quer seja por escolha própria, ou por imposições 

curriculares e institucionais.  
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Vasconcelos e Souto (2003, p.93) afirmam que os livros didáticos 

―representam, em muitos casos, o único material de apoio didático disponível 

para alunos e professores‖. Tal constatação é encontrada com frequência na 

literatura, o que justifica também a importância deste material como objeto de 

pesquisas que buscam contribuir para desenvolver um olhar crítico sobre o 

conteúdo científico, veiculado quanto em relação a outros aspectos, como 

conteúdo teórico, atividades propostas e recursos (SILVA, 2014). 

Em razão das abordagens segmentadas da citologia, normalmente apenas 

como introdução à Biologia, a percepção de célula fica reduzida apenas à ideia 

de unidade morfofisiológica dos seres vivos. Essa questão foi levantada por 

Caurio (2011, p.16-17): 

 
[...] a configuração curricular que está posta atualmente não consegue 
fazer as ligações para que os conhecimentos discutidos criem algum 
significado para os estudantes, sendo somente uma série de conteúdos 
a serem debatidos, decorados e, então, esquecidos. 
Isto é reforçado por configurações de livros-texto, pois este recurso 
apresenta uma sucessão de conceitos sem articulação entre eles, de 
forma que o leitor possa perceber a relação entre os diferentes tópicos  
apresentados [...] 

 

Como dito anteriormente, o conhecimento sobre célula é a base para a 

compreensão da Biologia, porém esses conteúdos são considerados abstratos e 

de difícil entendimento para os alunos que, muitas vezes, tem como único 

recurso um Livro Didático (LD) com figuras pequenas, e a sua própria 

imaginação para tentar compreender um determinado conteúdo. Segundo 

Linhares e Taschetto (2011), o ensino de Citologia constitui um dos conteúdos 

que mais requer a elaboração de material didático e de apoio, ao conteúdo 

presente nos livros textos, já que emprega conceitos bastante abstratos e 

trabalha com aspectos microscópicos. Os livros didáticos são considerados 

agentes determinantes de currículos, limitando a inserção de novas abordagens 

e possibilidades de contextualização do conhecimento (CAVAGNOLI; SOARES, 

2009). 

Araújo et al. (2014) consideram o livro didático de biologia como uma peça 

importante no processo de ensino e aprendizagem: 

 

O livro didático torna-se de fundamental importância no processo de 
ensino e aprendizagem principalmente nas escolas públicas pela 
carência de recursos didáticos disponíveis. Nesse sentido a analise e 
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escolha deve ser bem fundamentada, para que este possa servir com 
excelência o publico alvo (ARAÚJO et al., 2014). 

 

Dessa forma o livro didático deve estar munido de todo um arsenal que 

contribua para o ensino e aprendizagem, todavia nem sempre isso acontece. 

Isso porque o LD escolhido e a linguagem adotada se constituem como 

verdadeiros entraves ao ensino e à aprendizagem da biologia, em especial dos 

conteúdos de Citologia. 

De maneira geral, o ensino dos conteúdos relativos à célula, como o 

transporte entre células ocorre basicamente por meio dos LD. Dessa forma, é 

fundamental que estes livros sejam analisados, uma vez que são considerados 

um dos principais recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem 

(MEGID NETO; FRACALANZA, 2003). 

Pelo exposto nota-se que os LD se constituem como recursos de grande 

relevância nos processos educativos e possuem grande influência, inclusive, 

nas concepções de ciência que são veiculadas e na apropriação do conteúdo 

pelos alunos. Assim, é importante pesquisar se estes livros contribuem de fato 

para o aprendizado, ou apresentam obstáculos que dificultam a aprendizagem. 

Em observância a essa intrínseca relação entre os LD e os processos de 

ensino e aprendizagem, um dos motivos que levaram a escolha desse tema 

para investigação reside no fato de que, esta, poderá colaborar com reflexões 

sobre os conteúdos de citologia no livro didático e sobre como são 

apresentados os conceitos de Transporte Celular. Acreditamos que várias das 

dificuldades encontradas pelos alunos na compreensão do Transporte Celular 

podem estar associadas à forma como este conteúdo é apresentado no livro 

didático que, por muitas vezes, acaba se constituindo como um entrave para a 

apropriação dos conceitos científicos pelos alunos. Esses entraves podem se 

constituir então em obstáculos epistemológicos. 

Para desenvolver essa ideia recorremos à epistemologia de Gaston 

Bachelard, que trata dos obstáculos aos processos de ensino e aprendizagem, 

ao que ele denomina de obstáculos epistemológicos (OE). Bachelard cunhou em 

sua obra A Formação do Espírito Científico, de 1938, a ideia de obstáculo 

epistemológico, que deve ser visto como uma derivação limitante de um sistema 

de conceitos sobre o desenvolvimento do pensamento, o que impede um modo 

de pensamento pré-científico de conceber a abordagem científica. Em outras 
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palavras, a ideia de obstáculo epistemológico identifica e expressa elementos 

psicológicos que dificultam a aprendizagem de novos conceitos para a ciência, e 

está presente em pessoas sujeitas a enfrentar novas realidades, uma vez que 

não têm referências diretas por experiências anteriores sobre o que estamos 

tentando descobrir.  

Nesse contexto, o objeto de pesquisa que inicialmente era voltada para o 

levantamento dos OE encontrado nos livros didáticos de biologia, no ensino de 

Citologia, sofreu um afunilamento no qual resolvemos pesquisar e investigar os 

obstáculos epistemológicos encontrados no Transporte Celular. Esse recorte 

aconteceu tanto em razão da importância do conteúdo para a aprendizagem em 

biologia, quanto pelo fato de o Transporte Celular estar intrinsecamente ligado à 

compreensão de fenômenos químicos, o que aproxima este conteúdo à 

formação do epistemólogo adotado como referencial teórico, que era químico e 

por muitas vezes recorre a exemplos relacionados à química em sua 

epistemologia. 

Considerando a importância dos mecanismos de transporte e sua relação 

com as Teorias Celular e da Homeostase como fundamentais à compreensão da 

Biologia, e a relevância do livro didático para o ensino e aprendizagem, 

surgiram então os seguintes questionamentos: a) Os conteúdos de Transporte 

Celular presentes em LD de Biologia aprovados pelo PNLD (2015), 

expressam/evidenciam obstáculos epistemológicos? b) Que elementos 

conceituais e ilustrativos referentes ao conteúdo de TC podem ser correlatos 

aos obstáculos epistemológicos, cunhados por Gaston Bachelard? c) Que 

proposições/indicativos frente à análise, podem contribuir para repensar a 

apresentação/análise dos conteúdos de TC nos livros didáticos de Biologia? 

Buscando responder a esses questionamentos, a presente pesquisa 

objetiva de forma geral: Elucidar, a partir da análise de elementos conceituais e 

ilustrativos referentes ao conteúdo de TC, os possíveis obstáculos 

epistemológicos cunhados por Bachelard. E de forma específica: a) Discutir os 

obstáculos epistemológicos identificados para repensar a apresentação dos 

conteúdos de TC no Livro Didático; b) Indicar elementos significativos à análise 

conceitual e ilustrativa do conteúdo de TC, para identificação/superação de 

obstáculos epistemológicos presentes nos LD. Podendo ser considerados 
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elementos significativos de análise: tipo de linguagem, tipos de analogias, tipos 

de imagens e figuras, formato de esquemas e indicativos de contextualização. 

Assim, a presente pesquisa será estruturada da seguinte forma: No 

primeiro Capítulo destacaremos as Teorias Fundamentais da Biologia 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010), com ênfase nas Teorias Celular e da Teoria da 

Homeostase, verticalizando a discussão na sua relação com os mecanismos de 

Transporte Celular. 

No Segundo Capítulo discorreremos sobre os obstáculos epistemológicos 

de Gaston Bachelard e a sua relação com o ensino de Ciências e Biologia.  

No Terceiro Capítulo apresentaremos, brevemente, o histórico sobre os 

documentos oficiais e políticas públicas brasileiras para o livro didático. 

O Quarto Capítulo compõe-se dos percursos metodológicos referentes à 

análise das obras didáticas do PNLD 2015, bem como traz uma sucinta análise 

de como a obra é descrita no Guia Nacional do Livro Didático. Já no Quinto 

Capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos da análise dos 

LD, acerca da apresentação do Transporte Celular no livro didático. 

Finalmente, nas Considerações Finais, será realizada uma reflexão sobre 

os resultados da pesquisa e a sua relação com o uso do livro didático em sala 

de aula, suas possibilidades e limitações, o ensino e a atuação dos professores. 
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CAPÍTULO 1 

 

O TRANSPORTE CELULAR E A SUA RELAÇÃO COM A 

TEORIA CELULAR E DA TEORIA DA HOMEOSTASE. 
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1.1 AS TEORIAS CELULAR E DA HOMEOSTASE E SUA INTER-RELAÇÃO 

COM O TRANSPORTE CELULAR NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO 

 

Oh, a serena harmonia que emana das coisas feitas para se 
unirem! 

Confúcio 

 

Neste capítulo apresentaremos uma breve discussão acerca da história da 

Biologia e sua relação com o conhecimento, com vistas a elucidar e discutir os 

contextos históricos de postulação de duas teorias da Biologia: a Teoria Celular e 

Teoria da Homeostase, fazendo a sua inter-relação com os mecanismos, 

Transporte Celular, e a importância que este tem para a aprendizagem em 

Biologia. 

Alves e Forsberg (2009) consideram que ao longo do tempo os especialistas 

em Educação em Ciências têm se embasado na história da ciência como uma 

alternativa para compreender o conhecimento científico, com todas as suas 

peculiaridades, êxitos, conquistas e influências e o seu desenvolvimento ao longo 

do tempo. Nessa mesma acepção faremos uma breve enunciação histórica da 

ciência referência deste trabalho: a Biologia. 

D‘ambrósio ao considerar sobre a natureza da história e da historiografia da 

ciência, faz a seguinte definição:  

 

Em termos gerais e simplificados, História é o conjunto dos conhecimentos 
humanos ocorridos no passado, e a Historiografia é o conjunto dos 
registros, interpretações e análises desses conhecimentos (D‘AMBRÓSIO, 
2004, p.166).  

 

Muitas vezes, a historiografia da ciência é desconsiderada e o ensino de 

ciências fica preso apenas a fatos e marcos históricos. Assim, a prática pedagógica 

pouco tem abordado sobre os contextos político-ideológicos dos conhecimentos 

produzidos, o que acaba por gerar uma descontinuidade e um distanciamento 

sobre as produções científicas da humanidade (ALVES; FORSBERG, 2009).  A 

História da Ciência como história da espécie humana em busca de sobrevivência e 

de transcendência nos diversos ambientes por ela ocupada, deve descrever o 

conhecimento científico produzido na história da humanidade, em outros tempos e 
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civilizações, auxiliando na compreensão da evolução da ciência (D‘AMBRÓSIO, 

2004).  

Alves e Forsberg (1999) consideram que a dialética entre a historiografia e a 

história da ciência ao relacionar fatos, conhecimentos e teorias sobre um olhar 

crítico-interpretativo, poderia contribuir para a construção de um conhecimento 

contextualizado sobre os episódios históricos, conferindo assim, um maior 

significado aos saberes, evitando a fragmentação que aborda somente o produto 

final em detrimento dos processos de construção da ciência, em especial a 

Biologia.  

Segundo Bastos (1998) alguns problemas são bem usuais no ensino de 

História da Ciência, tais como: erros grosseiros, descontextualização do processo 

de produção científica, manutenção da visão de que a ciência progride apenas por 

grandes descobertas feitas por cientistas ―geniais‖. Além disso, observa-se o 

grande valor dado para os fatos ocorridos no presente em detrimento do que foi 

feito, produzido ou gerado no passado, persistindo a ideia de descontinuidade da 

produção científica, bem como a falsa ideia de que o conhecimento científico traz 

verdades imutáveis (ALVES; FORSBERG, 2009).   

Ainda para Alves e Forsberg (2009) devemos aprender, inclusive, sobre as 

falhas e enganos cometidos no decorrer do desenvolvimento da ciência, uma vez 

que esta se trata de uma atividade humana, estando assim, passível da ocorrência 

de erros. A ciência não precisa abominar ou ridicularizar tudo aquilo que não está 

de acordo com seus procedimentos metodológicos, antes guiar-se pelo desejo de 

descobrir algo.  Ao observar de uma maneira crítica os aspectos éticos e 

ideológicos de certas abordagens científicas é que surgem questionamentos, 

dúvidas e hipóteses, contribuindo assim para a dinâmica da ciência e sua 

complexidade, sem interpretá-la como algo acabado e estático (ALVES; 

FORSBERG, 2009).  

Martins (1998) ressalta que o estudo da história da ciência também pode ser 

utilizado como um interessante recurso didático e facilitador da aprendizagem. 

Tomando, por exemplo, a História da Ciência Biológica, podemos observar que 

esta constitui um campo fértil de descobertas e investigações. As publicações 

constantes em periódicos, jornais e revistas científicas testemunham grandes 

revoluções na biologia celular, genética, neurociência, bem como os grandes 

avanços da evolução e da ecologia (MAYR, 2005). Neste contexto, ao considerar e 
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contextualizar os eventos históricos, o estudo da história da ciência corrobora com 

uma visão mais integradora da natureza, metodologia e aspectos limitantes da 

ciência (ALVES; FORSBERG, 2009). 

Com relação à história da Ciência Biológica, comecemos pela sua própria 

definição. Biologia é o termo que denomina a ciência que estuda os seres vivos e 

as leis que regem o seu funcionamento. Essa palavra surgiu, pela primeira, vez no 

título do livro Biologia ou Filosofia da Vida Natural, publicado pelo naturalista 

alemão Gottfried R. Treviranus (1776-1837), em 1802. Apesar de este nome ter 

sido despontado apenas no século XIX, os estudos sobre os seres vivos 

começaram bastante tempo antes, ―sendo um dos alicerces para o 

estabelecimento da nossa civilização‖ (ARAÚJO et al, 2012, p. 10). 

A biologia é, talvez, a parte mais admirável da obra de Aristóteles, visto que 

―considerou em seu conjunto os problemas da vida e sua investigação e de uma 

amplitude e de uma riqueza extraordinária‖ (RIVALD, 1948 apud MENEZES, 1986, 

p. 66). Já em seu tempo, sabia-se que muitos seres vivos eram formados por 

órgãos. ―No entanto, era totalmente desconhecida a existência das células como 

componentes daqueles órgãos‖ (ARAÚJO et al, 2012, p. 62).  

Desde a antiguidade estudos sobre o homem, a sua constituição corporal, 

formas de alimentação, nutrição e reprodução, bem como as observações e 

reflexões sobre o meio vegetal já eram feitas, com métodos e características 

próprias e possíveis para cada época. O que denota que sempre houve certo 

interesse pelo objeto de estudo da biologia, que é a vida, sobre como ela se 

desenvolve e se relaciona com o meio que a cerca. Na busca por elucidar esse 

processo ao longo do tempo, e como este caminhar chegou até o estabelecimento 

da Biologia como ciência, Nascimento Júnior (2010) sinaliza a existência de 

elementos importantes e específicos capazes de caracterizar de forma específica a 

composição da Biologia como uma ciência, aos quais denominou estatutos. O 

autor considera que a Biologia se alicerça em quatro estatutos: Estatuto 

Conceitual, Estatuto Ontológico, Estatuto Epistemológico e Estatuto Histórico-

Social. 

O primeiro é o Estatuto Conceitual que se constitui dos conhecimentos 

conceituais dos conteúdos. Sendo específico para cada ciência, seja a física, a 

química, a biologia, etc. e se refere aos componentes fundamentais das teorias e 

leis (NASCIMENTO JR et al., 2011). Na visão do autor, o estatuto conceitual da 
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Biologia é constituído, essencialmente, por cinco teorias (Teoria Celular, Teoria da 

Homeostase, Teoria da Herança, Teoria da Evolução e Teoria dos Ecossistemas) 

que permitem estabelecer as bases e o conhecimento desta ciência. O estatuto 

ontológico concentra a forma de ver o mundo na qual estas teorias foram 

elaboradas. E na Biologia se caracteriza por apresentar uma dualidade entre o 

mundo mecânico de Descartes e Newton, e o mundo histórico embasado pelo 

pensamento hegeliano. Nascimento Jr., Souza e Carneiro (2011) consideram que o 

mundo é aquele das estruturas e funções, genes, células e organismos. Já o 

mundo histórico é aquele em que ocorrem transformações, adaptações, 

combinações e a interação das populações, dessas entre si mesmas e com o meio 

que as cerca. Assim, o Estatuto Ontológico da Biologia sustenta condição de 

existência desta ciência.  

A Biologia mantém um diálogo com os elementos componentes do mundo 

através de técnicas e métodos que perpassam por uma base teórica e 

metodológica, a fim de garantir a cientificidade investigativa de determinado objeto 

em estudo. É por meio deste processo que ocorrem as formulações de teorias, leis 

e modelos que buscam explicar os fenômenos relacionados à vida. Assim, forma-

se o seu estatuto epistemológico. E, por último, a Biologia é também uma ciência 

capaz de refletir a história do período em que foi construída, o seu contexto 

político, social e ideológico, estabelecendo-se assim o seu estatuto sócio-histórico 

(NASCIMENTO JR.; SOUZA, CARNEIRO, 2011). A Figura 1 esquematiza as ideias 

apresentadas pelo autor: 

 

Figura 1 – Síntese esquemática dos estatutos biológicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nascimento Jr. (2010, p. 382) 
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Considerando as ideias apresentadas pelo autor, em especial no que diz 

respeito ao estatuto conceitual da Biologia, abordaremos de forma mais 

específica a Teoria Celular e Teoria da Homeostase. Essa discussão de viés 

histórico será o arcabouço para discutir sobre Transporte Celular. 

 

1.1.1. A Teoria Celular 

 

Como dito anteriormente, a Biologia é o estudo dos seres vivos e todo ser 

vivo é formado por células (com exceção dos vírus) (NASCIMENTO, 2016). O 

ensino da célula como uma unidade relevante no ensino de biologia tem suas 

raízes na própria história de construção e evolução de seu conhecimento 

(CERRI et al., 2001). 

Em sua maioria, sendo de dimensões tão diminutas, o conhecimento da 

célula esteve sempre na dependência do desenvolvimento de métodos 

apropriados de investigação e de instrumentos de observação, que 

possibilitassem sua visualização. Deste modo, até o século XVI, não há 

referências na história sobre sua presença. É a partir do século XVII , quando 

Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) aperfeiçoa o polimento de lentes, que o 

caminho para a construção de microscópios é aberto. Através de tais 

observações, a célula só começou a ser descrita anos mais tarde, já no século 

XIX, ainda assim, por estudos e descrições isolados até 1838 (CERRI et al., 

2001). 

A primeira e mais famosa observação de uma célula ocorreu em 1665 pelo 

inglês Robert Hooke (1635-1703), em análises microscópicas de lâminas de 

cortiça. Na ―Observação XVIII‖ do livro Micrographia, Hooke conta que cortou a 

cortiça com um objeto afiado e que, a seguir, examinou cuidadosamente com 

um microscópio, podendo perceber claramente que a cortiça era, em seu 

aspecto geral, toda perfurada e porosa, semelhante a um favo de mel, embora 

os poros não fossem regulares (ARAÚJO et al, 2012). No decorrer do relato de 

sua observação, Hooke atribui de diferentes termos para o que foi observado no 

cortiço, tais como: poros, células, celas, caixas, ―bolhas de ar‖  (BATISTELI; 

ARAÚJO; CALUZI, 2009). Hoje se sabe que Hooke tinha visto células vegetais, 

ou, mais precisamente, as divisões entre as células no tecido da cortiça. Mas de 
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fato, foi ele o primeiro a aplicar este termo para os poros observados, ao 

verificar que eram espaços pequenos e fechados, ele resolveu usar o termo 

célula, palavra do latim que significa quarto pequeno, comparando-os aos 

quartos dos mosteiros, que eram chamados de celas (BATISTELI; ARAÚJO; 

CALUZI, 2009). Logo, percebe-se que o termo célula foi utilizado por Hooke em 

um sentido e contexto diferentes do atual (BATISTELI; ARAÚJO; CALUZI, 

2009). Hooke relatou, igualmente, a visualização de estruturas similares em 

outras plantas (ARAÚJO et al, 2012). 

Na verdade, o que foi encontrado por Hooke na cortiça foram os espaços 

vazios deixados pelas células quando ainda era um tecido vivo, pois a cortiça se 

compõe de um tecido morto chamado súber. Pelo fato de não ter analisado 

apenas a cortiça, ele percebeu em outras investigações de células, que estas 

continham um material pelo qual ele denominou ―suco verde‖, de modo que 

essas se tratavam de células vivas de plantas. Ao considerar a quantidade de 

células que ele encontrou do material examinado, Hooke estimou que em uma 

polegada cúbica houvesse mais de 1.000.000.000 de células (ARAÚJO et al., 

2012) 

Outros microscopistas contemporâneos à Hooke também relataram a 

existência de células. Nehemiah Grew (1641-1712), colega de Hooke na Royal 

Society de Londres, percebeu que as células de regiões mais jovens das 

plantas ficavam mais unidas, e que também eram mais cheias de ―suco‖. O 

italiano Marcelo Malpighi (1628-1694) afirmou que a constituição das plantas 

era formada por pequenos pacotes de células. Por sua vez, o holandês 

Leeuwenhoek informou que havia visto espermatozóides, bactérias e também 

corpúsculos no sangue. Faz-se necessário considerar que estes itens naquela 

época ainda não eram chamados de células, no entanto hoje sabemos que eles 

o são (ARAÚJO et al, 2012). 

Araújo et al. (2012) ainda consideram, com a descoberta da célula, que um 

dos questionamentos que passou a ser discutido naquela época foi: Qual seria o 

seu papel no organismo? E essa problemática foi estudada por vários outros 

especialistas de diversas nacionalidades como, por exemplo, o alemão Lorenz 

Oken (1779-1851), que se baseou em observações microscópicas e na filosofia, 

chegou a propor que colônias de infusórios formariam os organismos mais 

complexos e em contra partida os organismos mais simples seriam compostos 
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por um líquido semelhante ao muco. Essa ideia da existência de um fluido 

intracelular também foi assimilada pelo médico tcheco Johannes Purkinje (1787-

1869), que o denominou de protoplasma. Para Purkinje, fluidos como a linfa e o 

sangue formariam o corpo, juntamente com os tendões e células. O termo 

adotado por Purkinje também foi utilizado pelo alemão Hugo Von Mohl (1805-

1872) que o utilizou para denominar o conteúdo de uma célula vegetal. 

Baseando-se nessas ideias, vários cientistas passaram a considerar que 

diversos animais e plantas, dos mais simples aos mais complexos, seriam 

compostos pelo protoplasma, sendo este então a sua unidade estrutural. 

Atualmente sabe-se que a célula é a unidade funcional e estrutural dos 

organismos, e isso se deve a postulação da Teoria Celular, produto do trabalho 

de dois pesquisadores alemães: Matthias Schleiden (1804-1881) e Theodor 

Schwann (1810-1882) (ARAÚJO et al, 2012). 

Em relação ao período histórico, em 1839 foi postulada a Teoria Celular, 

desenvolvida pelo botânico Matthias Schleiden e pelo zoólogo Theodor 

Schwann, que demonstraram que as células eram a unidade funcional de todos 

os seres vivos vegetais e animais (ALBERTS et al., 2011). A partir desse 

momento o estudo da célula se constitui como um marco para a compreensão 

dos processos vitais, sendo também um dos conteúdos base da Biologia 

(NASCIMENTO, 2016). 

Embora Schleiden e Schwann sejam considerados os ―pais‖ da Teoria 

Celular, a ideia de que a célula seria originada do citoblastema foi 

posteriormente corrigida a partir dos achados de outros cientistas. Tais achados 

foram obtidos nas tentativas de explicar as descrições feitas por Jan 

Swammerdam (1637-1680) e Lazzaro Spallanzani (1729-1799) sobre a clivagem 

dos ovos, das quais foi feita por Robert Remak (1815-1865) estudando embriões 

de rãs. Nesse estudo, ele percebeu que cada célula surgia a partir da divisão de 

uma célula pré-existente, e que a divisão da célula era iniciada pela divisão do 

núcleo. Esse achado foi confirmado pelo alemão Rudolf Virchow (1821-1902), 

considerado pai da patologia que, ao estudar as células envolvidas em um 

processo inflamatório, estabeleceu que toda célula manifesta-se de outra célula, 

incorporando essa ideia à medicina (ARAÚJO et al, 2012). 

Considerada como um dos ―pilares‖ da biologia, a  Teoria Celular se mostra 

pertinente à esse estudo, também, graças às possibilidades de análise dos 
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eventos históricos ocorridos na sua construção. É importante salientar que 

todos os fatores e estudos referentes à célula foram se constituindo lentamente. 

Um espaço de 174 anos separa a sua primeira observação feita por Robert 

Hooke em 1665, e o estabelecimento da Teoria Celular em 1839. Esse longo 

processo nos leva a caracterizá-la como um evento científico evolucionário, 

dadas as lentas modificações ocorridas na percepção da célula (SILVA, 2014). 

É possível pensar também que o tempo estaria relacionado a dificuldades das 

técnicas envolvidas na pesquisa da área, e essa dificuldade também se 

materializa no ensino desses conceitos na escola. 

Não foram apenas as melhorias e o aperfeiçoamento de instrumentos de 

observação que possibilitaram a elaboração da Teoria Celular, também foram 

necessárias e fundamentais, transformações no pensamento científico vigente 

para que ocorresse concepção do conceito de célula. Isso acabou colocando a 

Teoria Celular como um exemplo da necessidade de integração de ideias, e o 

trabalho de cientistas pertencentes a diferentes contextos para que se obtenha 

um maior avanço tecnológico e da ciência (SILVA, 2014). 

Segundo Nascimento (2016), grande parte da investigação científica na 

Biologia atual é dedicada ao estudo celular, a Citologia. Sua importância baseia-

se no conhecimento das diversas estruturas celulares existentes, bem como a 

interação entre elas, isso inclui o mapeamento das funções das células do corpo 

humano e dos mecanismos de manutenção do equilíbrio do organismo, a 

homeostase.  

Silva (2014) considera que, ao analisarmos os episódios referentes à 

elaboração da Teoria Celular, podemos observar que houve uma grande 

mudança no ideário de como os cientistas concebiam as funções dos seres 

vivos e suas propriedades, e que isso foi essencial para a construção do 

conceito de célula e consequentemente da Teoria Celular. Para a autora: 

 

Estas ideias estiveram permeadas pelas concepções filosóficas e pelo 
contexto histórico, social e cultural de cada época em que viveram 
estes pesquisadores, caracterizando aspectos que contribuem para o 
caráter dinâmico e provisório da ciência (SILVA, 2014, p. 70).  

 

Isso demonstra que a Teoria Celular é o resultado das observações das 

células animais e vegetais ao longo dos anos, haja vista que à época de sua 
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proposição as explicações científicas eram consideradas generalizações, produto 

de uma vasta série de observações empírico-indutivas (SILVA, 2014). No entanto, 

esta teoria não é uma simples generalização, orientada por este método. 

Encontramos em Araújo-Jorge (2010) uma reflexão epistemológica esclarecedora 

sobre a elaboração da Teoria Celular: 

 
A Teoria de Schwann se diferencia, ao mesmo tempo, de construções 
especulativas que descuidam da confrontação sistemática com a 
experiência e de certos procedimentos indutivos que se limitam a 
estabelecer fatos gerais a partir da comparação de dados, com objetivo 
de tornar o conhecimento comunicável. É antes de tudo um avanço 
orientado para uma problemática: Pode-se explicar a matéria viva a 
partir de uma mesma unidade funcional?(ARAÚJO-JORGE, 2010, p. 47). 

 

Para Araújo-Jorge (2010, p. 47) a Teoria Celular apresenta duas 

características bem marcantes. A primeira delas é que foi uma teoria confirmada 

por intermédio da experiência, e a segunda é que ―ao invés de saturar-se de 

hipóteses, ganhou coerência e simplicidade graças ao descarte de certos erros 

iniciais, como o da formação livre de células a partir de um blastema 

fundamental‖. Isso acabou servindo de estímulo para o crescimento de 

investigações biológicas, favorecendo assim, um grande desenvolvimento da 

biologia geral (SILVA, 2014).  

Segundo Jacob (1983) todos os aspectos referentes ao estudo dos seres 

vivos foram modificados pela existência da Teoria Celular. Por exemplo, para 

fornecer explicações sobre a transmissão de caracteres dos seres é preciso 

estudar a célula, conhecer sua estrutura etc. O autor afirma que ―com a célula, a 

Biologia encontrou o seu átomo‖ (JACOB, 1983, p.127). Nessa mesma 

perspectiva, conseguimos analisar a relevância da Teoria Celular e as alterações 

advindas da sua proposição. Após o estabelecimento da Teoria passou-se a ter 

uma ideia das individualidades que compõem o todo, ou seja, reconhecendo a 

relação estabelecida entre as unidades que constituem os seres vivos e a sua 

relação com o organismo em sua totalidade, os alvéolos, utrículos, bexigas e 

células, passaram a ter significado a partir do século XVII (SILVA, 2014). Na 

atualidade, essa importância do estudo da organização celular e suas interações 

estão presentes nos diversos níveis da Educação Básica. 

 



32 
 

1.1.2 A Teoria da Homeostase 

 

Em se tratando da Teoria da Homeostase, historicamente vários também 

foram os nomes que contribuíram para o seu estabelecimento. Claude Bernard 

(1813-1978) é considerado o maior nome dentre dos fisiologistas dessa lista. Ao 

perceber que vários processos fisiológicos não podiam ter suas explicações 

amparadas unicamente pelas leis da Química e da Física, ele abriu caminho 

para que se comprovasse que estes processos são regidos por leis da própria 

Fisiologia (ARAÚJO et al., 2012).  

Graças a isso, atualmente temos o conhecimento de que existem leis 

específicas da biologia e que elas regem os processos biológicos. Hoje se sabe 

que vários processos biológicos são regidos por leis específicas da Biologia. 

Várias foram as descobertas de destaque feitas por Claude Bernard, dentre 

elas: a glicogênese do fígado, a atuação do que o pâncreas tem na digestão, a 

ação vasomotora dos nervos e a atividade de substâncias venenosas como o 

monóxido de carbono e o curare (ARAÚJO et al, 2012). Todavia, Claude ficou 

mais conhecido por seus estudos terem o levado à conclusão de que, para que 

um organismo sobreviva de maneira adequada, ele deve manter em estabilidade 

o ambiente em que as células vivem, o que ele chamou de meio interno:  

 

O sangue e os demais fluidos que circundam as células constituem o 
meio interno com o qual ocorrem as trocas diretas de cada célula e, por 
isto, deve ser mantido sempre com parâmetros adequados à função 
celular, independente das mudanças que possam estar ocorrendo no 
ambiente externo (BERNARD, 1911, apud SOUZA, 2015) 

 

O pesquisador americano Walter Cannon (1871-1945) ao estudar a 

preservação da estabilidade do meio interno, que tratava do aparelho digestório 

e o sistema nervoso autônomo, sugeriu a utilização do termo homeostase para 

descrever a propriedade que alguns processos fisiológicos têm, de conservar 

estáveis as condições internas do organismo no decorrer do tempo, reagindo às 

eventuais alterações que possam acontecer usando, por exemplo, os 

mecanismos de feedback (ARAÚJO et al, 2012). Cannon também realizou 

trabalhos em fisiologia experimental denominando de homeostase o princípio de 

―meio interno‖, descrito por Claude Bernard (SOUZA, 2015).  
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Cannon propôs que a função final de todos os mecanismos fisiológicos é a 

manutenção da homeostase, que deve ser compreendida como ―a manutenção 

da estabilidade do meio interno‖ (CANNON, 1929 apud SOUZA, 2015, p. 3). 

Grandes sistemas contribuem de maneira particular, para a constância 

homeostática de todo o organismo. Além da Fisiologia, esse termo também é 

muito usado em outras áreas como Economia, Sociologia, Ecologia, Engenharia 

e Matemática. A percepção de que os organismos sempre buscam manter a 

estabilidade interna se constitui como referência no estudo de processos 

biológicos e também na medicina, na qual para que o organismo recupere a sua 

estabilidade, é feita a utilização de drogas e técnicas (ARAÚJO et al. 2012). 

O termo homeostase provém do grego homo ―parecido‖ e estasis ―fixar‖, 

isto significa que a célula deve regular suas funções, como faz qualquer 

organismo, para manter um estado de equilíbrio, por exemplo, quando sintetiza 

uma quantidade suficiente de proteínas, é necessário produzi-la em maior ou 

menor quantidade para se adequar a demanda do organismo naquele momento. 

Quando a célula tem falta de energia, se faz necessário efetuar os processos 

adequados para obtê-la. A tendência da célula é manter um equilíbrio interno 

constante, a homeostase, a qual requer mecanismos autorreguladores das 

distintas funções que realiza, esses são os mecanismos homeostáticos 

(FLORES et al, 2004).  

Todas as células do organismo, para sobreviver e praticar suas atividades 

orgânicas, precisa produzir um ambiente favorável e apto. Isto é, ela deve 

construir um meio individualizado com características próprias que darão 

suporte a sua funcionalidade e sobrevivência. Diante desse fato, é razoável 

supor a existência de mecanismos intrínsecos capazes de controlar o ambiente 

interno das células em relação ao meio externo (plasma) (ALBERTS, 2011; 

NELSON; COX, 2014). 

O estudo das funções celulares possibilita ter uma visão integradora da 

homeostase celular e suas funções de troca de matéria, energia e informação 

com o meio. As células de um organismo unicelular e também dos organismos 

pluricelulares são autossuficientes para sobreviver, tem a capacidade de se 

nutrir e respirar, realizando assim as funções básicas da vida (FLORES et al, 

2004).  
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1.1.3 Na realidade do Ensino Médio 

 

Em uma perspectiva do estudo da célula voltada para o Ensino Médio atual 

e a sua estruturação curricular, observaremos os seguintes documentos oficiais: 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), PCNEM + 

Ensino Médio e das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM)4. 

Nos PCNEM é observada a necessidade de articulação dos conhecimentos 

biológicos às demais ciências, Física e Química. Este documento concebe que o 

propósito da Biologia é compreender a vida como fenômeno que se manifesta 

de formas diversas, mas sempre como sistema organizado e integrado, que 

interage com o meio físico-químico através de um ciclo de matéria e de um fluxo 

de energia. Compreender a diversificação das espécies como resultado de um 

processo evolutivo, que inclui dimensões temporais e espaciais.  

Outro objetivo presente no documento em questão está relacionado a 

compreender a natureza como algo dinâmico e o corpo como um todo, que 

confere à célula a condição de sistema vivo. Atribuir significado a conceitos 

científicos básicos como energia, matéria, transformação, espaço, tempo, 

sistema, equilíbrio dinâmico, hereditariedade e vida (BRASIL, 2000). Uma ideia 

central neste caso é a do equilíbrio dinâmico da vida, que está relacionado à 

identificação da necessidade dos seres vivos obterem nutrientes e metabolizá-

los permitindo o estabelecimento de relações alimentares entre os mesmos, no 

contexto dos diferentes ambientes em que tais relações ocorrem (BRASIL, 

2000). 

Nesta visão, para os PCNEM no Ensino de Biologia, se torna mais 

significativo saber que cada organismo é fruto de interações entre órgãos, 

aparelhos e sistemas, e que estes são formados em um nível menor por 

conjuntos de células que interagem. E que, cada célula, além de se constituir 

interações feitas entre suas organelas com suas particularidades, também 

interagem com as demais células (BRASIL, 2000). 

Devendo ainda, no Ensino Médio, serem contemplados os estudos das 

funções vitais básicas, realizadas por diferentes estruturas, órgãos e sistemas, 

                                            
4
 Atualmente a Base Nacional Comum Curricular já se encontra disponível no  site do Ministério 

da Educação devendo vigorar a partir de 2018, porém em razão dos livros analisados serem 
anteriores a sua publicação, ela não fez parte da pesquisa.  
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com características que permitem sua adaptação nos diversos meios, possibilita 

a compreensão das relações de origem entre diferentes grupos de seres vivos e 

o ambiente em que essas relações ocorrem. Caracterizar essas funções e 

relacioná-las entre si, na manutenção dos seres vivos e com o ambiente em que 

vivem, estabelecer vínculos de origem entre os diversos grupos de seres vivos, 

comparando essas diferentes estruturas, aplicar conhecimentos da teoria da 

evolução na interpretação dessas relações são alguma das habilidades que 

esses estudos permitem desenvolver (BRASIL, 2000). 

Ressaltando-se que, ao abordar funções, é importante dar destaque ao 

corpo humano, observando as relações que se estabelecem entre os diferentes 

aparelhos e sistemas e entre o corpo e o ambiente, conferindo integridade ao 

corpo humano, preservando o equilíbrio dinâmico que caracteriza o estado de 

saúde (BRASIL, 2000). 

O documento discorre ainda de forma específica sobre os conteúdos de 

citologia: 

 

Noções sobre Citologia podem aparecer em vários momentos de um 
curso de Biologia, com níveis diversos de enfoque e aprofundamento. 
Ao se tratar, por exemplo, da diversidade da vida, vários processos 
celulares podem ser abordados, ainda em um nível fenomenológico: 
fotossíntese, respiração celular, digestão celular etc. Estudando-se a 
hereditariedade, pode-se tratar a síntese protéica e, portanto, noções 
de núcleo, ribossomas, ácidos nucléicos (BRASIL, 2000, p. 18).  

 

No texto dos PCNEM toda essa dinâmica celular tem um papel 

fundamental para que sejam feitas as relações e aplicação de conhecimentos 

desenvolvidos no entendimento dos processos que acontecem no interior das 

células. O conceito sistematizado de célula é, pois, um sistema que troca 

substâncias com o meio, obtém energia e se reproduz. Desta forma, 

compreende-se a Teoria Celular atualmente aceita, e abre caminho para o 

entendimento dos processos celulares e a sua importância e aplicação em 

outras áreas como a medicina ortomolecular e química, por exemplo (BRASIL, 

2000). 

Os PCNEM + (BRASIL, 2004) que vieram como uma forma complementar 

as ações do PCNEM tem sua estrutura organizada por temas estruturadores. 

Em relação à Biologia, as suas áreas de interesse estão sintetizadas em 6 

desses temas: 1 - Interação entre os seres vivos; 2 - Qualidade de vida das 
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populações humanas; 3 - Identidade dos seres vivos; 4 - Diversidade da vida; 5 

- Transmissão da vida, ética e manipulação gênica e 6 - Origem e evolução da 

vida. Nesse documento novamente é frisada a importância da 

interdisciplinaridade dos conteúdos Biológicos com os da Física e da Química. 

Para os PCNEM + um aluno do Ensino Médio deve saber apresentar 

elaborações e comunicações orais ou escritas sobre Biologia. Como, por 

exemplo, saber descrever com linguagem adequada os fenômenos biológicos 

como a circulação do sangue e as características dos seres vivos observados 

ao microscópio, como a estrutura básica de uma célula ou de um microrganismo 

(BRASIL, 2004). 

Além disso, a biologia do Ensino Médio deve desenvolver modelos 

explicativos sobre o funcionamento dos sistemas vivos, como por exemplo as 

trocas realizadas pelas células e pelos organismos, a obtenção e a circulação 

de nutrientes nos animais e nos vegetais (BRASIL, 2004). 

Em sua estrutura a citologia aparece com maior destaque no Tema 3 – 

Identidade dos seres vivos. Neste item são abordadas as características que 

identificam os sistemas vivos e os distinguem dos sistemas inanimados, entre 

as quais o fato de que todas as atividades vitais ocorrem no interior de células e 

são controladas por um programa genético. Conteúdos estes que devem 

permitir aos alunos perceberem a grande diversidade da vida, bem como os 

processos vitais comuns reveladores da origem única dos seres vivos (BRASIL, 

2004). 

Em relação ao PCNEM +, Nascimento Jr. (2010) considera que este 

documento aborda as singularidades inerentes aos variados tipos de célula. 

Todavia, graças a essa organização em forma de célula, mesmo esta sendo 

variável para as diferentes espécies, há mecanismos comuns necessários para 

a sua sobrevivência. Tais como: o caminho das substâncias do meio externo 

para o interior das células, e vice-versa, os diferentes tipos de transporte 

através da membrana celular (BRASIL, 2004).  

Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) aborda-se 

sobre o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem, a que deve 

conduzir os alunos a compreenderem que todos os organismos estão sujeitos a 

estímulos do meio, distribuição de energia, trocas gasosas, equilíbrio de água e 
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sais em seu corpo, remoção de produtos finais do metabolismo e perpetuação 

da espécie (BRASIL, 2006) 

E para alcançar isso é necessária a compreensão de que a célula é um 

sistema organizado, com reações químicas vitais e que, constantemente, 

interage com o ambiente. Além disso, deverá distinguir os tipos de células, suas 

organelas e funções, a divisão celular e a transmissão de caracteres 

hereditários (BRASIL, 2006). 

As Orientações Curriculares ainda abordam a necessidade de o ensino de 

Biologia ter como ponto de partida o próprio aluno, ao contrário de se usarem 

exemplos genéricos de modelos celulares: 

 

Uma questão é o aluno saber que existem células, como elas 
funcionam e que organelas contêm. Realidade bem diferente é ele se 
dar conta de que todos esses processos e acontecimentos têm lugar 
em seu próprio corpo e em sua própria pele e outros órgãos, como 
resultado de fenômenos biológicos complexos e intrincados que devem 
ser cuidados e preservados (BRASIL, 2006, p. 38). 

 

Dos três documentos analisados, as Orientações Curriculares são as que 

menos abordam sobre a citologia. No entanto, apresenta contribuições sobre a 

importância da célula e suas inter-relações, troca com o meio e etc. 

Analisando as ideias expressas pelo PCNEM + e pelas OCEM, podemos 

reforçar a percepção de interdependência de conceitos presentes tanto na 

Teoria Celular, quanto na Teoria da Homeostase, consideradas pelo autor 

Nascimento Jr.  

Em especial, observamos vários aspectos relacionados ao Transporte 

Celular, importantes para compreensão da organização celular, a formação de 

tecidos, órgãos e sistemas, para os processos de metabolismo celular e a 

relação que estes têm com o funcionamento dos organismos em sua plenitude 

e, consequentemente, com a manutenção da vida. 

 

 

1.2 TRANSPORTE CELULAR  

 

As trocas de substâncias entre a célula e o meio são controladas pela 

membrana plasmática, que determina o tipo de moléculas que serão movidas 
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para o meio externo ou para o interno, além da direção e a velocidade em que 

ocorre esse transporte (FARIA, 2000).  

Para que esse transporte aconteça, a membrana celular apresenta várias 

propriedades, baseadas na ação de várias unidades funcionais que se 

estendem ao longo de toda a membrana. Essas unidades são formadas por 

vários tipos de proteínas especializadas em transporte, permitindo assim que os 

nutrientes, essenciais ao metabolismo celular de todos os seres vivos, consigam 

penetrar a estrutura celular (FERRI, 1985). 

As proteínas de transporte são divididas em duas classes principais: 

transportadores e canais. A diferença básica entre os transportadores e os 

canais se refere ao modo como fazem a distinção dos solutos. Os canais os 

selecionam levando em consideração o tamanho e a carga elétrica: se o íon ou 

molécula são pequenos o suficiente ou possuem a carga apropriada, pra que 

possam facilmente passar pela membrana. Já as proteínas da classe 

transportadora, somente permitem a passagem de moléculas ou íons que se 

encaixem nos seus sítios de ligação, apresentando ligações específicas para 

cada tipo de soluto, tornando o transporte seletivo (ALBERTS et al, 2011).  

Os transportadores e canais permitem que pequenas moléculas 

atravessem a membrana celular, mas a direção do transporte depende das 

concentrações relativas do soluto. Por exemplo, as moléculas poderão fluir de 

forma espontânea para uma região de alta concentração para uma região de 

baixa concentração, desde que haja um caminho. Esses movimentos são 

denominados transportes passivos, pois não há gasto de energia para o 

transporte, ou seja, não precisam de nenhuma outra força motora. Todos os 

canais e muitos transportadores funcionam como condutos para tal transporte 

passivo (ALBERTS et al, 2011). 

No entanto, para mover um soluto contra seu gradiente de concentração, a 

proteína de transporte deverá trabalhar, através de algum outro processo que 

forneça energia.  Os movimentos de solutos através da membrana que 

acontecem dessa maneira, são designados transportes ativos, sendo efetuado 

somente por tipos especiais de transportadores que utilizam fontes de energia 

para ocorrerem (ALBERTS et al, 2011).  

Conforme se observa na figura a seguir: 
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Figura 2 – Tipos de Transportes 

(Elementos representados em diferentes escalas, cores-fantasia) 

 

Fonte: Alberts et al (2011) 

 
 

Assim, em síntese, definem-se dois tipos de mecanismos de Transporte 

Celular (FERRI, 1985): o Transporte Passivo, em que o elemento entra sem que 

haja a necessidade de gasto de energia pela célula, deslocando-se de uma 

região de maior concentração, a solução externa, para outra de menor 

concentração; e o Transporte Ativo, em que o soluto atravesse a barreira 

lipídica da membrana plasmática, atingindo o citoplasma, ocorrendo o gasto de 

energia, uma vez que a sua movimentação é contrária ao gradiente químico, o 

mecanismo ativo é lento e irreversível (FERRI, 1985). 

No Ensino Médio, os tipos de Transporte Celular mais usualmente 

encontrados nos livros didáticos, e que serão o alvo de nossa pesquisa, são 

para o Transporte Passivo: a Difusão Simples, a Difusão Facilitada e a Osmose 

e para Transporte Ativo: a Bomba de Sódio (Na) e Potássio (K) e o transporte 

executado por vesículas membranosas: a endocitose e a exocitose. 

 

1.2.1 Transporte Passivo 

1.2.1.1 Difusão 

 

Nesse processo há distinção de duas situações, que são decorrentes da 

natureza das moléculas e das suas permeabilidades: uma trata de substâncias 

que podem simplesmente atravessar a membrana, a Difusão Simples ou outra 

em que as moléculas não podem simplesmente fazê-lo, e para as quais a célula 
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dispõe de mecanismos especializados, que são as proteínas, facilitando o 

respectivo tráfego, processo conhecido como Difusão Facilitada (CONTE, 2002).  

 

1.2.1.1.1 Difusão Simples 

 

Esse se constitui como a forma de Transporte Celular mais simples, no 

qual moléculas pequenas, lipossolúveis e não polares se difundem livremente 

através da membrana celular.  

Quando dois meios contendo concentrações desiguais de um composto 

solúvel ou íon são separados por uma divisória permeável (membrana), o soluto 

irá se movimentar da região de maior concentração, para a região de menor 

concentração (Ver figura 3), até que os dois meios apresentem concentrações 

iguais desse soluto (NELSON; COX, 2014). Esses solutos podem ser moléculas, 

como por exemplo, de gás oxigênio (O2), gás carbônico (CO2), esteróides e 

ácidos graxos, entre outras (ALBERTS et al, 2011).  

 

Figura 3 - Difusão Simples 

(Elementos representados em diferentes escalas, cores-fantasia) 

 

Fonte: De Roberts; Hib (2007) 

 

1.2.1.1.2 Difusão Facilitada 

 

Já moléculas grandes e não lipossolúveis não conseguem realizar a 

difusão simples, como é o caso de glicose, aminoácidos entre outros. Essas 

moléculas atravessariam as bicamadas lipídicas de forma muito lenta, 

necessitando então do auxílio de proteínas de transporte (Ver figura 4) para 
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transferi-las eficientemente através das membranas celulares. Esse tipo de 

transporte, chamamos de Difusão Facilitada (ALBERTS et al., 2011) 

 Essas proteínas que aceleram a movimentação do soluto através da 

membrana pela difusão facilitada são denominadas transportadores ou 

permeases (ALBERTS et al., 2011). 

 

Figura 4 – Difusão Facilitada 

(Elementos representados em diferentes escalas, cores-fantasia) 

 

Fonte: Alberts et al (2011) 

 

Esse processo não oferece qualquer preferência de sentido, podendo 

promover tanto a entrada quanto a saída de moléculas de glicose, por exemplo. 

O sentido do fluxo é também determinado pelo gradiente de concentração, 

assim como na difusão simples. Porém com a diferença de que estas moléculas, 

sem este auxílio, não poderiam transpor a barreira da membrana (CONTE, 

2002). 

 

1.2.1.1.3 Osmose 

 

A difusão da água é conhecida como osmose. Nesse processo, o 

movimento da água ocorre de uma região de pouco soluto (alta concentração de 

água), para uma região de alta concentração de soluto (baixa concentração de 

água). Assim, se a concentração de solutos no interior de uma célula for maior 

do que a do exterior, a água se moverá para dentro através da osmose, 

provocando o inchaço da célula e o seu intumescimento (Observe a figura 5). 

Contudo, se uma célula for colocada em um meio altamente concentrado, a 

água se movimentará para fora (ALBERTS et al, 2011). 
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As proteínas canais que fazem a osmose são denominadas aquaporinas A 

força motora necessária ao movimento da água, equivale a uma diferença em 

pressão de água que, no caso, é a denominada pressão osmótica (ALBERTS et 

al. 2011).  

 

Figura 5 – Osmose 

(Elementos representados em diferentes escalas, cores-fantasia) 

 

Fonte: Alberts et al (2011) 

 

Tipos de células diferentes lidam de maneiras diferentes aos problemas 

osmóticos. Nas células vegetais, a presença da parede celular impede que as 

células intumesçam, tolerando assim grandes diferenças osmóticas (ALBERTS 

et al, 2011).  

 

1.2.2 Transporte ativo 

 

O transporte ativo é o que demanda o gasto de energia, uma vez que é 

feito contra o gradiente de concentração das substâncias.  Isto requer o gasto 

de energia em forma de Adenosina Trifosfato – ATP, e é realizado por proteínas 

integrais especiais, conhecidas como ―bombas‖ (ALBERTS et al, 2011). Sendo 

uma modalidade de transporte ―essencial para manutenção da composição 

iônica intracelular das células, e para importar solutos que estão em uma 

concentração mais baixa do lado de fora do que do lado de dentro da célula‖ 

(ALBERTS et al, 2011, p. 393). 

A bomba mais conhecida, e também mais trabalhada no Ensino médio, é a 

bomba de Sódio (Na+) e Potássio (K+). 
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1.2.2.1 Bomba de Sódio e Potássio 

 

Essa bomba tem a função de manter o potencial elétrico e as condições 

fisiológicas necessárias à sobrevivência das células, bombeando sódio do meio 

intracelular para o meio extracelular, isto é, contra seu gradiente químico. 

Fazendo, ao mesmo tempo, o bombeamento do potássio do meio extracelular 

para o meio intracelular, também contra o gradiente químico, como demonstra a 

figura a seguir. 

 

Figura 6 – Bomba de Sódio e Potássio 

(Elementos representados em diferentes escalas, cores-fantasia) 

 

Fonte: Alberts et al (2011) 

 

1.2.3 Transporte por vesículas membranosas: Endocitose e Exocitose 

 

Nas células eucarióticas há também a forma de transporte e comunicação 

através da formação de pequenos sacos membranosos, ou vesículas, que se 

movem pelo citosol e se fundem com outro compartimento em um processo 

chamado de transporte vesicular (ALBERTS et al, 2011). Essa também é uma 

modalidade de transporte em que há gasto de energia. 

A exocitose e a endocitose são mecanismos de transporte (para fora e 

para dentro da célula, respectivamente) que envolvem fusão e fissão de 

membranas, produzem rotas de comunicação entre o citoplasma e o meio 

circundante, proporcionando a secreção de substâncias produzidas na célula 

(exocitose) e a captação de materiais extracelulares (endocitose) (NELSON; 

COX, 2014). A endocitose se apresenta em dois tipos: A pinocitose e a 

fagocitose.  
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A pinocitose (observe a figura 7) é o processo em que as partículas 

transportadas pelas vesículas membranosas são pequenas e líquidas.  

 

Figura 7 – Pinocitose 

(Elementos representados em diferentes escalas, cores-fantasia) 

 

Fonte: De Roberts; Hib (2007) 

 

Apesar da maioria das células eucariontes ingerirem fluidos e solutos por 

pinocitose de forma contínua (GREGHI, 1999 apud CONTE, 2002), as partículas 

maiores são tais como microorganismos e fragmentos celulares, ingeridas por 

fagocitose (ALBERTS et al, 2011). Como se observa na figura 8:  

 

Figura 8 – Fagocitose 

(Elementos representados em diferentes escalas, cores-fantasia) 

 

Fonte: De Roberts; Hib (2007) 

 

Um aspecto comum na ocorrência da fagocitose e da pinocitose se deve ao 

fato de que ambos promovem alterações na forma da célula, para ocorrerem 

como, por exemplo, a formação dos pseudópodes na fagocitose e as 

invaginações da membrana na pinocitose.  
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Já a Exocitose é modalidade de transporte utilizada pela célula para enviar 

ao meio externo as suas secreções, tais como: muco, hormônios, 

neurotransmissores, enzimas etc. Mas também é realizada para que sejam 

eliminados os de partículas digeridas, enviando-os também para o meio externo 

(Observe figura 9). Após a digestão de partículas a célula necessita que os 

resíduos digestivos sejam eliminados, esse processo é conhecido como 

clasmocitose.  

A vesícula que contém os restos de digestão se encaminhará até a 

membrana celular e se fundirá com ela. Que, por conseguinte, se abrirá para o 

exterior e eliminará o conteúdo. Desta forma, a membrana da vesícula se 

reintegra à membrana da célula que realizou a endocitose. 

 

Figura 9 – Exocitose 

(Elementos representados em diferentes escalas, cores-fantasia) 

 

 

Fonte: De Roberts; Hib (2007) 

 

Ao observarmos os tipos de Transporte Celular descritos anteriormente, 

compreendemos que todos os organismos realizam a homeostase a nível 

celular, porque para que se mantenham vivos é necessário que as substâncias 

presentes nas células sejam mantidas em concentrações mais ou menos 

uniformes. Essa troca de substâncias é vital para a célula, tendo em vista que 

ela absorve, produz, consome e elimina inúmeras substâncias em seu 

metabolismo. Deste modo, um dos grandes mecanismos de controle 

homeostático é o Transporte Celular. Esse conhecimento permite a criação de 
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medicamentos e o combate a invasores celulares, por exemplo. O entendimento 

desses processos foi, sem dúvida, fundamental para o desenvolvimento de 

várias áreas, tais como a biotecnologia, bioquímica e da medicina. 

É possível compreender, portanto, que no início do século XIX, de acordo 

com Jacob (1983, p. 109), ―o que é objeto de análise não é mais um 

agrupamento qualquer de estruturas entre uma infinidade de combinações, mas 

um sistema de relações que se articulam na profundidade do organismo‖. Nessa 

época, para o autor, a análise da organização dos seres vivos passa a avançar 

para o nível da microestrutura, o qual mantém a totalidade do ser, na medida 

em que as células não estão simplesmente reunidas conservando sua própria 

individualidade, mas estas unidades elementares juntam-se em uma 

individualidade de ordem superior, o organismo (SILVA, 2014). Contudo, no que 

tange aos organismos vivos compreendidos em sua dimensão celular e 

molecular, pode-se apontar um nível singular de organização (CARVALHO; 

PIMENTEL, 2007 apud TREVISAN; FALCO, 2014). Isso também foi discutido 

por Paty (1995) ao considerar que a Teoria Celular atribui as propriedades dos 

seres vivos a cada parte, a cada célula, cabendo a esta teoria superar a 

concepção da vida como totalidade indivisível e como continuidade. 

Porém, o distanciamento entre os conteúdos de Biologia tratados na sala 

de aula e as possíveis aplicações na vida diária, a princípio parece ser um dos 

fatores que contribuem para a imagem deste conhecimento estar distante da 

realidade (MARCON; STANGE, 2009). É papel do professor, tanto de Biologia 

como das demais disciplinas, ultrapassar esta barreira, mudando sua atitude 

diante dos processos relacionados ao ensino (professor) e aprendizagem 

(alunos). Para Klein e Costa (2008, p. 01) 

 

Além de preocupar-se em ensinar temas que sejam significativos para 
os alunos, é necessário investigar sobre a maneira como o aluno 
aprende determinado conteúdo, analisar as dificuldades e suas causas, 
entre as quais deve estar a própria concepção do professor do que seja 
ensinar. 

 

Meglhioratti et al (2009 p. 34), criticando o caráter reducionista da biologia, 

expõe que embora possa parecer óbvio que o ensino de biologia deva ser 

centrado no organismo, de forma geral, este perdeu seu papel central nessa 

Ciência, devido à crescente ênfase aos aspectos moleculares, desatrelado do 
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estudo do próprio corpo. A autora menciona a nova perspectiva da biologia do 

século XXI, quando afirma que: 

 
Avanços recentes na Biologia Molecular e em outros campos que 
nasceram dela, como a genômica e a proteômica, têm levado a uma 
compreensão dos sistemas biológicos como redes informacionais 
complexas, que demandam, para sua compreensão, a adoção de uma 
perspectiva ―sistêmica‖ (MEGLHIORATTI, 2009, p.34). 

 

Porém, identificamos que por ser necessária uma grande capacidade de 

abstração, visto que se trata de estruturas que não podem ser vistas a olho nu, 

muitas vezes não é possível apropriar corretamente o conceito da estrutura 

celular e de seu funcionamento (SILVEIRA; MANZKE, 2013), ficando reduzida 

puramente a descrição dos processos.  

Mesmo sendo visto como um conhecimento descritivo pela maioria dos 

alunos, a biologia celular é uma ciência presente em nosso cotidiano. Na área 

da saúde, a importância da biologia celular se revela em seu papel valioso em 

exames citológicos dos mais variados tipos, participando na detecção e 

tratamento de doenças como o câncer, infecções em geral e outras patologias. 

Além disso, o estudo celular se faz presente nas análises alimentares e em 

investigações criminais e/ou judiciais (OLIVEIRA et al, 2009).  

A percepção de que o corpo humano é composto de trilhões de células e 

que interage o tempo todo com o ambiente contribui para a compreensão do seu 

funcionamento. Como por exemplo, entender a forma que os nutrientes dos 

alimentos chegam ao nosso organismo ou refletir sobre a possibilidade de 

conectá-lo à objetos tecnológicos como: marca-passos, próteses de membros, 

próteses dentárias, sensores para recuperar visão ou audição, uma lente de 

óculos e que estes são capazes de provocar reações celulares. Esses são 

exemplos de fatores que, por si só, extrapolam o ensino baseado somente no 

estudo da biologia celular e enxergam também variáveis que demonstram a 

interatividade de todo organismo com o meio externo e a tecnologia (FRANÇA, 

2014).  

O conceito de organismo como elemento integrador do conhecimento 

biológico, de acordo com Meglhioratti et al (2009, p. 49), ―permite tanto 

caracterizar a Biologia como uma ciência autônoma, quanto auxiliar na relação 

entre conceitos de diferentes níveis de organização‖. Para os mesmos autores, 
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o objetivo da biologia celular e molecular está atrelado a uma forma unificada de 

organização, ou seja, na apreciação das células e moléculas que compõem as 

unidades estruturais do conjunto de todas as formas de vida (TREVISAN; 

FALCO, 2014). 

Cientes de que a célula é parte elementar de todo organismo vivo e que 

todas as reações metabólicas ocorrem dentro dela, devemos considerar que 

conceitos básicos referentes a este assunto são primordiais para que o aluno 

consiga construir seus conhecimentos em Biologia. Nesse contexto, investigar 

como se aborda o Transporte Celular nos livros didáticos é de fundamental 

importância, uma vez que associa conteúdos de duas grandes teorias 

fundamentais da biologia: a Teoria Celular e a Teoria da Homeostase.  

O capítulo seguinte vai apresentar a fundamentação teórica e 

epistemológica que direciona o olhar para a análise do conteúdo Transporte 

Celular nos livros didáticos do PNLD 2015. 
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CAPÍTULO 2 

 

OS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS DE GASTON 
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2.1 OS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS DE GASTON BACHELARD 

 

Face à realidade, o que julgamos saber claramente ofusca o 
que deveríamos saber. 

Gaston Bachelard 
 

Esta pesquisa discute uma das possibilidades de análise dos livros 

didáticos a partir dos Obstáculos Epistemológicos (OE), uma das principais 

ideias que o epistemólogo Gaston Bachelard desenvolveu em sua história crítica 

das ciências físicas. Costa (2015) considera que essa noção de obstáculo em 

Bachelard, como o resultado em filosofia do conhecimento, da junção de 

empirismo e racionalismo, da teoria e da experiência nos domínios da física e 

da química na ciência contemporânea. Esse capítulo objetiva caracterizar a obra 

de Bachelard, situando-o no contexto histórico que contribuiu para o 

desenvolvimento da noção de OE. Objetiva também apresentar quais os 

obstáculos elencados pelo autor, bem como a sua relação com a ciência e a 

escola. No final também será problematizada a relação dessa perspectiva 

teórica com o Ensino de Biologia e a Análise de Livros Didáticos. 

Gaston Bachelard foi filósofo, epistemólogo e poeta, nasceu na França, na 

região de Champagne, Bar-sur-Aube, em 27 de junho de 1884. Químico de 

formação lecionou na Faculdade de Dijon e na Sorbonne. Foi membro da 

Academia das Ciências Morais e Políticas da França. Em 1961 recebeu o 

Grande Prêmio Nacional de Letras. Sua obra apresentou duas fases, foi filósofo 

e poeta, ―homem diurno da ciência e homem noturno da poesia‖ (JAPIASSÚ, 

1976, p. 69). Suas investigações eram focadas especialmente nos assuntos 

relativos à filosofia da ciência, estando assim sua obra toda perpassada por 

reflexões filosóficas sobre as efetivas práticas dos cientistas. Ele afirmava que o 

seu trabalho era feito no sentido de “dar às ciências a filosofia que elas 

merecem‖ (JAPIASSÚ, 1976, p. 12). Bachelard morreu em Paris em 16 de 

outubro de 1962 (COSTA, 2009). Entre suas principais obras, temos: O Novo 

Espírito Científico (1934), A Psicanálise do Fogo (1937), A Formação do Espírito 

Científico (1938), A Filosofia do Não (1940), Poética do Espaço (1957) e Poética 

do Devaneio (1960). 

Levando-se em consideração modificações ocorridas no começo do século 

XX na ciência e que foram causadas em especial pelos adventos da mecânica 
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quântica e da Teoria da Relatividade. Bachelard se propõe em estabelecer os 

fundamentos filosóficos do novo espírito cientifico que emergia. Nesse propósito 

ele empreendeu seus esforços na construção de uma nova epistemologia 

científica, com vistas a que fossem produzidos conhecimentos científicos em 

observância aos aspectos lógicos, ideológico e histórico. Para tanto, estipulou a 

epistemologia como sendo um estudo da natureza do conhecimento científico e 

do contexto de sua produção (COSTA, 2009). Para Bachelard as ciências 

surgem e se desenvolvem em meio a situações históricas bem peculiares, e a 

cada momento o papel da epistemologia seria indagar sobre as relações entre a 

sociedade e a ciência e entre as diversas ciências. Descobrir o início, a 

estruturação e como se processam os conhecimentos científicos é a 

característica fundamental de seu trabalho epistemológico. Surgia assim uma 

epistemologia oriunda ciência, criticando-se a si mesma (COSTA, 2009). 

Sua obra A Formação do Espírito Científico tem o intuito de ―mostrar o 

grandioso destino do pensamento científico abstrato‖, pois somente a abstração 

―desobstrui o espírito‖, tornando-o ―mais leve e mais dinâmico‖ (BACHELARD, 

1996, p. 8). Assim, para ele, a abstração seria o grau máximo do conhecimento, 

haja vista que, ela desobstrui o espírito e ―todo saber científico deve ser 

reconstruído a cada momento‖ (BACHELARD, 1996, p. 10). No entanto, há 

dificuldades de aceitação da abstração para a construção do conhecimento 

científico, o que leva a uma tendência a geometrização e ordenação das coisas, 

pois mesmo no novo homem, permanecem vestígios do velho homem 

(BACHELARD, 1996). 

Bachelard defende com veemência o raciocínio abstrato, racionalidade, o 

conhecimento objetivo, o real científico e os conceitos científicos como 

exigências imprescindíveis da ciência e do fazer científico, se não atendidos 

esses pressupostos, aquilo que se forma não é ciência: ―é equívoco, ilusão, 

erro, tentativa, arremedo, distorção, tangenciamento ou aporia‖ (COSTA, 2012, 

p. 3).  

Ainda em A Formação do Espírito Científico, Bachelard busca analisar 

exaustivamente a natureza desses obstáculos epistemológicos, tomando 

exemplos principalmente da história da ciência do século XVIII. Nessa obra ele 

divide a história da Ciência em três grandes períodos, o estado pré-científico (da 

Antiguidade ao século XVII), o do estado científico (fins do século XVIII ao início 
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do século XX), e a era do novo espírito científico (a partir de 1905 com o 

surgimento da teoria da relatividade) (BACHELARD, 1996). 

Segundo Costa (2015) nesta obra são descritas por Bachelard a 

pseudociência, a não ciência, bem como o contraexemplo da ciência, ou seja, 

as produções referentes à época do estado pré-científico. Neste estado havia 

predominância do senso comum, realismo ingênuo e supertições sobre a vida e 

o mundo, todo um modo de pensar inerente à época.  

Ao assumir uma postura de epistemólogo, Bachelard tece grandes críticas 

a outros autores, citando passagens daquilo que era produzido e tido como 

conhecimento na época. ―Esse é o ponto de partida da sistematização histórica 

que ele realiza no âmbito das ciências, abrangendo física, química e 

matemática‖ (COSTA, 2015, p.27). 

A permanência do saber científico construído ao longo dos séculos pelas 

sociedades, como leis e teorias, juntamente com os fatos históricos e culturais 

adquirem um caráter universal, através do qual nos é permitido saber e contar 

também a história dos erros que ocorreram na construção científica (FIRMINO, 

2014). 

Como dito anteriormente, Bachelard dividiu a história da ciência em três 

estados de conhecimento (pré-científico, científico e novo científico), tendo 

trabalhado com produções oriundas dessas três épocas distintas. Desta forma, 

em sua obra há todo um arsenal de exemplos que apresentam noções de física, 

química, matemática e conceitos relacionados à filosofia e a teoria do 

conhecimento. Bachelard faz o que ele chama de psicanálise dos 

conhecimentos anteriores, apregoando uma ruptura com o conhecimento 

comum e estabelecendo também a psicanálise do conhecimento objetivo 

(COSTA, 2015). 

Bachelard discutia e propunha uma nova filosofia para as ciências físicas, 

uma mudança no pensamento de quem faz e produz a ciência. Neste sentido, 

considera que: 

 
Todo o progresso real no pensamento científico necessita de uma 
conversão. Os progressos do pensamento científico contemporâneo 
determinaram transformações nos próprios princípios do conhecimento 
(BACHELARD, 1978, p. 6). 
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Ainda segundo o autor ―Os quadros mais simples do entendimento não 

podem subsistir em sua inflexibilidade, se deseja avaliar os novos destinos das 

ciências (BACHELARD, 1978, p.10)‖. 

A despeito de sua formação em química Bachelard não se reconhecia e 

nem assumia um papel de cientista, a sua identificação era como epistemólogo. 

Em A Formação do Espírito Científico, isso fica evidente no momento em que 

distingue as figuras do historiador do conhecimento e do epistemólogo. Ele 

considerava o trabalho desse tipo de historiador como um catalogação de dados 

e fatos organizados cronologicamente, já o epistemólogo deveria fazer uma 

análise crítica referente à esses mesmos dados e fatos (COSTA, 2015). 

Um dos conceitos fundamentais da epistemologia de Bachelard (1996) é o 

de obstáculos epistemológicos. Pois do ponto de vista das condições 

psicológicas, essenciais para o progresso da ciência, acreditava que é em 

termos de obstáculos que o problema do conhecimento científico deve ser 

colocado. Ele não considerava que o poderia vir de influências ou obstáculos 

externos como a complexidade e efemeridade dos fenômenos, e muito menos 

na fraqueza dos sentidos e do espírito humano; mas sim no próprio ato de 

conhecer, no qual surgem os conflitos. É justamente aí que estão as causas da 

estagnação e até regressão, denominadas por ele de obstáculos 

epistemológicos (BACHELARD, 1996). Essa ideia de obstáculo epistemológico, 

que deve ser vista como limitações de um sistema de conceitos sobre o 

desenvolvimento do pensamento, que impedem uma forma de pensamento pré-

científica de conceber a abordagem científica (AZEVEDO, 2016).  

Ao criticar o trabalho dos filósofos tradicionais, organizados e separados 

nas escolas clássicas, Bachelard também se contrapunha ao conhecimento 

raso, comum, acientífico e contra os obstáculos de toda ordem capazes de 

perpassarem e se instalam nos processos de conhecimento, presos às 

impressões do mundo físico e concreto e associados a preconceitos e a 

subjetividades dos sujeitos que ainda não atingiram o verdadeiro espírito 

científico (COSTA, 2015). Ele introduz o pensamento científico abstrato e a 

geometrização das representações, ou seja, dar formas e ordem aos eventos 

decisivos de uma experiência, como sendo uma tarefa essencial na qual se 

sustenta o espírito científico (BACHELARD, 1996) 
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Ao se pesquisar as obras de Bachelard para verificar suas concepções do 

ensino de ciências, percebe-se que ele não se propõe a responder 

questionamentos referentes à aprendizagem, antes, defende que a aquisição de 

conhecimento só pode ser feita com a superação dos obstáculos que se 

revelam durante esse processo, demonstrando assim que ele defende a 

necessidade de mudanças nas estruturas psicológicas do indivíduo para que a 

aprendizagem ocorra (CARVALHO FILHO, 2005). 

Neste sentido, as estratégias de ensino devem se preocupar e levar em 

consideração as estruturas internas dos alunos, que são o foco do processo 

educativo. Consequentemente, observa que a ocorrência da aprendizagem está 

ligada à necessidade de um conhecimento novo romper e superar o 

conhecimento adquirido anteriormente. Este raciocínio permite compreender a 

postura dos cientistas em sua sede e busca por conhecimento. Bachelard afirma 

que: 

 

No trabalho científico, todo valor é valor transformado. Para participar 
realmente no trabalho científico, deve-se aceder à atividade da 
diferenciação. Mas na tomada de cultura científica em si, todo 
conhecimento é endireitamento (BACHELARD, 1977, p. 32-33). 

 

Desta maneira, para Bachelard, a apropriação do conhecimento implica 

explicitamente que os obstáculos que surgem durante esse processo de 

conhecer tenham sido superados pelo sujeito e que este ao aprender tenha 

ultrapassado as velhas concepções que tinha previamente. Bachelard não se 

refere apenas aos obstáculos que se interpõem aos estudantes, mas sim na 

mente de qualquer pessoa diante do novo, frente aquilo ao qual não está 

habituado, aja vista que, ―mesmo na mente lúcida, há zonas obscuras, cavernas 

onde ainda vivem sombras‖ (BACHELARD, 1996, p. 10) e considera também 

que este processo de superação não é assim tão fácil, uma vez que ―Quando o 

espírito se apresenta à cultura científica, nunca é jovem. Aliás, é bem velho, 

porque tem a idade de seus preconceitos‖ (BACHELARD, 1996, p. 18).  

De forma sintética, a ideia de obstáculo epistemológico defendida por 

Bachelard, se refere aos elementos psicológicos capazes de dificultar a 

aprendizagem de novos conceitos científicos, e se revela nos sujeitos quando 

se deparam com novas realidades e situações.  
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Do ponto de vista bachelardiano, o essencial no processo de ensino 

aprendizagem não se refere ao uso de uma grande quantidade de conteúdos, 

mas sim que estes conteúdos sejam a forma necessária para que o indivíduo 

consiga superar os obstáculos que para o seu entendimento do fenômeno 

científico. Sendo assim, o ensino deve voltar-se para aquilo que se pensa sobre 

um determinado fato científico e não focar-se no acúmulo de conhecimentos 

(CARVALHO FILHO, 2005). 

Gaston Bachelard (1938), em seu trabalho, identifica sete obstáculos 

epistemológicos: a experiência primeira, obstáculo generalista, obstáculo verbal, 

obstáculo unitário e pragmático, obstáculo substancialista, obstáculo realista e 

obstáculo animista. 

 

2.1.1 A Experiência Primeira  

 

Para Bachelard (1996), na formação do espírito científico o primeiro 

obstáculo é a experiência primeira, imediata, ou seja, a experiência colocada 

antes e acima da crítica. Essa experiência é um obstáculo, pois está revestida 

de sentimentos, impulsos, paixões, desejos inconscientes, fantasias, intuições e 

vaidade do saber. Assim, um espírito pré-científico teme os fenômenos antes de 

buscar explicações racionais para os mesmos. 

A experiência primeira é fascinante, é encantadora, a mente do sujeito 

busca por situações novas e curiosas, preferindo e se fixando mais em imagens 

imediatas do que ao conhecimento em si. O que acaba por não contribuir com o 

desenvolvimento científico e nem com o aprendizado 

 

O pensamento pré-científico não se fecha no estudo de um fenômeno 
bem circunscrito. Não procura a variação, mas sim a variedade. E essa 
é uma característica bem específica: a busca da variedade leva o 
espírito de um objeto para outro, sem método; o espírito procura 
apenas ampliar conceitos; a busca da variação liga-se a um fenômeno 
particular, tenta objetivar-lhe todas as variáveis, testar a sensibilidade 
das variáveis. Enriquece a compreensão do conceito e prepara a 
matematização da experiência (BACHELARD, 1996, p. 38-39). 

 

A experiência primeira não constitui, de forma alguma, uma base segura. E 

o autor reconhece a sua força e dificuldades para que o espírito a supere:  
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Contra a adesão ao ―fato‖ primitivo, a psicanálise do conhecimento 
objetivo é especialmente difícil. Parece que nenhuma experiência nova, 
nenhuma crítica pode dissolver certas afirmações primeiras. No 
máximo, as experiências primeiras podem ser retificadas e explicitadas 
por novas experiências (1996, p. 52). 

 

O espírito científico deve formar-se contra a natureza, contra o que é em 

nós e em fora de nós, o impulso e a informação da natureza, contra o 

arrebatamento natural, contra o fato colorido e corriqueiro. As experiências 

primeiras se originam dos fatos vistos, vividos e experenciados no mundo 

fenomênico, ou seja, tem relação direta com o empirismo. A mente se deixa 

impressionar pelos sentidos e sensações, e os fatos vistos ganham ar de 

verdades absolutas sem ser colocado no crivo da crítica, o que pode levar a 

formação de concepções e ideias precipitadas e enganosas. Os acontecimentos 

se constituem como experiências fortes e predominantes (BACHELARD, 1996). 

Nessa experiência momentânea: 

 

a resposta é muito mais nítida do que a pergunta, ou melhor, a 
resposta é dada antes que se esclareça a pergunta. [...] Veríamos que, 
no conhecimento vulgar, os fatos são muito precocemente implicados 
em razões. Do fato à idéia, o percurso é muito curto. A impressão é 
que basta considerar o fato (1996, p. 55). 

 

A superação dessas primeiras impressões ocorre com o resgate da crítica 

e a interpretação dessas experiências à luz do conhecimento científico, na 

busca por novas informações e assim não se estagnar pelas emoções imediatas 

e sedutoras, oriundas desse sensualismo sensorial e de rápida assimilação.  

 

2.1.2 O conhecimento geral 

 

O obstáculo do conhecimento geral é para Bachelard, aquele que imobiliza 

e atravanca o caminhar da ciência. Partindo-se da experiência, a cultura da 

generalização sugere verdades de forma prematura, pretendendo elucidar 

alguma situação ou fenômeno. Segundo Bachelard ―nada prejudicou tanto o 

progresso do conhecimento científico quanto a falsa doutrina do geral, que 

dominou de Aristóteles a Bacon, inclusive, e que continua sendo, para muitos,  

uma doutrina fundamental do saber‖ (1996, p. 69).  
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Assim esse obstáculo que generaliza as ideias provoca a decadência do 

conhecimento, quanto na tentativa de explicar vários fenômenos de origens 

diferentes, apresenta um mesmo enfoque explicativo com observações gerais e 

imprecisas, partindo de uma condição geral para se explicar o todo e ignorando 

as particularidades e as exceções.  

A psicanálise do conhecimento objetivo deve examinar com cuidado todas 

as seduções da facilidade. Só com essa condição pode-se chegar a uma teoria 

da abstração científica verdadeiramente sadia e dinâmica (BACHELARD, 1996, 

p. 69). 

Para Bachelard (1996), as generalizações fáceis e aligeiradas 

proporcionam um prazer momentâneo, enganoso e que pode conduzir o 

pensamento à imobilidade. ―O pensamento científico se engana quando segue 

duas tendências contrárias: a atração pelo particular e a atração pelo universal ‖ 

(1996, p. 75), que podem ser definidas como um conhecimento em 

compreensão, e outro pelo conhecimento em extensão. Uma alternativa para a 

transposição dessa situação poderá ser a criação de uma nova palavra que 

designe essa atividade do pensamento empírico inventivo.  

A fecundidade de um conceito científico é proporcional ao seu poder de 

deformação ―Conhecer o fenômeno geral, valer-se dele para tudo compreender, 

não será semelhante a outra decadência‖ (BACHELARD, 1996, p. 69). O que 

implica a necessidade de incorporar as condições de aplicação à própria 

essência da teoria. No entanto há que se considerar o não descarte do 

conhecimento anterior, mas sim utilizá-lo fazendo as contraposições 

necessárias a fim de que este seja superado, e a apropriação de um novo 

conceito seja feita.  

 

2.1.3 Obstáculo verbal 

 

Gaston Bachelard ao descrever este obstáculo demonstra como um 

espírito pré-científico se porta, pois os espíritos nesse estado conseguem fazer 

conexão entre um conhecimento abstrato e uma palavra ou exemplificações 

concretas, bastando isto para explicar toda uma teoria. 

Assim este obstáculo trata-se de uma explanação falsa feita com a ajuda 

de palavras e expressões de senso comum, metáforas, analogias com 
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fenômenos concretos ou mesmo do uso excessivo de imagens. O autor faz uso 

do termo esponja para designar essas figuras de linguagem ou imagens, que 

têm a função de sintetizar em si mesmas um todo de explicações abstratas 

acerca de determinado fato. Ao utilizar a palavra esponja, Bachelard sinaliza 

para os perigos de como essas explicações feitas de forma pueril, podem 

construir um saber sem futuro. 

 

Nos fenômenos designados pela palavra esponja, o espírito não está 
sendo iludido por uma potência substancial. A função da esponja é de 
uma evidência clara e distinta, a tal ponto que não se sente a 
necessidade de explicá-la (1996, p. 91). 

 

Assim, neste obstáculo epistemológico a presença de uma única imagem 

ou o uso de uma única palavra se torna capaz de explicar um determinado 

conteúdo. No entanto, ao fazê-lo pode-se gerar uma visão distorcida e 

deturpada do conhecimento científico, uma vez que alguns termos podem, 

inclusive, serem usados por teorias diferentes, com significados diferentes e 

também em contextos diversos.  

Referente a esse obstáculo, Bachelard sinaliza que ―para ser coerente, 

uma teoria da abstração necessita afastar-se bastante das imagens primitivas‖ 

(1996, p. 94), pois uma vez o seu uso, ao invés de contribuir e facilitar o 

entendimento pode surtir efeito contrário, haja vista que ―a imagem tão clara 

pode, quando aplicada, ficar mais confusa e complicada‖ (1996, p.95). 

Ademais, o uso de ideias primitivas ou mesmo de certas imagens com 

poder de síntese, com o tempo podem constituir-se como esquematizações 

generalizadas e simplistas, porém, cuja ruptura e o abandono ao que a imagem 

representa e a apropriação do conceito científico em si fica prejudicada. 

Apresentando assim grande ameaça à formação do espírito científico, ―pois nem 

sempre são imagens passageiras‖ (BACHELARD, 1996, p. 101). Acabam 

conduzindo para um pensamento autônomo, que tende a completar-se, a 

concluir-se no reino da imagem (1996, p. 101). O mesmo pode ocorrer pelo uso 

excessivo de metáforas explicativas, pois na visão bachelardiana as ―metáforas 

seduzem a razão‖ (1996, p. 97) e isso acaba sendo uma sedução imediata. 
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2.1.4 Obstáculo unitário e pragmático 

 

Neste obstáculo ocorre uma generalização extrema, o espírito pré-

científico concebe a unidade como sendo um princípio alcançado sem maiores 

esforços. A natureza é considerada como sendo única, e assim tudo pode ser 

explicado através da observação e do conhecimento da unidade. O que é 

considerado verdadeiro para o grande deve ser verdadeiro para o pequeno, e 

vice-versa, afinal são da mesma natureza. Sobre essa importância das unidades 

Bachelard preconiza: 

 

Um dos obstáculos epistemológicos em relação com a unidade e o 
poder atribuídos à Natureza é o coeficiente de realidade, que o espírito 
pré-científico atribui a tudo o que é natural. Há nisso uma valorização 
indiscutida, sempre invocada na vida cotidiana e que, afinal, é causa de 
perturbação para a experiência e para o pensamento científico 
(BACHELARD, 1996, p. 113). 

 

Os espíritos pré-científicos seduzem-se pelas unidades como uma única 

característica poderosa. Assim é feita a generalização, e através de um único 

conceito chega-se a ideias e conclusões sintéticas (BACHELARD, 1996). 

Toda essa visão limitada acaba sendo exagerada, pois é um pensamento 

mutilado e não condiz com a realidade. Bachelard o considera como sendo uma 

aberração, pois as conclusões as quais se podem chegar são sempre 

perigosas. 

Deste modo observa-se que essa visão está ligada á concepção de 

perfeição da natureza, e o pragmatismo do obstáculo está ligada a tendência de 

se buscar uma explicação para determinado fenômeno. 

 

2.1.5 Obstáculo substancialista 

 

Bachelard concebe este como sendo um obstáculo polimorfo ―constituído 

por intuições muito dispersas e até opostas‖ (BACHELARD, 1996, p. 121). 

Sendo visto também como monótona explicação das propriedades por meio da 

substância, na qual o espírito pré-científico atribui à substância inúmeras 

qualidades e características, deixando sobrecarregado de sentidos e 

significados. Neste obstáculo é feita uma explicação minuciosa, detalhando e 
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atribuindo ao objeto todos os conhecimentos sem hierarquização, deixando-o 

sobrecarregado de características que o mesmo pode nem apresentar, como 

nestes exemplos: ―poeira gruda na parede eletrizada, logo, a eletricidade é uma 

cola, um visco” (BACHELARD, 1996, p. 128). 

As substâncias passam a apresentar diversas qualidades: ―tanto a 

qualidade superficial como a qualidade profunda, tanto a qualidade manifesta 

como a qualidade oculta” (BACHELARD, 1996, p. 121). 

O autor ainda considera que substancialização de qualidades 

imediatamente percebidas pela intuição, podem impedir futuros progressos do 

pensamento científico que se contentou com a descrição de características de 

substancialização, e não permite ao espírito tecer crítica a essa sensação 

(BACHELARD, 1996).  

 

2.1.6 Obstáculo realista 

 

Neste obstáculo a mente ainda está deslumbrada com a presença do real, 

tomando impressões pessoais do pesquisador. Sendo que um argumento 

realista tem mais peso contra o que não é concreto. Pois ao seguir a 

argumentação de um realista, imediatamente ele acredita que está em 

vantagem sobre o adversário, uma vez que tem o real do seu lado, possuindo a 

riqueza do real, ao passo que seu adversário, persegue sonhos vãos 

(BACHELARD, 1996). 

Assim, percebe-se que neste tipo de obstáculo a tentativa de facilitar a 

compreensão dos fenômenos, o espírito pré-científico busca concretizar o 

abstrato fazendo uso de analogias que esvaziam todo o conteúdo científico, isto 

é, são geradas imagens concretas de fenômenos abstratos pelo indivíduo que 

bloqueiam a ruptura epistemológica do senso comum para a compreensão dos 

aspectos abstratos e matemáticos dos fenômenos. 

 

2.1.7 Obstáculo animista 

 

O obstáculo animista é aquele que tende para as características humanas, 

em ―um verdadeiro fetichismo da vida‖ (1996, p. 186), atribuindo propriedades 

antropomórficas aos fenômenos e objetos materiais e abstratos. 
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Na visão dos animistas, quando uma substância deixa de ser animada, ela 

perde algo de essencial, uma vez que a matéria que saia de um ser vivo perde 

propriedades importantes. 

Essa dinâmica leva a uma visualização grosseira e equivocada dos 

fenômenos por parte do pré-cientista e, consequentemente, acaba impregnando 

neste uma crença que o mesmo compreenda como verdadeira. Com a finalidade 

de que as ciências físicas se depreendam do animismo, o espírito científico 

deve se mover no sentido de superar esse fetichismo em atribuir características 

antropomórficas aos fenômenos e objetos. 

 

(...) preocupação constante de comparar os três reinos da Natureza, às 
vezes a respeito de fenômenos muito especiais. Não é apenas um jogo 
de analogias, mas a real necessidade de pensar de acordo com o que 
imaginam ser o plano natural. Sem essa referência aos reinos animal e 
vegetal, os estudiosos teriam a impressão de trabalhar sobre 
abstrações (BACHELARD, 1996, p. 188). 

 

O obstáculo animista se faz muito presente nos comportamentos do 

espírito pré-científico, pois estes consideram a vida com uma valorização 

máxima da matéria. Logo, atribuir vida os minerais ou fazer conexões entre 

características humanas nos vegetais e outros objetos, parece algo normal e 

corriqueiro. Neste sentido até conceitos relativos à saúde muitas vezes são 

atribuídos pelos espíritos pré-científicos aos minerais como, por exemplo, o 

conceito de doença: ―A ferrugem é uma doença à qual o ferro está sujeito‖ (DE 

BRUNO apud BACHELARD, 1996, p. 194). 

A preocupação de Bachelard com esse obstáculo reside no fato dessas 

analogias feitas ingenuamente atribuindo propriedades biológicas para a 

explicação de fenômenos físicos, é que essas explicações acabam por encobrir 

a compreensão do fenômeno físico de fato e ao mesmo tempo supervalorizando 

apenas os aspectos biológicos.  

Bachelard sinaliza que a noção de obstáculo epistemológico pode ser tanto 

estudada em relação ao desenvolvimento da ciência, quanto também na prática 

da educação, como se observa em sua obra que contém vários exemplos de 

trechos retirados de livros didáticos. Todavia, faz-se necessário considerar que 

esta, seja em qualquer um dos campos, não se constitui em uma análise fácil. 

Exige muita atenção do pesquisador na escolha dos documentos a serem 
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analisados, e também ter em mente se esta escolha representará algum avanço 

para a ciência ou não, uma vez que muito daquilo que já foi produzido e faz 

parte da história, nem sempre se constituiu como alguma mudança significativa 

no campo científico (COSTA, 2009). 

Estar ciente da existência de obstáculos epistemológicos e que estes 

precisam ser superados para que a aprendizagem ocorra, auxilia o professor no 

exercício do seu papel no processo de ensino e aprendizagem. Diagnosticar 

quais são esses obstáculos e onde eles estão, torna uma tarefa mais fácil para 

a escolha de procedimentos metodológicos a serem utilizados na superação 

dessas barreiras, facilitando assim a melhor compreensão dos conteúdos 

trabalhados (CARVALHO FILHO, 2005). 

Partilhando desse mesmo ponto de vista, Silva (2014) em sua análise feita 

sob a perspectiva da história e filosofia da ciência, constatou nos livros didáticos 

problemas relativos à reconstrução histórica dos acontecimentos referentes à 

elaboração da Teoria Celular. Como por exemplo, nos conteúdos de célula do 5º 

ano do ensino fundamental em que eram feitas analogias das células com tijolos 

de construção. Já nos conteúdos dos 7º e 8º anos, os problemas encontrados 

foram concernentes à falta de contextualização dos conteúdos, bem como as 

―atribuições dadas a determinados cientistas desde o momento da descoberta 

da célula até a elaboração da Teoria Celular na sua versão mais moderna‖ 

(SILVA, 2014, p. 21).  

No Ensino Médio, os temas de citologia são desenvolvidos de forma mais 

abrangente, a estrutura celular e os seus mecanismos de funcionamento são 

apresentados, o que acaba por exigir dos alunos um conhecimento científico 

mais elaborado. Caballer e Giménez (1993) apud Silveira (2013) sustentam que, 

muitos desses conteúdos são ensinados por professores que se baseiam 

unicamente no livro didático, não levando em conta se os estudantes estão 

preparados ou não naquele momento para a compressão dos conceitos 

científicos desses conteúdos. Assim, consideramos que é nos livros didáticos 

deste nível de ensino que se encontram maiores possibilidades de análise, 

inclusive com o olhar da epistemologia bachelardiana, que é o nosso caso.  

Silveira (2013) em sua pesquisa observou que os assuntos de citologia são 

comumente citados pelos alunos como difíceis de serem compreendidos. Estes 
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estudos também indicaram que as dificuldades que concernem a essa área da 

biologia afetam alunos de todas as idades e não variam entre os gêneros. 

A autora aponta ainda como resultado dessa pesquisa, que um dos 

principais obstáculos está relacionado ao ensino quase concomitante dos tipos 

de divisões celulares (mitose e meiose) lado a lado, com esquemas e desenhos 

semelhantes entre si, de tal maneira que as particularidades de cada processo 

não sejam tão perceptíveis, o que acaba causando confusão (SILVEIRA, 2013). 

Cerri (2001) argumenta que também há falta de conhecimento de alguns 

princípios químicos: a deficiência da compreensão de conceitos fundamentais, 

afeta o entendimento dos fenômenos biológicos. Palmero (1997) apud Cerri 

(2001) cita que alimentos e nutrientes não são relacionados à composição 

química dos seres vivos, portanto há dificuldades de entender o corpo dos seres 

vivos como um sistema químico. Havendo assim profundo desconhecimento dos 

processos biológicos em níveis bioquímico e físico-químico, no qual a matéria 

viva e não viva não são percebidas como constituídas de átomos e, muito 

menos, que são constituídas dos mesmos elementos químicos. Isso implica na 

dificuldade de relacionar as estruturas celulares, ao Transporte Celular, ao 

metabolismo e a o funcionamento dos organismos, apresentando ainda um 

distanciamento dos temas e conteúdos tratados, e pouca capacidade de inter-

relacioná-los com a sua vida cotidiana. 

Sob esse aspecto, um dos argumentos de Bachelard se refere ao 

importante papel executado pela figura do professor de ciências, este 

desempenho não seria relativo à transmissão de uma nova cultura, porém, a 

atuação no sentido de contribuir para que esta mudança de cultura ocorra, em 

outras palavras, colaborar no processo de superação dos obstáculos que se 

manifestam no dia-a-dia (COSTA, 2009). 

Nesta mesma lógica, Carvalho Filho (2005) esclarece que para Bachelard o 

ensino dos conceitos científicos não é suficiente para que os estudantes se 

apropriem da cultura científica. Sendo então necessário que haja o rompimento 

dos obstáculos ao entendimento desses conceitos. De acordo com Bachelard, o 

ensino de ciências não pode ser concebido da seguinte maneira: 

 

Começa como uma aula, que é sempre possível reconstruir uma cultura 
falha pela repetição da lição, que se pode fazer entender uma 
demonstração repetindo-a ponto a ponto. Não levam em conta que o 
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adolescente entra na aula de física com conhecimentos empíricos já 
constituídos: não se trata, portanto, de adquirir uma cultura 
experimental, mas sim de mudar de cultura experimental, de derrubar 
os obstáculos já sedimentados pela vida cotidiana (BACHELARD, 
1996, p. 23). 

. 

Carvalho Filho (2005) sinaliza ainda que, sob a perspectiva bachelardiana, 

o mais importante no ensino de ciências não é apenas o ensino correto do 

alfabeto científico, mas sim instigar que a ruptura das antigas convicções seja 

feita e que isso redunde na aquisição de novos conhecimentos pelos 

estudantes. Havendo, portanto, a necessidade de uma mudança psicológica, 

pois: 

 

As novas doutrinas nos ensinam a desaprender, nos solicitam, se 
podemos dizer, de desintuicionar uma intuição por outra, de romper 
com as análises primeiras para pensar o fenômeno ao termo de uma 
composição (BACHELARD, 1968, p. 81). 

 

Unicamente com o rompimento das ideias imediatas ―é que o estudante 

será capaz de apreender os complexos conceitos científicos que não refletem a 

realidade, mas são, sim, construções aproximadas do mundo‖ (CARVALHO 

FILHO, 2005, p. 5). 

Nas palavras de Bachelard (1996, p. 19): ―um obstáculo epistemológico se 

incrusta no conhecimento não questionado‖. Para ele não se trata de considerar 

obstáculos externos como a complexidade e efemeridade dos fenômenos, muito 

menos considerar a fraqueza dos sentidos e do espírito humano. Para ele, é na 

essência do próprio ato de conhecer que aparecem por um imperativo funcional, 

lentidões e conflitos. É no próprio ato de conhecer que estão as causas da 

estagnação e até regressão, além da revelação das causas de inércia, 

denominadas de obstáculos epistemológicos (BACHELARD, 1996).  

Segundo Bachelard, é o sentido de problema que caracteriza o espírito 

científico. Se não há problema, se não há questionamentos ou perguntas não 

pode haver conhecimento científico. Por outro lado, hábitos intelectuais que 

foram úteis e sadios podem, com o tempo, entravar a pesquisa, uma vez que 

nosso espírito tem a tendência irresistível de considerar como mais clara a ideia 

que costuma utilizar com frequência (BERGSON, 1934 apud BACHELARD, 

1996, p. 19). 
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Considerando a revisão apresentada acerca do referencial adotado, no 

próximo capítulo abordaremos sobre os livros didáticos e a sua importância na 

educação ao longo do tempo. 
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CAPÍTULO 3 

 

O LIVRO DIDÁTICO  
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3.1 O LIVRO DIDÁTICO  

 
Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz 
um livro, um governo, ou uma revolução, alguns dizem que 
assim é que a natureza compôs as suas espécies. 

Machado de Assis 
 

Este capítulo se propõe a discutir sobre o uso dos Livros Didáticos (LD) ao 

longo do tempo, considerando sua importância para a educação básica 

brasileira, bem como as políticas públicas sobre o assunto, em especial o 

PNLD.  

 

3.1.1 Na linha do tempo 

 

O livro didático é um dos principais e mais antigos recursos para o ensino 

aprendizagem, e ainda hoje apresenta notória influência na veiculação de 

conhecimentos sistematizados. Esse material é compreendido como um 

instrumento a serviço de um processo de formação e disseminação de 

conhecimento, uma vez que seu conteúdo é organizado de forma sistemática 

segundo a própria visão de escola de uma determinada sociedade (OLIVEIRA, 

2006), variando também, ao longo do tempo, a forma como é construído e os 

valores nele impressos. 

O início dos livros didáticos remonta à Grécia antiga (LORENZ, 1986). Já 

no século XVII, Johannes Amos Comenius (1592-1670) em sua Didática Magna, 

propôs um sistema escolar que funcionaria através de uma tipografia e faz 

referência à importância do livro didático nesse processo formativo: 

 
O papel são os alunos, em cujos espíritos devem ser impressos os 
caracteres das ciências. Os tipos são os livros didáticos e todos os 
outros instrumentos propositadamente preparados para que, com a 

sua ajuda, as coisas a aprender se imprimam nas mentes com  

pouca fadiga. A tinta é a viva voz do professor que transfere o  

significado das coisas, dos livros para as mentes dos alunos. O  

prelo é a disciplina escolar que a todos dispõe e impele para se 

embeberem dos ensinamentos (COMENIUS, 2001, p. 158). 
 

No Brasil, o livro didático é um instrumento de grande valor educacional 

presente na educação desde o período colonial (RIBEIRO, 2003). No entanto, 

https://www.pensador.com/autor/machado_de_assis/
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este instrumento era para poucos privilegiados, somente os poderosos na 

hierarquia social tinham acesso (SANTOS; MARTINS, 2011). 

Porém, a estrutura de organização e distribuição de dicionários, obras 

literárias e dos livros didáticos a serem utilizados nas escolas da Educação 

Básica brasileira, só se concretizou ao final da década de 1920 (FRANCO-

PATROCÍNIO; FREITAS-REIS, 2017), quando em 1929 o governo brasileiro 

criou o Instituto Nacional do Livro (INL). Essa criação objetivava legitimar os LD 

nacionais e, consequentemente, aumentar e sistematizar a sua produção 

(NBUNDÉ, 2017). 

Em 1938 o Decreto-Lei no 1.006, de 30/12/38 criou a Comissão Nacional 

do Livro Didático (CNLD), para avaliar os livros a serem ofertados à comunidade 

estudantil (FRANCO-PATROCÍNIO; FREITAS-REIS, 2017). No entanto, Silva 

(1998) considera que a valorização do livro didático no contexto educacional 

brasileiro só ocorreu diante do acordo MEC/USAID estabelecido em 1966, já 

com o país sob o regime militar. Sobre este acordo Witzel (2002) considera que 

um de seus objetivos era a distribuição de livros didáticos em grande escala 

para atender ao grande número de alunos, e que isto deveria ser feito em curto 

prazo, tornando ―disponíveis cerca de 51 milhões de livros para estudantes 

brasileiros no período de três anos, sendo essa distribuição gratuita‖ (WITZEL, 

2002, p. 13). 

A Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692 de agosto do ano de 1971 (LDB/71) 

trouxe algumas alterações no currículo escolar, tornando obrigatórios temas no 

1º e 2º graus, ligados à saúde na educação básica. Essa obrigatoriedade trouxe 

mudanças nos conteúdos curriculares, bem como nos livros didáticos da 

Disciplina de Ciências no Ensino Fundamental e também na Educação Física 

(NBUNDÉ, 2017).  

Durante as décadas de 1970 e 1980 os LD foram adquirindo uma 

importância muito maior no sistema educacional do Brasil. Alguns fatores como 

―a desvalorização do ensino público e a falta de qualificação profissional do 

educador contribuíram para que o livro didático torna-se um instrumento de 

ensino indispensável e exemplo em excelência‖ (SANTOS; MARTINS, 2011, p. 

20). Nesse contexto os LD promoveram a uniformização do currículo nas 

escolas. Todavia ainda nessas décadas foram várias as críticas surgidas sobre 

como os livros didáticos eram produzidos e como os conteúdos eram 
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apresentados. A forma autoritária e impositiva que o material chegava para os 

educadores, e a não participação desses na sua formulação e nas decisões 

curriculares, incomodava os educadores.  

A história do livro didático no Brasil, até a década de 80 resume-se, como 

vimos, em uma série de decretos-lei e iniciativas governamentais que criaram, 

de tempos em tempos, novas comissões, novos acordos, com vistas a 

regulamentar uma política satisfatória tanto para a produção quanto para a 

distribuição de livros. Entretanto, as decisões, na maioria das vezes, partiam de 

um único órgão composto por técnicos e assessores do governo, pouco 

familiarizados com a problemática da educação e, raras vezes, qualificados para 

gerenciar a complicada questão do livro didático (FREITAG et al., 1993)., Neste 

sentido Witzel (2002) argumenta que: 

 

 
[...] as decisões em torno do livro didático foram, via de regra, 
ineficazes por conta da inexperiência e, sobretudo, da incompetência 
daqueles que respondiam pelo ensino no Brasil, além, é claro, de toda 
essa questão estar inserida em uma política altamente centralizadora. 
Ora, nesse contexto, o professor, um dos principais usuários do livro, 
não participava seja dos processos decisórios do sistema educacional, 
em geral, seja das discussões sobre o livro didático, em particular 
(WITZEL, 2002, p. 14-15). 

 

Essas críticas ao distanciamento dos professores nos remetem ao que 

Comenius abordava ainda no século XVII, na Didática Magna, na qual propunha 

uma escola moderna que descartava o uso de obras clássicas e fazia o uso dos 

livros didáticos. Para ele isto descartaria em grande parte o conhecimento do 

professor:  

 

(...) finalmente serão hábeis para ensinar, mesmo aqueles a quem a 
natureza não dotou de muita habilidade para ensinar, pois a missão de 
cada um não é tanto tirar da mente o que deve ensinar, como 
sobretudo comunicar e infundir na juventude uma erudição já 
preparada e com instrumentos também já preparados, colocados nas 
suas mãos (COMENIUS, 2001, p. 262). 

 

 

Costa (2015) considera que o próprio ato de considerar uma ciência como 

sendo estanque é um obstáculo epistemológico, haja vista que as a 

inquietações fazem parte da mente dos cientistas, ―exigindo‖ uma coerência na 
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reorganização do saber, vendo ou antevendo a revolução das ideias científicas 

(p. 192), uma vez que a ciência ―sempre avançará, por aproximações e em 

retificações sucessivas, em um processo sem fim – é da inquietude do ser 

humano a mudança‖ (p. 195). A escola deve ter essa mesma convicção, pois o 

saber e aprendizagem também não são processos uniformes e padronizados.  

A autora ainda coloca que: 

 

Se o aluno não compreende do jeito que o professor espera, ele 
compreende do seu próprio jeito, com suas razões pessoais, com 
imagens primeiras e toda uma variedade de psicologismos subjetivos, 
cheios (ou vazios) de imaginação. O professor vai pelo caminho mais 
fácil, quase sempre amparado pelo livro didático, que também facilita o 
trabalho do aluno. Ou seja, a escola no seu todo usa métodos fáceis, 
sem problematização para o nível da abstração – sendo que deveria 
levar o aluno a raciocínios e questões polêmicas, propondo soluções 
possíveis. Bachelard previa uma escola que trabalhasse o aluno como 
um observador do objeto científico, pois ele defendia a tese de que 
quem melhor conhece tem mais condições de questionar, e o professor 
precisa exercer uma pedagogia com atitude objetiva (COSTA, 2015, p. 
195, grifo nosso). 

 

Vemos claramente nessa perspectiva, uma forte oposição a educação 

livresca, vertente também combatida pelo escolanovista Anísio Teixeira. Em seu 

discurso de posse no INEP (atualmente Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 1952, Anísio relatou um pouco do 

que ele pensava sobre como deve ser feita a utilização dos livros nas escolas.  

  
[...] não podemos fazer escolas sem professores, seja lá qual for o 
nível das mesmas, e, muito menos, ante a falta de professores, 
improvisar, sem recorrer a elementos de um outro meio, escolas para 
o preparo de tais professores. Depois, não podemos fazer escolas 
sem livros. [...] 
[...]  
Os métodos de tratamento surgirão nos guias e manuais de ensino 
para os professores e diretores de escolas, os quais constituirão livros 
experimentais de sugestões e recomendações, para a condução do 
trabalho escolar. Em complemento deveremos chegar até o livro 
didático, compreendendo o livro de texto e o livro de fontes, buscando 
integrar nestes elementos de trabalho o espírito e as conclusões dos 
inquéritos procedidos. (TEIXEIRA, 1952 apud MUNAKATA, 2000, p. 
129-130).  

  

Apesar de negar uma educação livresca, Anísio não negava a importância 

dos livros didáticos, porém era contrário ao seu uso mecânico e decorativo.  
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[...] professor preleccionava, marcava a seguir a licção e tomava-a no 
dia seguinte. Os livros eram feitos adrede, em licções. Os programmas 
determinavam o periodo para se vencerem taes e taeslicções. Exames, 
que verificavam si os livros ficaram apprendidos, condicionavam as 
promoções. O alumno bom era o mais docila essa disciplina, aquelle 
que melhor se adaptava a esse processo livresco de se preparar para o 
futuro. 
Ora, tal escola, simplesmente supplementare preparatoriaé inadequada 
para a situação em que nos achamos (TEIXEIRA, 1930, p 6-7). 

 

Contradizendo esta visão distanciada do professor e do livro didático, 

Oliveira (1984, p. 27) considera sua utilização ―como instrumento com dupla 

função, a de transmitir um dado conteúdo e de possibilitar a prática de ensino‖. 

Assim para ele, o LD deve atuar na mediação da relação entre professor e aluno 

servindo como modelo na atuação pedagógica, superando a noção simplista de 

seleção e apresentação de conteúdos devendo ser entendido de modo mais 

amplo, inserido social e politicamente (FERRARO, 2011). 

Mas, infelizmente, mesmo essas críticas de retrocesso não conseguiram 

proporcionar inovações significativas nos livros didáticos que ainda seguiram 

apresentando fragmentação e banalização dos conhecimentos científicos 

escolares (SANTOS; MARTINS, 2011). 

Na década de 1980, através do decreto 91.542, de 19/08/1985, foi 

instituído o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), cuja principal função é 

a distribuição gratuita de livros aos alunos nas escolas públicas do país. No 

entanto, somente em 2003 o programa passou a atender também o nível médio, 

com a resolução CD FNDE n. 38, de 15/10/2003 que instituiu o Programa 

Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM)5. Vale ressaltar que o 

surgimento do PNLD ocorreu em um contexto de grandes transformações na 

sociedade brasileira, na tentativa de organizar novamente um estado 

democrático, após 21 anos da ditadura militar. Segundo Nbundé (2017, p. 17) 

―O PNLD foi um dos programas criados em resposta à mobilização e luta dos 

educadores por uma educação pública de qualidade no país‖.  

A década de 90 trouxe inúmeras reformas educacionais, que segundo 

Santos e Martins (2011, p. 20) ―visavam principalmente sensibilizar os 

educadores quanto à responsabilidade e necessidade de alterações nos 

                                            
5
 A resolução CD FNDE nº. 60, de 20/11/2009 incluiu o Ensino Médio como nível atendido pelo 

PNLD, juntamente com o Ensino Fundamental, sendo, portanto não mais utilizada sigla 
PNLEM, mas sim PNLD Ensino Médio a partir de 2010 (PNLD 2010).  
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conteúdos e metodologias de ensino‖. Assim, vários programas foram 

elaborados com a finalidade de provocar alterações nas estruturas escolares, e 

isso também abrangia modificações nos livros didáticos e outros materiais a 

serem distribuídos nas escolas. No entanto as autoras ainda consideram que 

―essas reformas e imposições não alcançaram os objetivos propostos por se 

tratarem de projetos simples, uma vez que dependiam principalmente de 

financiamento e apoio governamental‖ (SANTOS; MARTINS, 2011, p. 21). 

Ainda segundo as autoras as propostas e documentos que propunham tais 

reformas, em sua maioria, não chegavam sequer a serem discutidas nas 

escolas, e tal descaso consequentemente ocasionara desconfiança e a perda de 

credibilidade perante os professores, um dos principais agentes formador de 

opinião e maior consumidor de livros didáticos (SANTOS; MARTINS, 2011). 

Autores como Megid Neto e Fracalanza (2003) e Xavier et al (2006) 

afirmam que os LD passam constantemente por mudanças para adequar-se a 

realidade escolar brasileira, e consideram que, de fato, as principais mudanças 

se devem a implantação do PNLD. O programa, além de ofertar livros didáticos 

para as escolas públicas, também é o responsável por oferecer materiais 

paradidáticos, dicionários e obras em braile para os portadores de necessidades 

especiais (SANTOS; MARTINS, 2011). 

Anteriormente a criação do PNLD, os livros didáticos eram produzidos 

pelas editoras nacionais sem critérios claramente estabelecidos sobre 

conteúdos a serem abordados, haja vista que somente em 1993/1994 foi 

lançada a publicação intitulada ―Definição de Critérios para Avaliação dos Livros 

Didáticos‖ pelo Ministério da Educação – MEC (PATRÍCIO; OLIVEIRA, 2016). 

Publicação esta que culminou para que em 1996 fosse implantada a análise e 

avaliação pedagógica prévia do conteúdo, através do Guia de Livros Didáticos, 

como forma de controlar a sua qualidade. 

Batista (1999) a respeito da qualidade do livro didático e sua forma de 

utilização porta das seguintes palavras:  

 

Trata-se de um livro efêmero, que se desatualiza com muita 
velocidade. Raramente é relido, pouco se retorna a ele para buscar 
dados ou informações e, por isso, poucas vezes é conservado nas 
prateleiras de bibliotecas pessoais ou de instituições: com pequena 
autonomia em relação ao contexto da sala de aula e à sucessão de 
graus, ciclos, bimestres e unidades escolares, sua utilização está 
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indissoluvelmente ligada aos intervalos de tempo escolar e à ocupação 
dos papéis de professor e aluno. Voltado para o mercado escolar, 
destina-se a um público em geral infantil; é produzido em grandes 
tiragens, em encadernações, na maior parte das vezes, de pouca 
qualidade, deteriorasse rapidamente e boa parte de sua circulação se 
realiza fora do espaço das grandes livrarias e bibliotecas (BATISTA, 
1999, p. 529). 

 

Como forma de diminuir essa efemeridade dos livros didáticos e garantir a 

produção de um material tanto de maior qualidade dos conteúdos quanto de 

maior durabilidade, o PNLD se propõe a fazer uma avaliação dos livros didáticos 

antes que estes cheguem às salas de aula. Sendo executado em ciclos trienais 

alternados, o que garante a distribuição dos livros para todos os alunos.  

Como observa Nbundé (2017, p. 17) ―A cada ano o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), adquire e distribui livros para todos os 

alunos/as de determinada etapa de ensino, repõe e complementa os livros 

reutilizáveis para outras etapas‖ 

Assim, em um ano, por exemplo, os alunos das séries iniciais do Ensino 

Fundamental recebem os livros e, no ano seguinte, os alunos do Ensino Médio é 

que recebem. Desta forma, nota-se a necessidade dos livros didáticos 

apresentarem boa durabilidade e serem conservados pelos alunos, para que no 

ano subsequente novos estudantes possam fazer o uso do mesmo (SANTOS; 

MARTINS, 2011). 

O MEC institui a análise de todos os livros que se inscrevem no PNLD 

(HORIKAWA; JARDILINO, 2010). A avaliação é feita de forma criteriosa para 

que sejam selecionados aqueles que são considerados os melhores livros para 

o ensino. A chamada é feita através da publicação de um edital, a partir do qual 

os interessados montam suas obras e encaminham para avaliação. Os 

selecionados fazem parte do Guia de Livros Didáticos e são apresentados para 

que os professores possam escolher aqueles que julguem mais indicados à sua 

realidade escolar.  

A avaliação dos LD do PNLD é feita por uma comissão composta por 

especialistas, que utilizam os critérios avaliativos estabelecidos pelo MEC. 

Segundo Horikawa e Jardilino (2010) de maneira geral, os critérios referem-se: 

 

[...] à adequação didática e pedagógica, à qualidade editorial e gráfica, 
à pertinência do manual o professor como instrumento que permitiria 
não só a adequada utilização do livro didático, como também a 
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atualização do professor, em termos das abordagens assumidas pelos 
autores do manual. Seriam excluídas as obras que expressassem 
qualquer forma de preconceito ou a ela induzissem, que contivessem 
erros graves, conteúdos desatualizados ou que orientassem o aluno ao 
erro. Os livros não excluídos seriam categorizados, em virtude da 
qualidade apresentada, em termos de ‗não recomendados‘, 
‗recomendados com ressalvas‘ e ‗recomendados‘ (p. 158-159).  

 

No caso do PNLD 2015, objeto de nossa pesquisa, a seleção foi feita por 

meio do Edital 01/2013, para o processo de inscrição e de avaliação dos LDS 

destinados aos estudantes e professores do Ensino Médio (BRASIL, 2014). O 

referido edital solicitava as versões impressas e digitais das obras. Para 

concorrer com este, foram inscritas 16 obras do componente de Biologia da 

área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, sendo 13 (treze) do Tipo 1 

(impressa e digital) e 3 (três) do Tipo 2 (impressa e em PDF) (BRASIL, 2014). 

Tendo sido feita a avaliação dos inscritos por uma equipe composta por 37 

professores especialistas de diversas instituições do Brasil.  

O edital que deu origem ao PNLD 2015 apresentava critérios gerais 

eliminatórios comuns a todas as áreas, e critérios eliminatórios específicos das 

Ciências da Natureza e outros para a Biologia. Os critérios gerais referem-se ao 

atendimento à legislação, às diretrizes, observância a princípios éticos, 

coerência teórico-metodológica, respeito à interdisciplinaridade e atualização 

dos conteúdos, entre outros. Já os critérios eliminatórios das Ciências da 

Natureza dizem respeito à contextualização e interdisciplinaridade da área, 

contextualização dos conteúdos, etc. E por fim, os critérios específicos para 

Biologia se referiam à compreensão do fenômeno da vida, a organização dos 

conhecimentos biológicos baseados em temas estruturantes, contextualização 

da construção do conhecimento biológico, dentre outros. 

Os critérios mencionados acima, em linhas gerais, se desdobram na ficha 

de avaliação pedagógica das obras, com uma série de perguntas e requisitos 

que deveriam ser atendidos para que a obra fosse uma das escolhidas no 

certame. De um modo geral, estes critérios, mesmo nas descrições e itens mais 

específicos, apresentam muitas generalizações, tanto do que se espera de um 

livro didático, quanto do conteúdo nele apresentado. Talvez por isso este 

recurso pedagógico, mesmo passando por uma séria verificação de qualidade, 

muitas vezes ainda é alvo de pesquisas dos mais diversos cunhos: Análise de 

conteúdo, erro conceitual, qualidade gráfica e os nossos também já referidos 
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obstáculos epistemológicos, mesmo com as mudanças impostas a cada edital 

no decorrer da existência do Programa.  

Como podemos observar, ao longo dos anos, portanto, o livro didático se 

consolidou como um recurso pedagógico capaz de nortear e até mesmo 

provocar mudanças nas metodologias de ensino, passando a ser um elemento 

quase indissociável no arsenal didático dos professores. Neste sentido, é útil 

lembrar-se das palavras de Silva (1996, p. 8) ―não é à toa que a imagem 

estilizada do professor apresenta-o com um livro nas mãos, dando a entender 

que o ensino, o livro e o conhecimento são elementos inseparáveis, 

indicotomizáveis‖.  Desta forma, conforme pontuam Araújo et al. (2014, p. 3) ―No 

ensino de ciências o livro didático torna-se um instrumento de fundamental 

importância, pois em muitos casos representa o único material didático 

disponível‖, ressaltando ainda mais o significado que o livro didático tem no 

ensino. Referente a isso, Cicillini, no ano de 1998, em estudos sobre a utilização 

dos livros didáticos pelos professores de Biologia no Ensino Médio, constatou 

que: 

 

Ainda que utilizassem outros textos como jornais e revistas, a 
relevância desses outros recursos no ensino de Biologia é pequena 
diante do valor que esses professores atribuíram às funções do livro 
didático e sua forma de utilização (CICILLINI, 1998, p.32). 

 

Para os autores Carvalho e Garcia (2006) na atualidade, apesar da vasta 

gama tecnológica disponível, o LD ainda constitui-se como recurso pedagógico 

mais difundido no Brasil: 

 

A exemplo do que ocorre atualmente em outras instituições, a escola 
tem acesso a um sem número de recursos inovadores proporc ionados 
pela tecnologia, sendo, no entanto, o livro didático o principal recurso 
educativo no ensino escolar, o que nos permite expressar que dentre 
os diferentes recursos, o livro didático é um dos materiais de mais forte 
influência na prática do ensino brasileiro (p. 1536). 

 

Nesta mesma ideia Selles e Ferreira (2004) consideram que LD ainda é um 

grande recurso de uso docente na Educação Básica, e acrescentam que muitas 

vezes ele tem a função de guiar o professor em seu trabalho, ―no trabalho 

cotidiano, os professores descobrem nos livros não somente os conteúdos a 

serem ensinados, mas também uma proposta pedagógica que passa a 
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influenciar de modo decisivo a ação docente‖ (SELLES; FERREIRA, 2004, p. 

104). Por outro lado, para os estudantes, muitas vezes é praticamente a única 

fonte de consulta e de estudo fora do âmbito escolar, perpassando por relações 

de poder, se modificando ao longo tempo com os contextos cultural, histórico, 

político e econômico da sociedade (ECHEVERRÍA; MELLO; GAUCHE, 2010). 

Notamos assim que o livro didático é um recurso permeado da interveniência de 

vários sujeitos em sua produção, elaboração, realização, circulação e 

consumo/uso (FERRARO, 2011). 

Sob essa perspectiva Amorim (1999 apud Brito et al. 2008) mencionam 

que, um dos caminhos para o rompimento do tradicionalismo na produção de 

conhecimento escolar, é a inserção de novos conteúdos culturais que sejam 

capazes de provocar mudanças na compreensão da realidade, e não apenas 

ilustrá-las ou estimulá-las. Com a homogeneização aparente da ―oferta‖ do 

Ensino Médio, visando à garantia de uma formação igualitária a todos que 

ingressassem e permanecessem na instituição escolar, que foi proposta pelo 

Ministério, ocorreu o surgimento de dúvidas quanto ao real poder de 

transformação, pois, são minimizadas as condições históricas, culturais e 

econômicas dos sujeitos por ela atingidos (WEBER, 2007). Fator este que, para 

Schwab (1973) apud Moraes (2005, p. 17) pode ser explicado por 

compreensões equivocadas de ciência, na qual o ―conteúdo tem sido entendido 

como estático, persistindo a ideia de que a ciência se desenvolve por acréscimo 

de novos conhecimentos. Neste sentido é que os livros didáticos apresentam-se 

cada vez mais extensos‖. 

Como crítica a essa visão de melhoria dos livros didáticos via acréscimos 

de conteúdos e informações descontextualizadas, Bachelard (1996) cita um 

exemplo da Geografia, cujos ―atuais manuais‖ ―estão repletos de dados 

numéricos dos quais não se apresenta a variabilidade nem o campo de 

exatidão‖ (p. 265). Ele ainda cita trechos do referido livro: ―a temperatura média 

em Menton é de 16°3‖ (p. 265); quando nos deparamos com o fato ―de a média 

ser apreciada até o décimo de grau, ao passo que a utilização prática dos dados 

climáticos se contenta com o enunciado apenas em graus‖ (p.265); ―o 

departamento do Sena tem uma densidade de 9.192 habitantes por quilômetro 

quadrado‖ (p. 266). Para Bachelard há uma precisão exagerada se referindo a 

densidade populacional, em especial ao fato da ênfase dada para ―um número 
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fixo para um conceito flutuante‖ (p. 266). Bachelard cita o excesso de números 

nos livros de geografia, fazendo critica a relevância da informação, bem como à 

própria pedagogia:  

 

Desse mesmo autor, o livro de geografia para alunos de 16 anos 
contém 3.480 números, quase todos com o mesmo valor científico. 
Essa sobrecarga numérica obriga os alunos a guardarem mais de 100 
números por hora de aula. Isso é pretexto para uma pedagogia 
detestável, atentatória ao bom senso, mas que mantém sem encontrar 
a mínima crítica em disciplinas que, de científicas, só têm o nome 
(BACHELARD, 1996, p. 266).  

 

Partilhando dessa mesma ideia sobre a necessidade da contextualização 

dos conteúdos, Silva (2009) considera que os PCN do Ensino Médio (PCNEM) 

buscam dar significado ao conhecimento escolar, contextualizando os 

conhecimentos e se evitando a compartimentalização, usando para isso a 

interdisciplinaridade. Para a autora ―a proposta da interdisciplinaridade é 

estabelecer ligações de complementaridade, convergência, interconexões e 

passagens entre os conhecimentos‖ (SILVA, 2009, p. 5). 

Como podemos observar pelo exposto nos parágrafos anteriores, após a 

criação do PNLD os livros didáticos passaram a ter maior destaque no Ministério 

da Educação. O que acabou culminando com o despertar do interesse de 

pesquisadores em investigarem sobre o propósito do programa, a qualidade dos 

livros e o seu conteúdo, entre outros aspectos, na tentativa de compreender 

como tem se processado o Ensino no Brasil. 

Neste cenário, muitas pesquisas em educação têm registrado o papel 

exercido pelo livro didático e demonstram que o livro é de fato o principal 

recurso empregado para o ensino, sendo muitas vezes o único material 

confiável acessível (XAVIER et al, 2006; ARAÚJO et al., 2014, FRANCO-

PATROCÍNIO; FREITAS-REIS, 2017; SELLES; FERREIRA, 2004; NBUNDÉ, 

2017). Nesta perspectiva, o LD no Brasil se constitui como a ―ferramenta de 

ensino e aprendizagem e suporte para a organização do currículo na maioria 

das instituições de ensinos Fundamental e Médio do país‖ (XAVIER et al , p. 

276). São muitas vezes considerados agentes determinantes de currículos, 

limitando a inserção de novas abordagens e possibilidades de contextualização 

do conhecimento (CAVAGNOLI; SOARES, 2009). No entanto, para exercer seu 
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papel junto à escola, esse importante material precisa estar atualizado de forma 

a contribuir para redução do abismo entre ciência e cidadania (XAVIER, 2006). 

Como já referido anteriormente, graças a esses fatores os LDs têm se 

tornado fonte de diversos estudos e pesquisas acadêmicas, como afirma 

Bittencourt (2004):  

 

O livro didático tem despertado interesse de muitos pesquisadores nas 
últimas décadas. Depois de ter sido desconsiderado por bibliógrafos, 
educadores e intelectuais de vários setores, entendido como produção 
menor enquanto produto cultural, o livro didático começou a ser 
analisado sob várias perspectivas, destacando-se os aspectos 
educativos e seu papel na configuração da escola contemporânea. O 
livro didático é um objeto cultural contraditório que gera intensas 
polêmicas e críticas de muitos setores, mas tem sido sempre 
considerado como um instrumento fundamental no processo de 
escolarização. O livro didático provoca debates no interior da escola, 
entre educadores, alunos e suas famílias, assim como em encontros 
acadêmicos, em artigos de jornais, envolvendo autores, editores, 
autoridades políticas, intelectuais de diversas procedências. As 
discussões em torno do livro estão vinculadas ainda à sua importância 
econômica para um vasto setor ligado à produção de livros e também 
ao papel do Estado como agente de controle e como consumidor dessa 
produção. No caso brasileiro, os investimentos realizados pelas 
políticas públicas nos últimos anos transformaram o Programa Nacional 
de Livro Didático (PNLD) no maior programa de livro d idático do mundo 
(BITTENCOURT, 2004, p. 471). 

 

A necessidade de se pesquisar os livros didáticos origina não somente do 

fato de ser ele um dos protagonistas dos mecanismos de ensino e 

aprendizagem, mas também pelos valores, que vão além do conteúdo, valores 

explícitos e implícitos que são apresentados aos seus alunos consumidores.  

A necessidade de avaliar a qualidade dos livros didáticos utilizados na 

educação básica é praticamente consenso entre os pesquisadores (MACEDO; 

MENOLLI JÚNIOR, 2015).  Xavier et al (2006) consideram que os LDs  devem 

ser objeto de constante pesquisa na qualidade de seu serviço à educação. Já 

para Rosa e Mohr (2010), as análises dos livros didáticos fazem parte da 

atualidade da educação básica brasileira, uma vez em que além de ser o 

recurso didático mais presente nas salas de aula, também é objeto de política e 

de grande movimentação financeira.  

Contudo, pesquisas recentes mostraram que muitas vezes as obras 

aprovadas pelos rígidos crivos avaliativos do PNLD, ainda contém 

―inadequações conceituais e didáticas, o que reforça a necessidade de novas 

pesquisas de qualidade dos materiais curriculares utilizados nos diversos 
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segmentos da educação‖ (MACEDO; MENOLLI JÚNIOR, 2015, p. 9671). 

Entretanto, como enfatizado por Ferreira e Selles (2004), por meio de estudo 

realizado em artigos publicados em periódicos brasileiros sobre LD de Química, 

Biologia e Física, faz-se necessário considerar que a maioria dessas 

publicações se concentrava em analisar aos erros conceituais desses livros, o 

que poderia gerar obstáculo ao entendimento dos conhecimentos científicos. 

Assim, consideram que em algumas pesquisas ―a centralidade que os erros 

conceituais assumem nos referidos estudos, tende a deslocar os livros de suas 

finalidades didáticas‖ (FERREIRA; SELLES, 2004, p. 2).  

Nessa perspectiva sobre os critérios que podem ser observados na 

análise de um livro, os autores Ezequiel e Dorville (2016) consideram que: 

 

O livro didático, embora tributário das ciências de referência, apresenta 
outras finalidades e não se destina (e nem conseguiria) retratar o 
conhecimento científico da mesma forma com que esse é produzido, 
devendo envolver necessariamente transformações, adaptações e 
obedecer a ritmos e processos distintos. Tudo isso, é bem claro, sem 
risco da qualidade, adequação de conceitos e correção das 
informações transmitidas (p. 4). 

 

Estes autores compreendem que, além da problematização dos erros 

conceituais, uma análise sobre livros didáticos deveria ser feita ―apontando 

potencialidades e limitações de determinadas abordagens, questões que 

poderiam ser levantadas, polêmicas que poderiam ser exploradas‖ (EZEQUIEL; 

DORVILLE, 2016, p.4). 

Bittencourt (2004) sintetiza a importância das pesquisas sobre livros 

didáticos: 

 

As pesquisas e reflexões sobre o livro didático permitem apreendê-lo 
em sua complexidade. Apesar de ser um objeto bastante familiar e de 
fácil identificação, é praticamente impossível defini-lo. Pode-se 
constatar que o livro didático assume ou pode assumir funções 
diferentes, dependendo das condições, do lugar e do momento em que 
é produzido e utilizado nas diferentes situações escolares. Por ser um 
objeto de ‗múltiplas facetas‘, o livro didático é pesquisado enquanto 
produto cultural; como mercadoria ligada ao mundo editorial e dentro 
da lógica de mercado capitalista; como suporte de conhecimentos e de 
métodos de ensino das diversas disciplinas e matérias escolares; e, 
ainda, como veículo de valores, ideológicos ou culturais 
(BITTENCOURT, 2004, p. 471). 
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Por meio deste histórico e discussão, nota-se que o livro didático está 

sempre presente em muitas pesquisas e estudos educacionais. Tanto como 

objeto de análise por ser um grande aliado na sistematização do conhecimento, 

quanto por ser ―usado para atender a interesses políticos em meio a regimes 

governamentais‖ (OLIVEIRA, 2006, p. 38). 

Neste capítulo apresentamos alguns momentos históricos relativos ao 

livro didático no Brasil, bem como a implementação do PNLD e a importância de 

pesquisas sobre o LD. No próximo capítulo abordaremos sobre os percursos 

metodológicos utilizados na investigação dos OEs nos livros didáticos de 

biologia do PNLD 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

OLHARES E TRILHA METODOLÓGICA 
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4.1 A ROTA DO DESCOBRIMENTO 

 

Uma vez que são os livros didáticos que estabelecem 
grande parte das condições materiais para o ensino e a 
aprendizagem nas salas de aula (...) será por aqui que 
devemos começar. 

Michael Apple  
 

Neste capítulo discorreremos sobre a trajetória metodológica da pesquisa. 

Sob esta perspectiva, neste trabalho procuraremos responder as perguntas 

iniciais: Os conteúdos de Transporte Celular presentes em LD de Biologia 

aprovados pelo PNLD 2015 expressam/evidenciam obstáculos epistemológicos? 

Que elementos conceituais e ilustrativos referentes ao conteúdo de TC podem 

ser correlatos aos obstáculos epistemológicos cunhados por Gaston Bachelard? 

Que proposições/indicativos frente à análise, podem contribuir para repensar a 

apresentação/análise dos conteúdos de TC nos livros didáticos de Biologia? 

Desta forma, a presente pesquisa tomou como base a abordagem de 

natureza qualitativa (BOGDAN e BIKLEN, 1994), tendo em vista o objeto de 

estudo em questão: o livro didático, por meio da técnica de análise documental . 

Segundo Ludke e André (2012) esta pode ser considerada uma fonte de coleta 

de dados estável, porque permite inúmeras consultas, por tempo indeterminado. 

A análise documental parte da decisão de qual será o documento 

selecionado para a pesquisa, que, no caso deste estudo, foi o documento do 

tipo técnico, ou seja, livro didático. Esse tipo de análise é uma ferramenta 

qualitativa para a consideração dos dados. Ressalta-se, segundo Godoy (1995), 

que a pesquisa documental constitui uma rica fonte de dados. Nesse sentido, o 

autor discorre que: 

 

O exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam 
um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se 
novas e/ou interpretações complementares, constitui o que estamos 
denominando pesquisa documental (p. 21). 

 

Para Ludke e André (2012) documentos são grandes fontes de informação 

e, por isso, a pesquisa documental se torna uma técnica importante no estudo 

de dados qualitativos, seja para complementar outros métodos ou para 

realização de novas pesquisas. Como exemplos de documentos, podem-se 
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considerar, dentre outros, registros, leis, regulamentos, normas e pareceres, 

cartas, diários pessoais, jornais, revistas e até mesmo os livros.  

Ainda segundo as autoras (2012), os LD são caracterizados como sendo 

de natureza instrucional e possibilitam a análise documental. Dentre as 

vantagens apontadas para o uso dessa técnica está o fato dela se constituir 

como uma fonte rica e estável de dados, apresentar baixo custo e seu uso 

necessitar apenas do tempo e atenção do pesquisador na seleção e análise dos 

documentos mais relevantes. Este método também é considerado uma técnica 

exploratória, pois abre caminho para pesquisas posteriores ao indicar problemas 

que devem ser mais bem explorados por meio de outros métodos. 

Flick (2009) considera os LD como documentos de publicação aberta que 

não são elaborados para fins de pesquisa, pois tratam de um meio de 

comunicação, neste caso, entre conhecimento escolar e alunos. No entanto, 

para os objetivos dessa pesquisa, eles foram escolhidos como documentos de 

análise devido a seu significado para as escolas brasileiras, sendo também 

capaz de demonstrar como o TC está sendo tratado no Ensino Médio.  

Pelo fato de os conteúdos de Transporte Celular serem desenvolvidos no 

primeiro volume das obras, nossa análise se concentrou nestes exemplares das 

nove coleções do PNLD 2015 (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Livros Didáticos de Biologia Aprovados no PNLD 2015 

Código de 
Identificação 

Título da Obra Autores Editora 

LD 1 Biologia Vivian Lavander Mendonça Editora AJS 

LD 2 
Bio 

Sônia Godoy Bueno Carvalho 
Lopes e Sergio Rosso 

Editora 
Saraiva 

LD 3 Conexões Com A 
Biologia 

Rita Helena Bröckelmann 
Editora 

Moderna 

LD 4 
Biologia 

César da Silva Júnior, Sezar 
Sasson e Nelson Caldini Júnior 

Editora 
Saraiva 

LD 5 
Biologia Em Contexto 

José Mariano Amabis e 
Gilberto Rodrigues Martho 

Editora 
Moderna 

LD 6 
Biologia Hoje 

Sérgio de Vasconcelos Linhares 
e Fernando Gewandsznadjer 

Editora Ática 

LD 7 Biologia Unidade E 
Diversidade 

José Arnaldo Favaretto 
Editora 
Saraiva 

LD 8 Novas Bases Da 
Biologia 

Nélio Marco VicenzoBizzo Editora Ática 

LD 9 Ser Protagonista – 
Biologia 

Márcia Regina Takeuchi e 
Tereza Costa Osorio 

Edições SM 

Fonte: Brasil (2014) 
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Delimitado o nosso escopo de análise, buscamos identificar a presença 

dos sete OE, descritos por Bachelard, ao serem trabalhados os conceitos de 

Transporte Celular. Configurando-se assim para essa pesquisa o 

estabelecimento de sete categorias, a priori (conforme Quadro 2, logo abaixo). 

 

Quadro 2 – As 7Categorias a Priori – Obstáculos Epistemológicos 

Categoria Descrição 

1. A Experiência Primeira 

Abrange explicações fenômenos por meio 
de experiências imediatas, frutos do 
empirismo e senso comum que podem ser 
precipitadas ou enganosas. 

2. O Conhecimento Geral 

Quando vários fenômenos diferentes são 
explicados por meio de observações gerais 
e imprecisas. Ignorando-se as 
particularidades de cada caso. 

3. Obstáculo Verbal 

Recorre-se à termos do senso comum, 
analogias e metáforas para facilitar a 
compreensão do conteúdo. Podendo ainda 
apresentar uso exagerado de imagens ao 
invés de explicações. 

4. Conhecimento Unitário e Pragmático 
Generalização extrema, quando por meio de 
um caso ou conceito particular, se quer 
explicar todos os outros fenômenos.  

5. Obstáculo Substancialista 

Quando se atribui à substância diversas 
qualidades além das que ela já possui. Tais 
como viscosidade, fluidez, superficial ou 
profunda. 

6. Obstáculo Realista 
Quando se recorre à elementos e formas 
concretas para exemplificação de 
fenômenos abstratos. 

7. Obstáculo Animista 
Atribuição de propriedades antropomórficas 
aos fenômenos e objetos 

Fonte: Adaptado de Bachelard (1996). 

 

Moraes (1999) reforça que nas categorias definidas a priori, os critérios 

de validade, exaustividade, homogeneidade, exclusividade e objetividade já 

precisam ser contemplados antecipadamente, enquanto que nas categorias 

emergentes, se existirem, tais critérios deverão ser construídos ao longo da 

análise. 

A partir disso, foi feita a leitura das obras seguindo as seguintes etapas 

de leitura: Leitura de reconhecimento, Leitura seletiva, Leitura crítica e Leitura 

interpretativa. Segundo Cervo e Bervian (1983, apud ANDRADE, 1999, p. 20-

21), as fases da leitura informativa ou de estudo são:  
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I) Leitura de reconhecimento ou pré-leitura: também classificada por outros 

autores como leitura prévia ou de contato, tem como finalidade dar uma visão 

global do assunto, ao mesmo tempo em que permite ao leitor verificar a 

existência ou não de informações úteis para o seu objetivo específico; trata-se 

de uma leitura rápida, ―por alto‖, apenas para permitir um primeiro contato com 

o texto; 

II) Leitura seletiva: o objetivo é a seleção de informações mais importantes 

e que interessam à elaboração do trabalho em perspectiva;  

III) Leitura crítica ou reflexiva: leitura de análise e avaliação das 

informações e das intenções do autor. A reflexão se dá por meio da análise, 

comparação e julgamento das ideias contidas no texto;  

IV) Leitura interpretativa: é a mais completa, é o estudo aprofundado das 

ideias principais, onde se procura saber o que realmente o autor afirma, quais 

os dados e informações ele oferece, além de correlacionar as afirmações do 

autor com os problemas em questão.  

A ordem na qual estão dispostos os livros se baseou na cronologia em que 

os mesmos foram sendo obtidos e disponibilizados, tanto pela Secretaria de 

Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás - SEDUC, quanto junto à 

professores de escolas da rede Estadual de Goiás. 

 

 

4.2 LIVROS DIDÁTICOS ANALISADOS  

 

a) LD1 - “Biologia”: Vivian H. Mendonça - Editora AJS, 2ª edição, 2013 

 

No item Visão Geral da Obra, constante na Resenha do Guia de Livros 

Didáticos PNLD 2015, esta é uma obra ―orientada na perspectiva da 

interdisciplinaridade e contextualização, em diálogo com elementos da História 

da Ciência‖ (BRASIL, 2014, p. 38). E busca despertar a curiosidade dos alunos 

permitindo questionamentos sobre o conteúdo dos capítulos e para tanto expõe 

os seus objetivos de aprendizagem.  

A visão geral ainda destaca o fato de que o projeto gráfico da obra 

possibilita o estabelecimento de conexões entre os textos escritos em palavras 

e imagens ao longo dos volumes. 
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A obra é composta por três volumes impressos e digitais, nos quais os 

conteúdos encontram-se organizados em unidades temáticas. Cada volume é 

composto por três unidades, que iniciam com uma figura em destaque e com a 

apresentação dos objetivos de aprendizagem. O primeiro volume é composto 

por 320 páginas e traz os conteúdos referentes ao estudo da célula em sua 

Unidade 2, entre os Capítulos 7 e 10. O tema objeto dessa pesquisa aparece 

nas sessões “Mecanismo de Transporte Celular Através da Membrana” e 

―Endocitose e Exocitose” presentes no Capítulo 7, no intervalo de páginas 174 a 

184. 

 

b) LD2 - “Bio”: Sônia Godoy Bueno Carvalho Lopes e Sergio Rosso - Editora 

Saraiva, 2ª edição, 2013 

 

Na Visão Geral da obra no PNLD (BRASIL, 2014) esta coleção apresenta 

os conhecimentos biológicos organizados com base em temas estruturadores já 

consolidados na área, de uma forma convencional da Biologia escolar. Fazendo 

o uso de conceitos e informações atualizados da ciência de referência, ―tanto 

em textos quanto em atividades, ilustrações, imagens e Objetos Educacionais 

Digitais (OEDs)‖ (BRASIL, 2014, p. 33). 

 A visão geral ressalta ainda que, o projeto gráfico da obra é adequado aos 

seus objetivos e funções, apresentando ilustrações claras e precisas, com 

destaque na introdução de cada capítulo, ajudando assim na contextualização 

da temática que será explorada. 

A coleção também é composta por três volumes, que seguem uma 

organização tradicional por Unidades e Capítulos. O primeiro volume da coleção 

apresenta 320 páginas e duas unidades, sendo os conteúdos referentes à 

citologia presentes na Unidade 2, nos Capítulos 9 a 12. O Transporte Celular 

especificamente trabalhado ao longo de vários subitens do capítulo 9 do livro, 

no intervalo de páginas 218 a 228. 

 

c) LD3 - “Conexões com a Biologia‖: Rita H. Bröckelmann - Editora Moderna, 

1ª edição, 2013 
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Na resenha da obra no Guia do Livro Didático (BRASIL, 2014), a coleção, 

articula os conhecimentos biológicos aos de outros campos de saberes, 

mostrando com isso a interdisciplinaridade.  

O texto problematiza também as estratégias de ensino e aprendizagem. De 

forma que, os seus conteúdos são organizados ―a partir das premissas da 

educação como direito; de competências e habilidades; da interdisciplinaridade; 

da contextualização; e das relações entre ciência, tecnologia e sociedade ‖ 

(BRASIL, 2014, p. 63). 

Esta obra é composta por três volumes impressos e três digitais. Porém 

não apresenta organização por Capítulos, mas sim por Unidades e Temas que 

apresentam elementos gráficos diversos, boxes com informações 

complementares e atividades subdivididas em questões de aplicação e 

comunicação. No final de cada unidade, encontram-se as seções: Ciência e 

Sociedade; Ciência e Saúde ou Ciência e Tecnologia; Atividades finais; Discuta 

com seus colegas; Uma profissão; Valores e atitudes; Uma solução; Conexões; 

Fique por dentro e Atividade prática (BRASIL, 2014, p. 64).  

O primeiro volume da coleção possui 248 páginas e aborda os temas sobre 

Célula entre as unidades 4 e 6. O Transporte Celular está presente na Unidade 

4, no item “Transporte através da membrana plasmática”, no intervalo de 

páginas 117 a 120. 

 

d) LD4 - “Biologia‖: César da Silva Júnior, Sezar Sasson e Nelson Caldini 

Júnior – Editora Saraiva, 11ª edição, 2013 

 

Na Visão Geral esta obra apresenta os conteúdos tradicionais da Biologia 

organizados por meio de temas estruturadores, e isso é feito gradualmente de 

acordo com o grau de complexidade dos processos e estruturas (BRASIL, 

2014).  

É uma obra que prioriza o conhecimento biológico contextualizado, dando 

ênfase ao cotidiano dos estudantes e fazendo a sua conexão com a ciência. ―As 

atividades propostas inserem os conhecimentos biológicos em debates atuais e 

em diálogo com outras disciplinas‖ (BRASIL, 2014, p. 43). 

Estruturada em três volumes digitais e impressos, segue a divisão 

tradicional em unidades temáticas e capítulos. O primeiro volume da coleção 
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apresenta 320 páginas, dispostas em 4 unidades. O Transporte Celular 

encontra-se na Unidade 3, no Capítulo 13 ―As membranas celulares e as trocas 

com o meio”, no intervalo de páginas 117 a 127. 

 

e) LD5 - “Biologia em Contexto”: José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues 

Martho - Editora Moderna, 1ª edição, 2013 

 

Segundo a Visão Geral apresentada no texto do PNLD 2015, a obra destes 

autores trabalha os conhecimentos a partir de sua construção histórica, o que 

ressalta do dinamismo científico (BRASIL, 2014). E procura desenvolver a 

autonomia e criticidade dos estudantes contextualizando os conteúdos e 

promovendo a articulação entre Biologia e sociedade. 

A obra também apresenta uma organização diferenciada, que é feita por 

módulos, os quais podem ter a sequência alterada de acordo com o professor e 

com o projeto pedagógico da escola, ―o que evidencia uma possibilidade de  

abordagem dos conteúdos de forma contextualizada‖ (BRASIL, 2014, p. 48).  

Os três volumes que compõem a coleção, tanto impressos quanto digitais, 

são organizados, cada um em quatro módulos. ―Na abertura dos módulos são 

apresentados os itens centrais de cada um de seus capítulos e destacadas 

informações relevantes relacionadas ao tema principal‖ (BRASIL, 2014, p. 48). 

Os conteúdos relativos ao Transporte Celular estão no Módulo 3 – A arquitetura 

das Células, do volume 1, mais especificamente no Capítulo 10 no item 10.2 

Membranas Biológicas (Biomembranas), a partir do subitem Biomembranas e a 

permeabilidade Celular, que aborda sobre os tipos de Transporte Celular no 

intervalo das páginas 195 a 199 do livro que contém um total de 280 páginas. 

 

f) LD6 - “Biologia Hoje”: Sérgio de Vasconcelos Linhares e Fernando 

Gewandsznadjer - Editora Ática, 2ª edição, 2013 

 

Em sua Visão Geral, a obra trabalha os conteúdos em uma ordem de 

menor para maior complexidade, tanto dos conhecimentos biológicos quanto de 

abordagens pedagógicas.  

No início de cada capítulo são apresentados, com o uso de um texto e 

imagem, os temas que serão tratados, ―o que possibilita ao/a professor/a 
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levantar os conhecimentos sobre o assunto a ser abordado‖ (BRASIL, 2014, p. 

53). 

A obra também procura discutir os conhecimentos biológicos de forma 

contextualizada, através da discussão histórica e das controvérsias que 

permearam as construções científicas. 

A obra apresenta organização em Unidades e Capítulos nos três volumes 

da coleção, impressa e digital. O volume 1 apresenta 312 páginas, distribuídas 

em 7 unidades temáticas. Os conteúdos relativos ao Transporte Celular estão 

no Capítulo 8 da Unidade 3, a partir do item 2 “Como as substâncias 

atravessam a membrana”, no intervalo da páginas 85 a 91. 

 

g) LD7 - “Biologia Unidade e Diversidade”: José Arnaldo Favaretto - Editora 

Saraiva, Editora Saraiva, 1ª edição, 2013 

 

Esta é descrita na Visão Geral do PNLD como sendo uma obra que 

apresenta a ciência Biologia como sendo uma construção social. Fazendo a 

conexão dos conhecimentos biológicos com outras ciências e temáticas atuais 

(BRASIL, 2014). Buscando assim a contextualização com situações cotidianas, 

com outras disciplinas e também nas relações sociais. 

Assim como outras obras do PNLD, também apresenta os conteúdos 

organizados de forma gradual, baseando-se no seu grau de complexidade. ―A 

abordagem não privilegia o aprofundamento demasiado dos conteúdos que são 

sempre articulados a contextos socioculturais‖ (BRASIL, 2014, p. 58).  

Esta coleção apresenta como diferencial sugestão de atividades inclusivas 

pensadas nos estudantes com dificuldades visuais e motoras. 

Também apresenta a divisão em 3 volumes, tanto impressos quanto em 

formato digital, porém não separa os conteúdos por unidades temáticas, apenas 

por capítulos. 

O Volume do primeiro ano apresenta 320 páginas, sendo divido em 16 

capítulos. Os conteúdos relativos ao Transporte Celular estão presentes no 

―Capitulo 5 – Compartimentos celulares: Estrutura e função‖, no item ―2 – 

Membranas, Permeabilidade e Transporte‖, no intervalo de páginas 91 a 95. 
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h) LD8 - “Novas Bases da Biologia”: Nélio Marco Vicenzo Bizzo - Editora 

Ática, 2ª edição, 2013 

 

O PNLD descreve esta como sendo uma obra que ―apresenta os 

conhecimentos biológicos orientados por uma abordagem evolut iva moderna‖ 

(BRASIL, 2014, p. 69), ou seja, que dá ênfase as temáticas científicas atuais.  

Também está presente na obra a contextualização histórica da construção 

do conhecimento científico, bem como o uso de imagens com a finalidade de 

facilitar a compreensão dos temas. A obra apresenta grande número de 

atividades que ―têm como objetivo revisar, avançar e aprofundar os 

conhecimentos trabalhados‖ (BRASIL, 2014, p. 69). 

Esta coleção também segue a divisão tradicional do Ensino Médio em 3 

volumes, sendo que o primeiro apresenta 312 páginas e dividas em 5 Unidades. 

O conteúdo de Transporte Celular está presente na Unidade 6, em seu Capítulo 

6 – A célula viva, no item 4. Envoltórios e Trânsito Celular, nos intervalos das 

páginas 147 a 156 e 163 a 164. 

 

i) LD9 - “Ser Protagonista – Biologia”: Márcia Regina Takeuchi e Tereza 

Costa Osorio - Edições SM, 2ª edição, 2013 

 

E por fim a última coleção constante no PNLD. Em sua Visão Geral é 

descrita como uma obra que aborda ―do nível micro para o macro, tanto no 

tratamento das estruturas e dos sistemas quanto na organização dos seres 

vivos‖ (BRASIL, 2014, p. 74).  

Uma obra cuja proposta pedagógica é pautada em noções de habilidades e 

competências, interdisciplinaridade e contextualização. Cujo uso das figuras e 

ilustrações que permeiam o texto foi feito na intenção de contribuírem nos 

processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos (BRASIL, 2014). 

A obra também aborda o contexto histórico, e para tanto reserva espaço 

para essas discussões em textos complementares e boxes ao longo dos 

capítulos. 

Divida em 3 volumes tanto impressos quanto em formato digital, a coleção 

traz o seu volume do primeiro ano com 320 páginas divididas em 4 unidades e 

18 capítulos. Sendo que os conteúdos sobre Transporte Celular estão em sua 
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Unidade 2, no Capítulo 5, sendo as formas de transporte abordadas no intervalo 

das páginas 81 a 86.  

 

Neste capítulo apresentamos nossos percursos metodológicos e uma visão 

preliminar sobre as obras analisadas. Já no próximo capítulo traremos o que foi 

encontrado em nossa investigação sobre os conteúdos de Transporte Celular, 

sob o olhar categórico dos obstáculos epistemológicos de Bachelard. 
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CAPÍTULO 5 

 

NOSSOS ACHADOS 
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5.1 EUREKA! 

 

O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um 
cego que guia, um morto que vive. 

Padre Antônio Vieira 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a análise qualitativa dos 

conceitos relacionados ao Transporte Celular nas obras pesquisadas. Essa 

análise foi feita com o intuito de levantar elementos presentes nessas obras e 

que podem se constituir OE ao aprendizado dos alunos. A partir dessa análise 

também discutimos a apresentação deste conteúdo nos LD. 

O capítulo foi organizado seguindo aproximadamente a ordem das 7 

categorias previamente estabelecidas, discutindo-se exemplos dos obstáculos 

encontrados nos LDs. No entanto, ao final foram colocados os obstáculos cuja 

presença não foi detectada em nenhuma das obras analisadas.  

 

5.1.1 Obstáculo a Experiência Primeira 

 

O obstáculo a Experiência Primeira muitas vezes é tido como o uso de 

termos do senso comum para exemplificações do conhecimento científico. No 

entanto, além dessa interpretação, ao analisarmos a obra de Bachelard também 

percebemos que muitas vezes esse obstáculo se interpõe pelo empirismo, no 

uso de imagens e exemplificações empíricas iniciais e impactantes, realizadas 

de uma forma que leve o indivíduo a se ater mais ao exemplo e ao experimento 

do que ao conceito que é ensinado. Como afirma o autor: 

 

Nossa tese é a seguinte: o fato de oferecer uma satisfação imediata à 
curiosidade, de multiplicar as ocasiões de curiosidade, em vez de 
benefício pode ser um obstáculo para a cultura científica. Substitui -se o 
conhecimento pela admiração, as ideias pelas imagens (BACHELARD, 
1996, p. 36). 

 

Bachelard segue sua explanação trazendo elementos da física para 

corroborar com sua visão sobre o impacto inicial e sedutor de certos elementos:  

 

Em outros termos, ao ler vários livros dedicados à ciência da 
eletricidade no século XVIII, o leitor moderno perceberá, a nosso ver, a 
dificuldade que tiveram para deixar de lado o aspecto pitoresco da 

https://www.pensador.com/autor/padre_antonio_vieira/
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observação primeira, para descolorir o fenômeno elétrico, para 
expurgar da experiência os elementos parasitas e os aspectos 
irregulares. Ficará claro que a primeira visão empírica não oferece nem 
o desenho exato dos fenômenos, nem ao menos a descrição 
bem ordenada e hierarquizada dos fenômenos (BACHELARD, 1996, p. 
37, grifo nosso). 

 

Os trechos grifados acima demonstram o quão importantes são, na visão 

Bachelardiana, as observações primeiras e a dificuldade que se tem para 

abandonar essas primeiras observações e experimentações, mesmo se referido 

à apresentação dos conteúdos presentes nos livros. Assim, compreendemos 

que o obstáculo a experiência primeira também ocorre ligado à forma como o 

conteúdo é apresentado, em especial, se está atrelado ao uso excessivo de 

experimentos e exemplos, ao que Bachelard chama de empirismo sedutor e 

colorido ―Como o empirismo dos primórdios da Eletricidade é sedutor! Além de 

evidente, é um empirismo colorido‖ (BACHELARD, 1996, p. 37).  

O que demonstra a importância de uma boa abordagem dos assuntos logo 

de início, para que o leitor não se perca nas interpretações dos fatos, 

construindo assim conceitos deformados acerca dos fenômenos observados. 

Bachelard mais adiante em sua obra ainda acrescenta: 

 

Do fato à ideia, o percurso é muito curto. A impressão é que basta 
considerar o fato. Costuma-se dizer que os antigos podem ter-se 
enganado quanto à interpretação dos fatos, mas que, pelo menos, eles 
viram — e viram bem — os fatos. Ora, é necessário, para que um fato 
seja definido e situado, um mínimo de interpretação. Se essa 
interpretação mínima corresponde a um erro fundamental, o que resta 
do fato? É claro que, quando se trata de um fato definido 
extrinsecamente, em um domínio manifestamente alheio à sua 
essência, essa pobre definição — sem consequências — poderá não 
ser errônea (BACHELARD, 1996, p. 55). 

 

Desta forma, compreendemos também que muitas vezes o obstáculo da 

experiência primeira pode não se apresentar de forma pontual, mas 

perpassando todo um contexto de explanação do conteúdo, como por exemplo, 

em um livro didático. 

Em nossa pesquisa identificamos a ocorrência desse tipo de obstáculo no 

LD1. Nele as abordagens sobre Transporte Celular iniciam-se no Capítulo 7 no 

item 5, com o tópico intitulado ―Mecanismos de Transporte através de 

Membranas‖. Neste item a autora faz uma ampla exemplificação envolvendo 5 

copos com água, para a discussão de concentração de soluções: 
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Para entender melhor os mecanismos de transporte através da 
membrana plasmática, precisamos falar sobre concentração de 
soluções. 
Utilizando cinco copos iguais, colocamos a mesma quantidade de água 
em quatro deles, que serão divididos em dois grupos: grupo A, formado 
por A1 e A2 e grupo B, formado por B1 e B2. Em seguida, colocamos 
uma colher pequena de açúcar em cada copo do grupo A e três vezes 
essa quantidade em cada copo do grupo B, obtendo quatro soluções de 
água com açúcar (MENDONÇA, 2013, p. 174, grifo nosso). 

 

E traz também a figura representativa desses exemplos: 

 

Figura 10 – Preparo de soluções demonstrado no LD1 

 

Fonte: Mendonça (2013) 

 

E discorre longamente com esse exemplo nas explicações sobre soluções: 

 

As soluções A1 e A2 são iguais entre si, mas diferentes de B1 e B2, que 
também são iguais entre si. 
Se retirarmos 1 cm

3 
da solução A1 e 1 cm

3
 da solução B1 e 

compararmos essas duas porções, haverá maior quantidade de açúcar 
na solução B1 (MENDONÇA, 2013, p. 175). 

 

Ao longo de sua explanação a autora trabalha os conceitos de solução 

isotônica, hipotônica e hipertônica, comparando as soluções dos referidos 

copos. 

 

Comparando, então, a concentração das soluções presentes nos copos 
em questão, podemos dizer que: 
 As soluções A1 e A2 são isotônicas, pois possuem a mesma 
concentração; o mesmo acontece entre com as soluções B1 e B2; 
 A solução A1 é hipotônica em relação a B1, pois sua 
concentração é menor; 
 A solução B1 é hipertônica em relação a A1, pois sua 
concentração é maior (MENDONÇA, 2013, p. 175, grifo nosso).  
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Após a longa exemplificação sobre soluções a autora finalmente inicia no 

item 5.1 um dos tipos de Transporte Celular, a difusão: 

 

Vamos agora abordar um dos mecanismos de transporte através de 
membranas celulares: a difusão. Para isso, vamos retomar os exemplos 
dados aqui. 
Colocamos, agora, as soluções A1 e B1 em contato num recipiente 
qualquer sem causar agitação na água e deixando o recipiente em 
repouso por alguns minutos. Depois desse tempo, retiramos desse 
recipiente, com o copo C, a mesma quantidade de solução existente nos 
copos A2 e B2. 

Quando duas soluções de concentrações diferentes são colocadas em 
contato, as moléculas do soluto deslocam-se do ponto onde estão mais 
concentradas para onde estão menos concentradas de maneira a 
distribuírem-se igualmente por toda a nova solução. Esse processo de 
movimento de moléculas de soluto do local onde estão mais 
concentradas para o local onde estão menos concentradas de maneira a 
igualar a concentração é o chamado difusão (MENDONÇA, 2013, p. 176, 
grifo nosso). 

 

No trecho citado fizemos questão de grifar um dos momentos em que se 

evidencia a ocorrência do obstáculo da Experiência Primeira. Uma vez que, 

além de o item ―Mecanismos de Transporte através de Membranas” já se iniciar 

com exemplificações empíricas, a autora retoma aos exemplos utilizados antes 

mesmo de definir o que é o Transporte Celular por difusão. O que leva os 

leitores do livro a se aterem mais ao exemplo dado inicialmente do que na 

definição real desse tipo de transporte.  

Em razão disso, as exemplificações feitas pela autora foram considerados 

como obstáculos da experiência primeira, e como ditos anteriormente, estes 

obstáculos não se restringem apenas a um momento. No caso do LD1 a 

presença desse obstáculo não se reduz apenas ao elemento grifado na citação 

acima. Ela se configura e pode ser percebida ao longo de toda explicação feita, 

tanto se referindo as concentrações de soluções, quanto ao adentrar aos tipos 

de transporte, desenvolvendo todo o raciocínio a partir dos exemplos dados 

sobre os copos e suas concentrações. 

Bachelard em sua obra não se mostra contrário à experimentação, porém 

faz ressalvas quanto ao seu uso, no decorrer de uma explanação para que o 

experimento não se torne um falso centro de interesse. Aponta também a 

importância da figura do professor e relação entre teoria e a prática para 

superação desse OE experiência primeira ―É indispensável que o professor 
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passe continuamente da mesa de experiências para a lousa, a fim de extrair o 

mais depressa possível o abstrato do concreto‖ (BACHELARD, 1996, p. 50). 

Demonstrando assim que a prática deve estar aliada à teoria o tempo todo e 

que o professor deve saber fazer essa conexão, no caso de um LD isso deveria 

estar presente na explicação do autor. No entanto, no caso encontrado no LD1, 

o experimento inicial adquiriu um significado muito maior do que os conceitos 

trabalhados por ele, dificultando assim o abandono ao empirismo imediato que 

foi gerado. 

Nesta perspectiva, Bachelard alerta para o cuidado que é preciso ter com 

essas racionalizações e inferências prematuras. Em especial ao fato de que 

frente a certas impressões, uma pessoa pensa não estar interpretando, mas 

está dando um valor declarativo primordial aquela experiência. Conforme pontua 

―O pensamento inconsciente se concentra em torno desses núcleos e, assim, o 

espírito volta para si mesmo e se imobiliza‖ (BACHELARD, 1996, p. 56). Não 

foram identificados obstáculos da Experiência Primeira nos outros LDs. 

 

5.1.2 Obstáculo Verbal 

 

Esse tipo de obstáculo foi encontrado nos LD1, LD3, LD6 e LD7. No LD 1 a 

autora, para trabalhar os conceitos de concentração de soluções faz o uso da 

seguinte figura no item 5.1 Difusão: 

 

Figura 11 - Representação do Procedimento descrito no texto no LD1  

Fonte: Mendonça (2013) 
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Em seguida a figura utiliza o seguinte texto explicativo: 

 

As soluções dos copos do grupo A são menos concentradas que as do 
grupo B. Ao serem colocadas em contato (A1 e B1) forma-se uma nova 
solução, que foi coletada no copo C. Esta nova solução terá 
concentração igual à média das soluções das concentrações A2 e B2. 
Dessa maneira, a concentração da solução do copo C é maior do que a 
do copo A2 e menor que a do copo B. Sendo assim, a solução C é 
hipertônica em relação a A2 e hipotônica em relação a B2 (MENDONÇA, 
2013, p. 176). 

 

Consideramos que a figura e o trecho citado se constituem como exemplos 

de Obstáculo Verbal, pois além da delongada exemplificação, foram feitas 

inúmeras comparações entre as soluções e todas focadas essencialmente em 

figura.  

Compreendemos a intenção do uso da figura e das comparações entre as 

soluções para explicar o processo de difusão, porém, toda explicação a seguir 

discorreu baseando-se somente na imagem e nas comparações das 

concentrações entre as soluções, o que poderia levar os alunos a pensarem 

somente na difusão demonstrada na imagem com os copos, mesmo que depois 

tenham sido feitas as observações sobre as células animais e vegetais nos 

parágrafos seguintes.  

Nas palavras de Bachelard ―[...] todo o seu pensamento se nutre dessa 

imagem, não consegue se despregar de sua intuição primeira. Mesmo quando 

quer apagar a imagem, a função da imagem persiste‖ (1996, p. 93). Ou seja, 

mesmo discorrendo sobre a difusão nas células posteriormente, a imagem 

assumiu uma proporção muito maior do que o texto explicativo, gerando então 

uma situação de difícil desconstrução. 

Além disso, ressaltamos o fato de que somente agora, a autora se refere 

ao copo C, sendo que este já se fazia presente desde a primeira imagem 

utilizada para a explicação sobre transporte, no entanto, não foi feita nenhuma 

utilização deste copo nos exemplos anteriores ou mencionado o fato de ele 

que seria utilizado apenas em um momento posterior. Neste tipo de obstáculo 

―[...] a linguagem é apresentada sem a prévia discussão das ideias. Toda vez 

que a apreensão da linguagem se faz fora dos limites de pensamento em que 

foi construída acarreta interpretações falhas que entravam seu entendimento‖ 

(LOPES, 1994, p. 317). Segundo Miranda e Araújo (2012, p. 5) ―este tipo de 
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ação só não é prejudicial quando os conceitos que estão sendo utilizados para 

exemplificação forem trabalhados anteriormente e a palavra utilizada só 

servirá para facilitar o entendimento do mesmo‖. No entanto, no LD1 temos 

uma situação inversa a esta, os exemplos foram dados primeiro e os conceitos 

depois. 

As autoras Miranda e Araújo (2012), assim como Lopes (1994), também 

consideram que estes obstáculos conduzem o aluno para uma compreensão 

equivocada do fenômeno, o que dificulta a construção de conhecimento 

amplificado sobre o assunto.  

Neste mesmo sentido, Bachelard alerta para o uso excessivo de imagens 

quanto até mesmo à exposição descontextualizada ou superficial de alguns 

experimentos, e no caso do LD1 toda a explicação desenvolvida sobre difusão 

ainda está baseada na imagem (Figura 10) representativa dos tipos de 

solução. 

 

Uma ciência que aceita as imagens é, mais que qualquer outra, vítima 
das metáforas. Por isso, o espírito científico deve lutar sempre contra 
as imagens, contra as analogias, contra as metáforas. Nas classes do 
curso elementar, o pitoresco e as imagens causam desastres desse 
tipo. Basta que uma experiência seja feita com um aparelho esquisito, 
e, sobretudo que ela provenha, sob denominação diferente, das 
longínquas origens da ciência, como por exemplo a harmônica química, 
para que os alunos prestem atenção: apenas deixam de olhar os 
fenômenos essenciais (BACHELARD, 1996, p. 48-49). 

 

Além disso, ao longo de todo o texto em que a autora trata de difusão, 

nenhuma menção é feita ao fato de que esta é uma modalidade de transporte 

passivo, sem gasto de energia. Menção esta, feita apenas no item 5.2 Difusão 

Facilitada: 

 

Esse processo é chamado de difusão facilitada e constitui mais um tipo 
de transporte passivo, que não requer gastos de energia da célula e 
ocorre a favor de um gradiente de concentração, tendendo a igualar 
assim as concentrações de solutos dentro e fora da célula 
(MENDONÇA, 2013, p. 177). 

 

Esse trecho demonstra uma fragmentação de conteúdo e fragilidade 

textual, uma vez que o outro tipo de transporte passivo, que é a difusão, já havia 

sido todo trabalhado, porém este fato não foi mencionado e sua explicação se 

ateve aos exemplos dados e às imagens utilizadas.  
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Situação semelhante a essa foi encontrada no LD7, quando o autor, ao 

explicar sobre o Transporte ativo, não menciona textualmente em nenhum 

momento o nome do transporte, sendo que se tratava da Bomba de sódio e 

potássio, ficando isso visível apenas na figura esquemática desse transporte, 

com uma breve menção também na legenda da figura. 

 

Figura 12 – Representação esquemática da Bomba de Sódio e Potássio no LD 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Favaretto (2013) 

 

Melzer (2009) considera que esse tipo de obstáculo está preso a uma 

palavra ou conjunto de palavras, que podem levar o aluno ao entendimento 

equivocado do fenômeno, ―indo contra a ideia cientifica por trás deste 

fenômeno, impedindo que este dê continuidade ao seu desenvolvimento com a 

abstração, necessária para se chegar ao verdadeiro problema e a sua real 

razão‖ (MELZER, 2009, p. 5).  

Além disso, também observamos no LD7 que toda a explicação do que seria 

o transporte ativo do tipo Bomba de Sódio e Potássio fica restrita ao uso dessa 

figura explicativa, ao que Bachelard compara a figura da Esponja. Fato este 

também encontrado no LD3, em que a presença do obstáculo verbal deu-se pelo 

uso de um grande quadro, utilizado no sentido de exemplificar definições sobre 

os tipos de transporte, conforme observamos a seguir: 
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Figura 13 – Obstáculo Verbal no LD3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sadava (2009) apud Mendonça (2013, p. 118) 

 

A figura anterior foi considerada como um obstáculo verbal, por não 

apresentar explicações detalhadas ao que havia sido trabalhado anteriormente 

no texto, que foi o transporte por difusão e osmose e pareceu ter a função de 

condensar em si mesma toda a explicação que deveria ter sido feita 

textualmente, como dito por Bachelard ―A imagem se explica automaticamente‖ 
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(1996, p. 95). Ou seja, o aluno, ao olhar essa figura, teria que inferir os tipos de 

processo, como ocorrem, e aprender sobre os tipos de soluções, haja vista que 

a explicação textual feita antes era extremamente sucinta, ao que parece deixar 

a cargo da figura o restante da explicação.  

Bachelard usa o termo esponja para designar esse condensamento de 

definições feitos por imagem ―A função da esponja é de uma evidência clara e 

distinta, a tal ponto que não se sente a necessidade de explicá-la‖ 

(BACHELARD, 1996, p. 91), no entanto, ressalva para os perigos que isso pode 

trazer ―A imagem tão clara pode, quando aplicada, ficar mais confusa e 

complicada‖ (BACHELARD, 1996, p. 95), demonstrando assim o cuidado que se 

deve ter ao uso de imagens e da atribuição de síntese de conceitos a uma 

determinada imagem. 

No LD 6 a presença do obstáculo verbal foi identificada pelo uso de 

analogia na explicação da osmose em células vegetais e o fato da célula ficar 

túrgida, comparando o processo com o enchimento de uma câmara de um pneu 

de ar. Como se observa no trecho abaixo: 

 

Essa turgência força a parede celulósica para fora e , à medida que ela 
se distende, exerce uma força cada vez maior, contrária à entrada de 
água. Ocorre algo parecido com uma câmara de ar que, à media que 
se enche, força o pneu e este espreme a câmara, empurrando o ar 
para fora (LINHARES; GEWANDSZNADJER, 2013, p. 88, grifo nosso). 

 

Também na explicação da osmose nas células vegetais, o autor do LD7 de 

igual modo recorre à analogia, comparando a parede celular da célula vegetal a 

uma caixa de papelão com furo: 

 

Permanecer em um ambiente diluído representa risco para a célula, 
pois a água penetra em seu interior e pode arrebentá-la. A parede 
celular impede que isso aconteça; por isso, ela pode ser comparada a 
uma caixa de papelão com um furo, por onde se introduz uma bexiga 
de borracha. Fora da caixa, pode-se encher a bexiga até estourá-la, o 
que não acontece dentro da célula (FAVARETTO, 2013, p. 94, grifo 
nosso). 

 

O uso de imagens, metáforas e analogias não é proibido por Bachelard, no 

entanto, a sua utilização não pode assumir uma dimensão maior do que o 

conhecimento científico que deseja trabalhar e muito menos que a apropriação 

do conteúdo fique restrita às impressões geradas pelas imagens, comparações 
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e exemplos, sem que o indivíduo consiga compreender o fenômeno como um 

todo. Não foram encontrados obstáculos verbais nos LDs 2, 4, 5 e 8. 

 

5.1.3 Conhecimento Unitário e Pragmático 

 

No LD1 foram encontrados exemplo deste tipo de obstáculo. Observe o trecho 

abaixo: 

 

Experimentalmente, podemos provocar a plasmólise, utilizando uma 
solução bem concentrada em relação ao meio intracelular, como a de 
glicerina a 66%. 
Para isso, pegamos uma folha de plantas comuns nos jardins, como a 
mostrada na foto abaixo. Essa planta possui folhas com forte colorido 
arroxeado em um dos lados. O pigmento responsável por essa cor 
arroxeada localiza-se dentro das células da epiderme da folha, mais 
especificamente dentro do vacúolo de suco celular. Assim o vacúolo, 
que preenche quase todo o volume da célula, pode ser visto ao 
microscópio de luz mesmo sem o uso de corantes sendo um ótimo 
material para observação da plasmólise (MENDONÇA, 2013, p. 180, 
grifo nosso). 

 

Consideramos que ao afirmar que a planta era “comum nos jardins”, a 

autora incidiu no obstáculo do Conhecimento Unitário e Pragmático, pois com 

essa afirmação ficariam no ar perguntas como: ―Comuns em quais jardins?‖, 

―Comuns em quais regiões do país?‖. Então, de uma situação particular 

generaliza-se para um todo na tentativa de elucidar a explicação. ―No limiar de 

uma demonstração de física, tais arroubos de admiração — mesmo se eficazes 

— só poderiam preparar valorizações nocivas. Todo alarde literário só pode 

levar a desilusões‖ (BACHELARD, 1996, p. 105).  Definindo mais claramente a 

preocupação com esse obstáculo, o autor considera que: 

 

A própria utilidade fornece uma espécie de indução muito especial que 
poderia ser chamada de indução utilitária. Ela leva a generalizações 
exageradas. Pode-se então partir de um fato verificado, pode-se até 
encontrar-lhe uma extensão feliz. Mas o impulso utilitário levará, quase 
infalivelmente, longe demais. Todo pragmatismo, pelo simples fato de 
ser um pensamento mutilado, acaba exagerando (BACHELARD, 1996, 
p. 113-114). 

 

Para o autor a ciência na atualidade tem cometido muito desses erros 

pragmáticos, ―De fato, a ciência contemporânea se instrui sobre sistemas 

isolados, sobre unidades parcelares. Ela sabe manter sistemas isolados‖ 
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(BACHELARD, 1996, p. 112). Não encontramos esse tipo de obstáculo nas 

outras obras. 

 

5.1.4 Obstáculo Realista 

 

O Obstáculo Realista foi o mais encontrado no LD1. O primeiro deles no 

seguinte trecho: ―Pensando nas células, esse movimento de água ocorre 

através de proteínas transportadoras especiais de suas membranas que atuam 

como canais de passagem de água, chamados aquaporinas‖ (MENDONÇA, 

2013, p. 178, grifo nosso). Esse trecho foi considerado como obstáculo realista, 

pois leva os alunos a pensarem e visualizarem a ideia de um canal de água de 

fato, como o canal do Panamá, por exemplo, haja vista que a concepção de 

canal que os alunos têm fora da escola é outra. 

Sob esta perspectiva Bachelard (1996, p. 163) considera que obstáculo 

realista, como uma ―filosofia inata, o que não nos parece vantagem. Para 

aquilatá-lo, é preciso ultrapassar o plano intelectual e compreender que a 

substância de um objeto é aceita como um bem pessoal‖. Sendo assim, se 

constitui como aquela que ―orienta o pensamento do senso comum, sendo 

capaz de constituir a ciência do geral, do superficial‖ (LOPES, 1992, p. 257). O 

que acaba por dificultar a compreensão dos conceitos estudos, ficando-se na 

superficialidade das exemplificações de coisas já conhecidas e tangíveis. 

Ainda no LD1, em um segundo momento, quando após trabalhar Osmose e 

os processos de plasmólise e deplasmólise das células vegetais, a autora 

complementa a explicação fazendo a inserção de um experimento com plantas 

de jardim no meio do texto. 

 

Experimentalmente, podemos provocar a plasmólise, utilizando uma 
solução bem concentrada em relação ao meio intracelular, como a de 
glicerina a 66%. Para isso, pegamos uma folha de plantas comuns nos 
jardins, como a mostrada na foto abaixo. Essa planta possui folhas com 
forte colorido arroxeado em um dos lados. O pigmento responsável por 
essa cor arroxeada localiza-se dentro das células da epiderme da folha, 
mais especificamente dentro do vacúolo de suco celular. Assim o vacúolo, 
que preenche quase todo o volume da célula, pode ser visto ao 
microscópio de luz mesmo sem o uso de corantes sendo um ótimo 
material para observação da plasmólise (MENDONÇA, 2013, p. 180). 
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Este mesmo trecho que agora consideramos como obstáculo realista, 

também foi considerado anteriormente como obstáculo unitário e pragmático, pois, 

como dito pelo próprio Bachelard ―é próprio do obstáculo epistemológico ser 

confuso e polimorfo‖ (BACHELARD, 1996, p. 26), assim uma mesma explicação 

pode incidir em mais de um obstáculo. 

Barros (2010, p.1) define o obstáculo realista como ―imagens concretas, que 

são geradas pela mente do indivíduo na tentativa de explicar fenômenos 

abstratos‖. De modo que consideramos o trecho grifado na citação acima, como 

sendo um obstáculo realista devido ao fato de, em meio a uma explicação teórica 

do conceito de plasmólise, ser preciso recorrer a um exemplo real, cuja 

experimentação poderia ser feita com folhas de plantas de jardins tidas como 

―comuns‖, ou seja, partindo do concreto para exemplificar algo abstrato. 

Lopes (1992) considera que esse tipo de obstáculo supervaloriza impressões 

visuais e táteis, de tal forma que os indivíduos não conseguem ultrapassar os 

dados imediatos e concretos, ou seja, o conhecimento de primeira instância, com 

forte resistência à abstração. O LD1 ainda apresentou figuras que consideramos 

como obstáculos realistas: 

 

Figura 14 – Representação realista das moléculas de água no LD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mendonça (2013) 

 

Sobre esse tipo de figura, Miranda e Araújo (2012, p. 6-7) consideram que 

a representação de modelos feita dessa forma, faz com que os alunos 

compreendam os átomos como esferas redondas, apenas diferenciadas entre si 

por cores e tamanhos, o que está evidentemente incorreto.  
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No entanto, os autores ainda observam que para que o uso deste tipo de 

modelo de fato auxilie no entendimento do conteúdo, é necessário apresentar 

algumas notas explicativas, tais como ―átomos ou moléculas representados pelo 

modelo de esferas coloridas utilizando cores-fantasia‖, ―elementos em escala 

diferente da realidade‖, entre outros, e isso não foi verificado nesta obra. O 

mesmo fato ocorreu também em proporções com o LD8, em que 6 figuras 

também apresentavam obstáculo realista sem que fossem feitas quaisquer 

observações sobre escala, cores fantasia, proporções etc. Um dos exemplos 

pode ser observado na figura a seguir: 

 

Figura 15 – Representação Realista da Difusão Facilitada no LD8 

 

Fonte: Bizzo (2013) 

 

No entanto, essas explicações sobre a distorção da realidade foram feitas 

nas outras obras, por isso suas figuras e modelos, em sua maioria, não 

apresentaram o obstáculo realista.  

Bachelard considera que o ato de tentar deixar concreta a defin ição de 

algo abstrato, muitas vezes não contribui em nada para o avanço do 

conhecimento ―A alegria de possuir se substantifica. Propicia uma experiência 

íntima, um reconforto que torna inútil a verificação objetiva‖ (BACHELARD, 

1996, p.174). Lopes (1992, p. 258) observa que desta forma ―os obstáculos 
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realistas se apresentam, portanto, na medida em que o racionalismo é pouco 

desenvolvido‖, e a resistência à abstração é mantida, estagnando assim o 

conhecimento.  

Já no LD3 o obstáculo realista encontrado pode ser observado no seguinte 

trecho: ―Essa membrana funciona como uma barreira semipermeável‖ 

(BRÖCKELMANN, p. 117) partindo-se assim de uma definição de algo concreto, 

como a de barreira, cujos estudantes também já têm uma concepção 

extraclasse do que seja. 

 

5.1.5 Obstáculo Animista 

 

Segundo Melzeret al (2009, p. 6) os obstáculos animistas ―podem ser 

caracterizados por dar característica físicas, mentais e até mesmo biológicas às 

imagens e analogias, criando assim uma falsa compreensão de um determinado 

fenômeno‖. No LD 1 a ocorrência desse tipo de obstáculo pode ser vista em 

dois momentos, em um deles quando a autora se refere que ao transporte ativo 

Bomba de Sódio e Potássio: 

 

No entanto, para a célula manter a diferença de concentração que 
mencionamos acima, entram em ação as proteínas transportadoras 
que, com gasto de energia, bombeiam rapidamente íons sódio para o 
meio extracelular e íons de potássio para o citoplasma (MENDONÇA, 
2013, p. 183, grifo nosso). 

 

Já no LD3 também encontramos OE animista na definição dada pela 

autora para o transporte passivo:  

 

Esse tipo de transporte ocorre sem gasto de energia. As moléculas em 
questão vão do lado da membrana no qual se encontram em maior 
concentração para aquele em que estão em menor concentração, ou 
seja buscam o equilíbrio nas concentrações (BRÖCKELMANN, 2013, p. 
117, grifo nosso). 

 

E também em outras partes do texto pelo uso de expressões como 

―capturam as moléculas‖ ou a ―célula captura‖. 

Nos trechos grifados dos dois LDs citados anteriormente, temos a 

sensação de que se fala de um ser com vontade própria e que agiria de forma 

urgente para a resolução de uma determinada situação, ―entrando em ação‖, 
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―bombeando rapidamente‖ ou mesmo ―buscando o equilíbrio‖. Como se estes 

elementos dispusessem de autonomia e ajudassem espontaneamente nos seus 

respectivos mecanismos de Transporte Celular. Ou seja, atribuindo 

características antropormóficas a elementos como moléculas e proteínas, 

dotando-as de livre arbítrio para atuarem, o que de fato não ocorre. 

Já em outro trecho encontrado no LD1 foi referindo-se à Endocitose: 

 

A endocitose pode ser de dois tipos: a fagocitose e a pinocitose.  Por 
meio da fagocitose, a célula ―ingere‖ partículas grandes, como pedaços 
de células, micro-organismos etc. Por pinocitose, a célula ―ingere‖ 
moléculas menores dissolvidas em água (MENDONÇA, 2013, p. 184, 
grifo nosso). 

 

Neste exemplo a autora se utiliza de aspas, porém as mesmas são 

praticamente inúteis, uma vez que a ideia expressa continua sendo fatalmente 

ligada ao ato de engolir por vontade própria. Um termo correlato a essa ideia 

também foi encontrado no LD2, através do uso da palavra ―ingestão‖ também 

nos conteúdos relativos à Endoxitose. Um termo que poderia ser melhor 

utilizado nesse caso seria ―engloba‖, como a própria autora do LD1 faz mais 

adiante na continuação do texto. 

O obstáculo animista também se fez presente em outras obras, como por 

exemplo, no LD4 em que, ao explicar sobre o transporte ativo bomba de sódio e 

potássio, o autor usa a expressão ―a expulsão de sódio pela célula‖ (SILVA 

JÚNIOR; SASSON; CALDINI JÚNIOR, 2013, p. 225, grifo nosso), passando a 

ideia de que a célula fosse dotada de capacidade e autonomia para expulsar de 

fato o sódio, e não que isso fosse um processo bioquímico natural da célula. 

No LD5 o animismo se fez presente na explanação sobre pinocitose ―a 

membrana plasmática aprofunda-se no citoplasma e forma um canal que se 

estrangula nas bordas [...]‖ (AMABIS; MARTHO, 2013, p. 198, grifo nosso). Já 

no LD6 se fez presente nas explicações sobre osmose ―Membrana 

semipermeável é aquela que deixa passar apenas o solvente‖ (LINHARES; 

GEWANDSZNADJER, 2013, p. 86, grifo nosso). A célula tem mesmo essa 

capacidade de deixar ou não deixar algum tipo de substância passar? Cabe a 

ela escolher qual tipo de componente entra ou não? Ou isso independe de sua 

própria vontade, mas sim da natureza química dos compostos? Então o uso 

desse tipo de expressão pode levar a formulação de uma ideia que de fato não 
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corresponde com a realidade do metabolismo celular, e conduzir o leitor a 

alicerçar o seu conhecimento em informações inverídicas e fantasiosas. 

 

5.1.6 Obstáculo do Conhecimento Geral e Obstáculo Substancialista 

 

Em nossa análise não encontramos esses tipos de obstáculo nos LD, pois 

não foram encontrados elementos considerados generalizantes e tampouco 

elementos aos quais fossem atribuídas características inerentes a substancias. 

 

A seguir apresentamos uma síntese dos resultados da análise das obras, 

seguindo as especificações dos critérios das 7 categorias. Para essa síntese, foi 

elaborada uma Tabela ilustrando resultados da pesquisa de maneira 

quantitativa com a sistematização total dos obstáculos encontrados em cada 

obra. 

 

Tabela 1 - Obstáculos apresentados pelos livros analisados 

CATEGORIAS LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 LD9 
TOTAL 
GERAL 

1. Experiência 
Primeira 

1 - - - - - - - - 1 

2. Conhecimento 
Geral 

- - - - - - - - - 0 

3. Obstáculo Verbal 4 - 2 - - 1 2 - - 9 

4. Conhecimento 
Unitário e 
Pragmático 

1 - - - - - - - - 1 

5. Obstáculo 
Substancialista 

- - - - - - - - - 0 

6. Obstáculo Realista 7 - 1    - 6 - 14 

7. Obstáculo Animista 2 2 2 1 1 1 - - - 9 

TOTAL POR LD 15 2 5 1 1 2 2 6 0 34 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Os dados da tabela 1 evidenciam que os livros indicados pelo PNLD 2015 

ainda apresentaram alguns obstáculos epistemológicos no conteúdo de 

Transporte Celular. Observa-se também que, o livro que apresentou mais 

obstáculos epistemológicos foi o LD1, em um total de quinze obstáculos e que 

houve um menor índice de ocorrência de OEs no LD9, com ausência total de 

obstáculos tanto no texto quanto nas figuras do mesmo. 
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O obstáculo que esteve presente em mais obras foi o animista, sendo 

encontrado em 6 delas. Todavia, o obstáculo que apresentou maior quantidade 

de elementos foi o OE Realista, o que pode ser explicado em razão do grande 

uso de figuras nos LD1 e LD8, nos quais não eram feitas observações sobre 

escala, cores fantasia etc, observações essas feitas na maioria dos outros LDs.  

A seguir apresentaremos nossas Considerações sobre a pesquisa e acerca 

dos dados encontrados nas obras analisadas. 
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NOSSAS INTERPRETAÇÕES... 

 

Muitos homens iniciaram uma nova era na sua vida a partir 
da leitura de um livro. 

Henry David Thoreau 

 

 

Esta pesquisa se propôs a identificar e analisar a presença de possíveis 

obstáculos epistemológicos nos livros didáticos de Biologia para o Ensino 

Médio, aprovados pelo PNLD 2015, relativos ao conteúdo de Transporte Celular. 

Analisamos como estes livros apresentavam o conteúdo, a sua linguagem, as 

formas de exposição de figuras e exemplos. Se tais modos de abordagem 

poderiam se constituir como obstáculos epistemológicos ou corroborar para a 

apropriação de conhecimento pelos alunos. Buscamos também apresentar 

possíveis interfaces na forma de escrita e imagens dos livros, apontando alguns 

―maus usos‖ de termos que poderiam se constituir como obstáculos para a 

compreensão do Transporte Celular e, consequentemente, da Biologia.  

A escolha dos livros didáticos como objeto desta pesquisa se deu em razão 

do seu protagonismo em sala de aula, feito apontado pela literatura, bem como 

por sua influência na construção de concepções científicas dos alunos. 

Conforme Bachelard explana em A Formação do Espírito Científico:  

 

Peguem um livro de ensino científico moderno: apresenta a ciência 
como ligada a uma teoria geral. Seu caráter orgânico é tão evidente 
que será difícil pular algum capítulo. Passadas as primeiras páginas, já 
não resta lugar para o senso comum; nem se ouvem as perguntas do 
leitor. Amigo leitor será substituído pela severa advertência: preste 
atenção, aluno! O livro formula suas próprias perguntas. O livro 
comanda (BACHELARD, 1996, p. 31). 

 

O Guia de Livros Didáticos é uma síntese do processo de avaliação das 

coleções de livros inscritos no PNLD, utilizado para a apresentação e escolha 

das coleções de livros que cada escola deseja adotar. Assim, ao analisar os 

livros recomendados pelo PNLD, além de verificar a ocorrência ou não dos 

obstáculos epistemológicos, buscamos ainda perceber as formações discursivas 

e ideológicas que perpassaram a forma de elaboração dos livros didáticos, e 

como estes foram se consolidando ao longo do tempo.  

https://pt.wikiquote.org/wiki/Homens
https://pt.wikiquote.org/wiki/Vida
https://pt.wikiquote.org/wiki/Leitura
https://pt.wikiquote.org/wiki/Livro
https://pt.wikiquote.org/wiki/Henry_David_Thoreau
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Os movimentos para redefinições de valores, mudanças ideológicas ou 

mesmo rupturas de paradigmas educacionais não ocorrem de forma isolada, 

antes, por transformações que abarcam todos os setores da sociedade. Assim, 

o currículo escolar e, por conseguinte, a forma de apresentação dos conteúdos 

nos livros didáticos, também acaba por refletir essas mudanças ocorridas em 

um determinado contexto histórico. Deste modo, maior atenção deve ser dada 

aos discursos veiculados por cada um dos componentes sociais, bem como 

observada a maneira pela qual isso se reflete nos livros didáticos e nas práticas 

educacionais.  

 Com a presente pesquisa pode-se notar que há incidência de obstáculos 

epistemológicos nos livros didáticos de biologia que foram aprovados pelo 

PNLD 2015. Considerando-se que a existência desses OEs pode 

resultar na incompletude ou mesmo na distorção da aprendizagem dos 

conceitos científicos biológicos. Esta condição adquire uma gravidade de maior 

proporção se levar em consideração o fato de que o livro didático é, 

indiscutivelmente, o recurso mais utilizado pelos professores em sala de aula. O 

que reforça a necessidade dos conteúdos serem bem apresentados nos LDs, 

pois é grande a dificuldade de se romper com as ideias e impressões iniciais 

acerca de determinado conteúdo. 

Faz-se necessário considerar nesses resultados que como é próprio da 

natureza dos obstáculos epistemológicos serem polimorfos, alguns dos 

encontrados nas coleções foram incidentes em mais de uma categoria por 

apresentarem elementos pertencentes a elas.  

Como apontado pela pesquisa, a obra que mais conteve obstáculos 

epistemológicos foi o LD1, apresentando obstáculos verbais, de experiência 

primeira, realistas, de conhecimento unitário e animista, necessitando assim de 

correções e reformulações para discutir melhor o Transporte Celular.  

Já outras obras como LD2, por exemplo, apesar de ser o que apresenta a 

maior quantidade de páginas referentes a esse assunto, foi um dos que 

apresentou poucos OEs, o que talvez possa ser explicado devido ao fato de os 

autores da obra ser renomados e terem bastante experiência na elaboração de 

LD de biologia, e também ao fato de seu livro ser um dos mais adotados pelas 

escolas e, como tal, passou por aprimoramentos ao longo do tempo. Além disso, 

a publicação da obra ser feita por uma editora de maior porte, fatores estes que 
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não são tão observados no LD1, poderia contribuir parar justificar a ocorrência 

de tantos obstáculos encontrados nele. 

Quanto ao LD3, a obra possui uma linguagem mais direta e simplificada, 

que poderia ser causa de possíveis obstáculos verbais. Todavia, quando 

comparado às outras obras, apresenta uma quantidade menor de texto 

explicativo, trabalhando os tipos de Transporte Celular em apenas 4 páginas, 

causando, como consequência, uma diminuição da ocorrência de possíveis 

OEs. Este livro, no entanto, apresenta uma proposta de abordagem do conteúdo 

que poderia levar à ocorrência de concepções alternativas, justamente por 

apresentar definições simplistas e sintéticas desses mecanismos, permitindo 

assim que o aluno construa suas próprias conclusões sobre o Transporte 

Celular. Contudo, para minimizar que isso ocorra gravemente, é de fundamental 

importância a intervenção do professor, e que este use materiais 

complementares e diversificados ao que é exposto no livro didático. 

Quanto ao fato de não encontrarmos OEs no LD9, também chamamos 

atenção para a pouca quantidade de páginas referentes ao Transporte Celular, 

bem como para os cuidados que foram tomados pelos autores na elaboração do 

mesmo, como as observações acerca das proporções, cores fantasias, das 

figuras e também ao evitarem uso de analogias e metáforas ao longo do texto. 

Razões estas que podem ter contribuído para que, referente à essa temática, 

não identificássemos nenhum dos 7 obstáculos. 

Mediante aos resultados encontrados se faz necessário destacar que a 

escolha Transporte Celular para análise, se deve ao fato deste ser um dos 

importantes temas relativos ao estudo da célula. Obstáculos como os 

encontrados nesses LDs acabam por dificultar o processo de aprendizagem, 

gerando distorções na apropriação desses conceitos.  

Sob essa perspectiva, entendemos que a não compreensão de seus 

mecanismos de funcionamento, ainda no primeiro ano do Ensino Médio, pode 

contribuir para geração de visões simplificadas e deturpadas acerca do 

conhecimento biológico e que poderão acompanhar os alunos não apenas ao 

longo de sua trajetória escolar ou acadêmica, mas ao longo de suas vidas.  

Como dito anteriormente, a pesquisa demonstra que a presença dos 

obstáculos nos livros didáticos pode sim influir na forma como o conhecimento 

do aluno é construído. Sendo que, a dificuldade na superação desses OEs está 
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diretamente ligada ao fato deles se internalizarem no inconsciente dos 

indivíduos, proporcionando assim uma resistência à aceitação de novos 

conhecimentos e à ruptura dos velhos saberes científicos.  

Em se tratando da superação dos OEs encontrados nos LDs se faz 

necessário considerar que o estabelecimento de uma relação entre a teoria e a 

prática feita de forma textual, nos exemplos, nos experimentos e nas imagens, e 

também o distanciamento abordagens pitorescas e de senso comum, são 

capazes de evitar a ocorrência de vários dos obstáculos encontrados.  

No entanto, há de se considerar que deve haver um maior rigor nos editais 

do PNLD, no que se refere à linguagem, em especial nas aproximações 

excessivas com o cotidiano, uso de expressões rotineiras, de senso comum e 

realistas e carentes de cientificidade, bem como quanto ao uso de figuras e a 

sua capacidade de representação gráfica dos fenômenos biológicos. São 

cuidados que ao serem tomados contribuem para a minimização dos obstáculos 

ou até mesmo a sua não ocorrência. 

Quando isso se transporta para a realidade da sala de aula, o professor 

deve munir-se de outros mecanismos, recursos, materiais didáticos e 

estratégias de ensino, fazendo o uso de sua criatividade e cientificidade na 

tentativa de que esses obstáculos sejam transpostos e a aprendizagem possa 

ocorrer. Posto isso, torna-se necessário ressaltar que, o referencial teórico do 

professor não deve se restringir apenas à utilização de livros didáticos,  uma vez 

que, nem sempre a obra adotada é capaz de contemplar de forma satisfatória os 

conteúdos a serem trabalhados.   

A epistemologia bachelardiana oportuniza a identificação e compreensão 

de alguns problemas relacionados ao ensino e aprendizagem, e também serve 

para nos alertar sobre a importância de resgatarmos e fazermos o uso da 

criticidade científica nos momentos de escolha dos livros que serão utilizados 

nas escolas. Inclusive, observando a presença de imagens e figuras nos LDs, 

atentando-se para que o seu uso possa contribuir de fato com a significação e a 

apreensão dos conceitos, e não apenas de constituir como ilustrações banais 

com finalidades puramente estéticas e desvinculadas do saber científico.  

Ressalta-se assim, o uso do bom senso, cuidado e rigor do professor na 

escolha do livro didático, observando o direcionamento dado às abordagens dos 
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conteúdos, para que o livro cumpra melhor o seu papel enquanto recurso 

didático e possíveis obstáculos epistemológicos sejam superados. 
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