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RESUMO 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar a abordagem da Cidadania e Letramento 

Científico nos conteúdos de termoquímica nos livros didáticos de Química do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), de 2008 a 2018. Esta pesquisa teve 

como premissa uma abordagem metodológica qualitativa, do tipo estudo de caso. 

Para a coleta de dados, foram utilizadas as análises bibliográfica e documental; o 

tratamento de dados em categorias deu-se a posteriori. As categorias encontradas 

foram: perspectiva histórica da Ciência; letramento científico; Educação para 

cidadania ambiental e a abordagem multicultural. Os resultados foram obtidos por 

meio da observação dos dados extraídos dos livros didáticos. Foi possível inferir que 

o conteúdo histórico é abordado de forma muito superficial; na maioria dos livros são 

destinados pequenos boxes com imagens de cientistas, muito poucos textos 

históricos e falta de atividades que resgatassem o conteúdo. Nas questões 

ambientais, as obras do PNLD 2008 não foram abordadas com tanta ênfase; temos 

que houve o predomínio da educação ambiental conservadora. Desta forma, os 

problemas são apresentados de maneira sintética e parcial. Já nos livros do PNLD 

2012, 2015 e 2018, a abordagem foi mais intensificada; foram encontrados mais 

textos, questões e atividades que auxiliassem na promoção do desenvolvimento 

sustentável. Na categoria do letramento foi examinada a predominância de textos 

escritos pelos agentes de produção do livro didático e poucos textos de fontes e 

gêneros textuais variados. A categoria multicultural necessita ser mais explorada, 

pois, encontrou-se predomínio de imagens de homens brancos e, em contrapartida, 

poucas de homens negros, muito poucas imagens da mulher e ausência de índios. 

Verifica-se que ainda é preciso discussões mais pontuais que ressaltem melhor os 

gêneros nas suas diferentes pluralidades, pois é uma necessidade que as questões 

possam ser defendidas em todas as áreas. Dessa forma, as observações coletadas 

foram comparadas aos autores citados como aporte bibliográfico, indicando que, 

apesar dos avanços alguns livros de Química ao longo do PNLD, ainda não é 

contemplada a formação para a cidadania. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Livro Didático. Ensino de Química. Cidadania. Termoquímica. 

  



ABSTRACT 

The general objective of this work was to analyze the approach of Citizenship and 

Scientific Literature in the contents of thermochemistry in the textbooks of Chemistry 

of the National Program of Didactic Book (PNLD) from 2008 to 2018. This research 

had as premise a qualitative methodological approach, of the type study of case. For 

data collection, bibliographical and documentary analysis and the treatment of data in 

a posteriori categories were used. The categories found were: historical perspective 

of Science; scientific literacy; Education for environmental citizenship and the 

multicultural approach. The results were obtained through the observation of the data 

extracted from the textbooks. It was possible to infer that the historical content was 

approached very superficially, most of the books were destined to small boxes with 

images of scientists, very few historical texts and lack of activities that rescued the 

content. In environmental issues, the works of PNLD 2008 were not addressed with 

such emphasis we have been the predominance of conservative environmental 

education. In this way, the problems are presented in a synthetic and partial way. As 

for the PNLD 2012, 2015 and 2018 books, the approach was more intensified; more 

texts, issues and activities were found to help promote sustainable development. The 

category of literacy was examined the predominance of texts written by the 

production agents of the textbook and few texts of varied sources and textual genres. 

The multicultural category needs to be more explored, because, if there were 

predominance of images of white men in contrast few of black men, very few images 

of women and absence of Indians. It still needs more punctual discussions that better 

emphasize the genres in their different pluralities, because it is a necessity that the 

issues can be defended in all the areas. Thus, the observations collected were 

compared to the authors cited as a bibliographical contribution indicating that despite 

the advances some Chemistry books throughout the PNLD still do not contemplate 

the formation for citizenship. 

 

KEYWORDS: Didactic Book. Chemistry teaching. Citizenship. Thermochemistry. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil possui um dos programas mais organizados em relação à 

obtenção de livros escolares, o que garante a distribuição gratuita de livros à rede 

pública de Ensino. Percorrer esse caminho, para uma escala de qualidade, exige 

que a indústria editorial possa se adequar à realidade do educando. Como o livro 

didático (LD) é um material muito utilizado, é de suma importância que toda sua 

produção seja desenvolvida de modo a minimizar seus erros e primar pela 

qualidade (QUADROS, 2013). 

O LD é uma importante fonte de apoio ao professor, pois, influencia na 

formação do mesmo e no currículo (LOGUERCIO; SAMRSLA; DEL PINO, 2001). 

Por muito tempo, o LD ficou condicionado à reprodução de valores e centrado na 

memorização. Mas, hoje, tem-se a necessidade de que preconize um estudo 

voltado para o conhecimento científico, comprometido com a educação cidadã da 

atualidade. Santos e Maldaner (2010) consideram que: 

 
Ensinar Química no Ensino Médio significa instrumentalizar os cidadãos 
brasileiros com conhecimentos químicos para que tenham uma inserção 
participativa no processo de construção de uma sociedade científica e 
tecnológica comprometida com a justiça e a igualdade social. Isso exige 
uma seleção rigorosa de conteúdo, desenvolvimento de processos de 
mediação que propiciem o desenvolvimento cognitivo para 
aprendizagem de ferramentas culturais para a participação efetiva na 
sociedade e, sobretudo, o desenvolvimento de valores comprometidos 
com a sociedade brasileira (SANTOS; MALDANER, 2010, p. 14). 

 

Dessa maneira, o LD auxilia tanto professor quanto o aluno no exercício 

da cidadania, e a prática do letramento precisa ser encarada com uma 

necessidade, relacionando os conteúdos de química com sua práxis diária. O 

ensino de Química (EQ) pode e deve preparar para consciência crítica, 

explorando as temáticas de maneira que privilegiem problematizar questões que 

façam o leitor repensar suas atitudes.  

Batista (2009) ressalta que o LD exige complexidade, pois, nem sempre 

consegue expressar valores e o conhecimento em sua totalidade. O autor 

exemplifica fatores “que condicionam sua elaboração, produção, comercialização 

e utilização” (BATISTA, 2009, p. 48). Esses fatores podem diminuir a qualidade do 

LD e sua finalidade. 
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O LD é um importante recurso para embasamento e aporte teórico, e, 

nesta perspectiva, surgiram indagações no sentido de observar e entender como 

os livros do EQ estão organizados e se eles propiciam a formação de cidadão 

crítico e questionador. A importância de se pesquisar o LD justificou-se pelo fato 

de que é um material utilizado em todas as escolas do território brasileiro, e 

também pelo fato de que o Governo Federal reforça os programas de distribuição 

para as escolas públicas. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho foi analisar a abordagem da 

cidadania nos conteúdos de termoquímica nos livros didáticos de Química do 

PNLD de 2008, 2012, 2015 e 2018. 

Os objetivos específicos são: 

1) Identificar como a cidadania está inserida nos guias orientadores da 

produção dos livros didáticos da educação pública;   

2) Discutir os sentidos que a cidadania vem adquirindo nas 

recomendações para a educação em ciência e mostrar a importância do 

Ensino de Química no processo de formação de cidadãos;  

3) Analisar as representações discursivas tanto da cidadania quanto do 

letramento científico nos LD, as quais permitem uma construção do 

ensino de Ciências para educação cidadã.  

Ao analisarmos os LD no conteúdo de termoquímica, foi possível observar 

as atividades e os textos que mobilizavam conceitos químicos próximos à 

realidade do cotidiano, permitindo inferir a importância de os LD aproximarem tais 

conteúdos com temáticas pertinentes à atualidade. 

Dessa forma, essa pesquisa foi dividida em quatro capítulos que 

conduziram a uma discussão crítica a respeito do Livro Didático e o Ensino de 

Química, primando pela extração dos dados coletados, nos quais foram 

observados de forma que propiciassem discussão significativa. 

O primeiro capítulo “O Ensino de Ciências/Química e a Cidadania” têm 

como premissa retratar de forma histórica e também nos dias atuais o ensino 

voltado para a perspectiva cidadã. Nesse sentindo, a discussão pauta-se na 

abordagem nos documentos e as perspectivas para o Ensino de Química.   

No segundo capítulo, a discussão sobre Livro Didático de Ciências tem 

como premissa entender seu contexto histórico na perspectiva política, cultural e 
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educacional, visando à construção do conhecimento tanto para os discentes 

quanto para os docentes. 

No terceiro capítulo, são apresentados os caminhos metodológicos que 

conduziram esta pesquisa. Apresenta-se uma abordagem qualitativa, no estudo 

de caso, sobre o Livro Didático no Ensino de Química. Os resultados foram 

relatados a partir de categorias de análise, e foi possível inferir os resultados. 

No quarto capítulo, foi apresentada a discussão dos resultados extraídos 

a partir da observação e coleta de dados. As categorias de análise foram 

extraídas dos referenciais bibliográficos de forma que possibilitassem responder e 

discutir as questões que nortearam a pesquisa. 

O último tópico foi dedicado às considerações finais desta pesquisa, 

referentes às observações coletadas nos livros e comparadas com os autores 

citados, de forma a complementar e responder as indagações levantadas durante 

a pesquisa.  
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CAPÍTULO 1- O ENSINO DE CIÊNCIAS/QUÍMICA E A CIDADANIA 

 

Este capítulo apresenta uma discussão sobre o ensino de 

Ciências/Química e a Cidadania dentro de uma perspectiva histórica e como pode 

se relacionar com a sociedade de maneira atual. O principal enfoque são noções 

preliminares da Ciência no cenário brasileiro e sua evolução de acordo os 

documentos oficiais. 

 

1.1 Histórico do Ensino das Ciências Naturais na Educação Básica 

 

O Ensino de Ciências vem marcado por importantes fatos históricos que 

possibilitaram grandes mudanças no cenário educacional. No Brasil, durante a 

década 1930-1940, a Reforma Francisco Campos (1931) estabeleceu a 

modernização do ensino secundário, que hoje é conhecido como Ensino Médio. 

Esse período retratou importantes mudanças, “como o aumento do número de 

anos do curso secundário e sua divisão em dois ciclos, a seriação do currículo, a 

frequência obrigatória dos alunos às aulas” (DALLABRIDA, 2009, p.185). 

No período de 1950-1960, o Ensino de Ciências é marcado por fortes 

influências da Segunda Guerra Mundial; o aumento da industrialização devido ao 

armamento bélico e o desenvolvimento tecnológico e científico marcaram esse 

período. Segundo Krasilchick (1987), com o fim da Segunda Guerra Mundial, 

muitos países, dentre eles o Brasil, desenvolveram uma fase em que o principal 

foco era a industrialização. Inicialmente, é oportuno ressaltar que o ensino de 

Física e Química tomaram um impulso considerável nos anos de1960. No ano de 

1970, surge a disciplina de Biologia. 

Nesse período, o ensino científico não estava bem definido e valorizado 

como em outros países. De acordo com Santos (2007), nos Estados Unidos, a 

educação científica pós-guerra era valorizada em detrimento de outros saberes.  

O Ensino de Ciências estimulava a passividade e era muito conteudista; 

os alunos absorviam o conteúdo de forma passiva e sem contestar. Esse modelo 

de Ensino era dito como tradicional, voltado para a memorização. Vários avanços 

foram conquistados pós-guerra, mas não haviam sido implementados nos 
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currículos escolares. Várias informações estavam desatualizadas e os alunos iam 

aprendendo conteúdos e informações obsoletas (ROCHA, 2013). 

Deboer (2000) discorre que, no período de 1960 a 1970, marcado pelas 

influências da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, na educação, os 

organismos internacionais suscitaram novas políticas públicas norteadas pela 

concepção de que “o sistema educacional poderia ser usado de forma mais eficaz 

para preparar as pessoas para viver e trabalhar em um mundo em rápida 

mutação” (DEBOER, 2000, p. 586). No Brasil, começava-se a democratizar o 

ensino de Ciências, com algumas propostas de não focar somente na 

observação, mas, sim, articulá-la para que o aluno participe e analise problemas. 

De acordo com Lima (2007), o Ensino de Ciências no Brasil, para ser 

institucionalizado e estruturado, percorreu um difícil caminho. No início do período 

de 1960, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 4.024, de 21 de 

dezembro de 1961, sugeriu várias propostas de implementação para o programa 

de ensino, inclusive no Ensino de Ciências, retirando toda a responsabilidade do 

Ministério da Educação (MEC) na elaboração dos currículos escolares.  A lei 

especificou diretrizes para as disciplinas de Biologia, Física e Química do Ensino 

Médio.  

No período de 1964, o sistema educacional brasileiro adaptou-se ao 

modelo educacional americano, visando promover o desenvolvimento e o 

processo de industrialização nacional. Apesar de chegar ao país, nesse período, 

as teorias cognitivas, continuava a tendência de valorização dos conteúdos, 

procurando suprir a formação deficitária dos docentes e seu completo 

desconhecimento das novas metodologias de ensino (DELIZOICOV, 2011). 

Em meados de 1970, mediante o processo de modernização e 

crescimento do país, a LDB nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, trazia mudanças 

no processo educacional com o objetivo de promover qualificação e preparar os 

alunos para o mercado de trabalho. O Ensino de Ciências era considerado um 

importante componente na preparação de trabalhadores qualificados. 

Privilegiavam-se as aulas práticas, propondo que o ensino científico poderia trazer 

várias mudanças e essas aulas experimentais eram o principal instrumento 

responsável pelas modificações do ensino. 
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Na década de 1970, o projeto nacional do governo militar tinha como 

premissa modernizar e desenvolver o país num curto período de tempo. Apesar 

de todas as tentativas para promover a mudança, o ensino de ciências continuou 

focalizando essencialmente os produtos da atividade científica, propiciando aos 

docentes uma perspectiva de neutralidade da ciência. As reformas ocorridas no 

Ensino de Ciências não foram tão positivas no final dessa década (FROTA-

PESSOA, 1987). No entanto, ao mesmo tempo em que a legislação valorizava as 

disciplinas científicas, na prática, elas foram bastante prejudicadas, pois, era 

pretensão das políticas públicas viabilizar aos estudantes o ingresso ao mundo do 

trabalho. Dificultou-se a formação inicial em detrimento da profissionalização 

(KRASILCHIK, 1998). 

No período de 1970-1980, as principais características foram de 

transformar a sala de aula em laboratório de física, química e biologia. A ideia era 

estimular os alunos a se manter interessado nas aulas, com aulas práticas, com 

foco no objeto. A década de 70 foi marcada por forte concepção empirista de 

Ciências.  

Nesse período, marcado por problemas ambientais e econômicos, foi 

promulgada a Lei n° 5692/71, que fixa as diretrizes e bases para o segundo grau. 

Esse documento tinha por objetivo melhorar e incrementar as disciplinas 

científicas; entretanto, na prática, apesar de a lei fomentar o ensino de Ciências, 

algumas disciplinas foram fragmentadas, e os cursos secundários sofreram com a 

questão da identidade.  

Antes de ser promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 

1961, as aulas de Ciências Naturais eram ofertadas nas duas últimas séries do 

antigo curso ginasial. Com a aprovação da Lei nº 5.692, de 1971, as aulas de 

Ciências passaram a ter caráter obrigatório nas oito séries do primeiro grau. A 

pedagogia oficial do país passou a moldar a conduta humana e uniformizar a mão 

de obra específica, proporcionando a mudança industrial e contribuindo para o 

aumento da dívida externa, distanciando o aluno de valores sociais, como justiça, 

solidariedade, amor e paz, inviabilizando o trabalho pedagógico. 

A insegurança instalara-se no país, devido à abertura democrática em 

1974, no governo Geisel, prosseguindo no governo Figueiredo, em 1979. Os 

educadores organizavam-se em sindicatos; muitas greves aconteciam nas 
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escolas, exigindo do poder público “uma escola pública de qualidade, aberta a 

toda a população e voltada precipuamente para as necessidades da maioria, isto 

é, a classe trabalhadora” (SAVIANI, 2007, p. 402). 

De acordo com Saviani, a década de 1970 foi importante para entender a 

pedagogia oficial recomendada aos sistemas de ensino, uma vez que “surgiu 

naquele momento: a necessidade de construir pedagogias contra-hegemônicas, 

isto é, que em lugar de servir aos interesses dominantes, se articulassem com os 

interesses dos dominados” (SAVIANI, 2007, p. 400). 

O autor (2007) afirma ainda que a pedagogia tecnicista também era 

debatida na área acadêmico-científica, a qual estava a favor da interrupção da 

educação voltada para a produção. Como mostra Saviani (2007, p.403), 

“abarcando preocupações –econômico-políticas e, mesmo, especificamente 

político-pedagógicas, o que transparece nas temáticas dos últimos encontros 

dessas entidades no final dos anos da década de 1980”. Já a década de 1980 foi 

marcada pela produção científica, tornando conhecidos muito livros, coleções de 

educação e publicação de periódicos produzidos por editoras especializadas.  

A transformação no campo da educação alcançou o respeito da 

comunidade científica, representada pela Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC) e pelas instituições de incentivo à pesquisa e ensino. As 

escolas e a população brasileira, nesse momento, podiam fazer uso de um 

material de qualidade que ajudaria o ensino a crescer e a progredir 

cientificamente (BOSCARIOL, 2013). 

A partir da década de 1980, foram feitos muito investimentos em estudos 

na área educacional, buscando proporcionar um ensino que a ajudasse a ajustar-

se ao perfil de uma sociedade democrática e pensante, tanto na qualidade do 

ensino quanto na implementação de novas metodologias. Mas, o ensino de 

Ciências ainda era marcado por forte tendência do pensamento racionalista. As 

pesquisas, nesse período, demonstraram a aplicação de um modelo de 

aprendizagem denominado "mudança conceitual", o qual era realizado mediante 

uma aprendizagem cujo exercício era inteiramente racional, baseado em um 

conjunto de atividades, conhecimentos, habilidades e valores que podem ser 

baseados no ensino ou na experiência. Nas décadas de 1980 e 1990, parte 

significativa das propostas de melhoria do ensino de ciências trazia graves 
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deficiências epistemológicas e didáticas, dificultando a formação do sujeito crítico, 

consciente e participativo (KRASILCHIC, 1987; DO NACIMENTO et al., 2010).  

O período de 1990 é marcado por grandes mudanças no Ensino Médio 

brasileiro. Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394, de 1996, o MEC 

iniciou o Programa de Reforma do Ensino Médio, elaborando as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2012) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000).  

Para Nunes (2012), a principal crítica era a relação de autoritarismo e 

centralismo do Estado já na elaboração desses documentos. De acordo com esse 

teórico, houve pouca participação dos professores; não houve debates, ficando 

evidente que o professor seria somente um executor de tarefas, como se ele 

fosse impossibilitado de propor mudanças ao currículo.   

Para Lopes (2002), a reforma do PCNEM é uma carta de intenções 

governamentais que orienta e direciona as instituições educacionais. A autora 

afirma que muitos desses professores não irão ler os textos, visto que há certa 

disparidade entre o texto e o próprio cotidiano do aluno. Em todo o processo de 

elaboração dos PCNEM, já havia discursos oficiais pré-definidos, que foram 

revestidos com nova roupagem, mas impregnados de discurso regulatório, antes 

mesmo de as equipes desenvolverem o documento. Assim, o documento foi 

produzido para regular e comandar todo percurso e as finalidades educacionais. 

Ainda de acordo com Lopes (2000), a finalidade dos PCNEM é permitir a 

formação do indivíduo e promover sua inserção ao mundo globalizado; preparar 

para o mercado de trabalho; aprimorar a formação crítica e possibilitar que no 

ensino possa haver aproximação do aprimoramento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual 

e do pensamento crítico.  

Até o ano de 2001, as políticas do governo federal estiveram pautadas 

num discurso de honestidade e na ideia de eficácia e efetividade, segundo os 

ideais neoliberais. Toda capacitação docente esteve submissa a técnicos ligados 

a áreas da Educação, mas os educadores ficavam longe da elaboração das 

propostas educativas. Com a influência neoliberal, a formação continuada dos 

docentes só servia para atender interesses desses setores (GENTILI e SILVA, 

1999). 
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Nessa época, as políticas educacionais estiveram atreladas às diretrizes 

do Banco Mundial, que limitavam a formação dos professores a um papel ainda 

mais alienado, haja vista que eram insumos caros. Procurou-se transformar os 

professores em operadores de ensino, depositando grande esperança nos livros 

didáticos, nas modernas tecnologias de educação à distância e nas propostas de 

autoaprendizagem, vistas como mais custo-efetivo e rápidas do que o 

investimento em formação docente, segundo uma tendência não apenas de 

desprofissionalização, mas de exclusão dos próprios professores como sujeitos e 

profissionais (TORRES, 1998). 

 

1.2 Problemas e Perspectivas no Ensino de Ciências  

 

Atualmente, ainda é forte a distância entre os projetos educativos do 

Ensino de Ciências e as viabilidades de ser real, dada uma difícil relação 

epistemológica e os pressupostos da educação científica (HODSON, 1986; 

NASCIMENTO, 2009). Há certa resistência dos professores em se desvencilhar 

da concepção positivista de ciência e com uma concepção retrograda e impositiva 

de ensino e aprendizagem como junção de informações e de objetos da ciência, 

que seguem influenciando e orientando suas práticas educativas. Há suas 

carências de formação geral, científica e pedagógica e as impróprias condições 

pressupostas de trabalho que encontram no exercício da profissão e as 

determinadas políticas educacionais fundamentadas em princípios em oposição à 

formação crítica dos cidadãos. 

Desde a Reforma Educacional Francisco Campos (1931-1941), pode-se 

notar que o Ensino de Química vem sofrendo sucessivas transformações com o 

intuito de associar os conteúdos de Química com sua vida cotidiana. Como afirma 

Lopes (2005), é de suma importância que a Química seja proposta e focada 

estabelecendo relação com aspectos tecnológicos, sociais, políticos, econômicos 

e ambientais.  

O Ensino de Ciências sofreu importantes mudanças históricas e críticas 

ao tradicionalismo educacional. Isso porque é atribuída a ele a importância de 

formar um cidadão crítico e autônomo, ciente de tudo que o cerca (FAGUNDES et 

al., 2009). 
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Educar alunos, nos dias de hoje, é preparar esses cidadãos para 

conviverem com a ciência e tecnologia. Não dá para dissociá-las do contexto 

contemporâneo que estamos situados (SANTOS e SCHNETZLER, 1997). É 

preciso mostrar aos educandos todas as facetas da ciência, a importância da 

compreensão, de forma que saibamopinar e criar juízo valorativo. 

Alguns pesquisadores no ensino de Ciências passam a assumir 

pensamentos de forma mais racional e atual. De acordo com Mortimer e Machado 

(1997), a parte de observação experimental, por si só, não é suficiente. É 

necessário mais do que processo experimental; é preciso, sim, interação com 

muito diálogo e um sistema de trocas mútuas de significados, considerado 

importante na edificação do conhecimento. Todo esse caminhar educativo 

constitui forte ligações aos contextos científicos, enfatizando a contextualização 

social de conhecimentos químicos. 

Acevedo (2005) indica que os currículos de ciências estão cheios de 

conteúdos carregados de conceitos, tendo como referência a lógica interna da 

própria ciência e, assim, esquecem a formação, que exige a construção científica. 

Ensinar Ciências, nos dias atuais, é um grande desafio, pois a construção dos 

conhecimentos científicos e o desenvolvimento tecnológico crescem a uma 

velocidade muito rápida. Para isso, a escola precisa auxiliar seus alunos no 

convívio e atuação nessa nova realidade. 

Entretanto, o ensino de Ciências tem como premissa favorecer a inclusão 

e a apropriação do conhecimento científico por cidadãos conscientes, que 

respeitem e quem valorize a Ciência como projeto social. Um ensino qualitativo só 

será pleno se todos os seus colaboradores estiverem aptos e com vontade plena 

de desenvolver atividades e práticas pedagógicas capazes de despertar essa 

formação científica. Para essa prática, a escola precisa de aparatos tecnológicos 

e estruturas que viabilizem essa boa transmissão do conhecimento (SANTOS; 

MALDANER, 2010). 

Há um longo caminho para ser percorrido, pois, mesmo que as práticas 

educativas tenham mudado ao longo dos anos, ainda esbarramos em algumas 

dificuldades. E para que a alfabetização científica ocorra de forma efetiva, o 

ensino de Ciências deve ser planejado de forma que, já nas séries iniciais, ocorra 

a intervenção de maneira educativa e esclarecedora. Essa intervenção deverá 
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proporcionar a todos os cidadãos os meios e formas que os orientem e 

capacitem, de maneira que possam interpretar sua realidade e intervir em todos 

os contextos à sua volta, tomando posição e intervindo na sua realidade 

(FAGUNDES et al., 2009). 

Atualmente, a escola exige um professor mais crítico, reflexivo, capaz de 

questionar e transformar a realidade de seus alunos. Um professor que possua 

vontade e saiba empreender. No entanto, são de suma importância a capacitação 

e formação profissional do educador, de forma que ele consiga se atualizar de 

acordo com as modificações no contexto social, econômico e tecnológico 

(PEREIRA, 2008). 

De acordo com Schon (1992), o professor reflexivo precisa rever suas 

ações e é na sala de aula que sua prática precisa ser repensada. A prática de 

ensino é complexa! Ela exige muito que o docente conheça suas fragilidades e 

busque aprimorar suas habilidades, repensando suas práticas. 

Nem sempre uma aula que é preparada pode ser aplicada a todos os 

alunos em sua essência, pois, cada um apresenta individualidades e diferenças 

que os fazem distintos. O professor precisa fazer uma releitura de sua 

metodologia e buscar metodologias transformadoras para inovar na sala de aula. 

De acordo com os dados do PISA (Programme for International Student 

Assessment), programa internacional de avaliação educacional organizado pela 

OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que faz 

avaliação dos estudantes, no Brasil, os desempenhos dos nossos alunos estão 

entre os piores dos 70 países avaliados (CIOLA, 2008). 

Todo o prospecto do programa procura aferir a compreensão à avaliação; 

na área de conteúdo, é feita uma seleção dos campos da ciência física, química, 

biológica, cujos critérios avaliados são: importância para situações cotidianas; o 

conhecimento e as áreas de aplicação e partes de avaliação científica 

(WAISELFISZ, 2009). 

Assim, esta dificuldade no Ensino de Ciências, analisada do ponto de 

vista macroscópico, está relacionada aos problemas que já vêm dentro do próprio 

currículo, que é carregado de discursos ideológicos e políticos, que acabam por 

travar o processo de ensino-aprendizagem. Esses discursos estão centrados em 
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idealismos que, às vezes, não dá para adaptar à realidade do aluno e nem da 

escola. 

Como Lopes (2002) menciona, apesar de o currículo para o Ensino Médio 

possuir ênfase no trabalho, cidadania e vida pessoal e cotidiana, ele próprio 

centraliza mais o trabalho e não reforça tanto a vida social e cidadania.  

Então, se pensarmos nesse contexto, o Ensino de Ciências precisa sofrer 

transformações, inserindo não só a parte do trabalho, que o levará para sua vida 

profissional, mas, também, situar esse aluno quanto aos conhecimentos 

científicos que se aplicam a sua vida social e que o levem a desenvolver uma 

criticidade, preparando-o para a vida também. 

Pensando nisso, quando educamos o aluno para a cidadania, podemos 

levá-lo não somente a ter uma formação profissional, mas, também, poder ser um 

agente da transformação no contexto em que está inserido. Essa formação, 

quando oferecida na escola, pode propiciar aos alunos a oportunidade de que 

sejam politizados e que saibam se posicionar frente aos problemas sociais. 

No Ensino de Química, é necessário que o aluno entenda os conceitos e 

os conteúdos que estão explícitos no currículo, mas que saibam, ainda, situar 

esses conceitos em sua vida pessoal. Seria de suma importância que tanto a 

escola quanto os professores pudessem propiciar uma formação cidadã, pautada 

em uma formação consciente. Nessa seara, é importante entender a cidadania e 

como foi o longo processo de inserção no Brasil e sua importância para o Ensino 

de Ciências (SANTOS; SCHNETZLER, 1996). 

Esses movimentos, como a Reforma Francisco Campos e a LDB, são 

muito importantes para a Educação e para o Ensino de Ciências, visto que 

propiciaram uma nova cara para o ensino secundário, incitando novos métodos 

de aprendizagem, além de ditar diretrizes para uma melhor conduta do professor. 

Essas normativas, de certa forma, representaram importante avanço para o 

Ensino de Ciências. Torna-se um desafio articular o ensino com as necessidades 

de uma formação que motive o progresso de uma perspectiva cidadã. 
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1.3 A Formação para Cidadania 

 

É muito importante entender como a cidadania pode estar inserida no 

contexto escolar para aprendizagem do aluno, construindo seu conhecimento e 

situando-o com seu cotidiano. Por isso, é importante entender o que é a cidadania 

dentro de um contexto de historicidade até os dias atuais.  

Para Chassot (2003), quando discorremos sobre a palavra “cidadania”, é 

necessário relacionar com conhecimento, o qual só será possível se o cidadão 

tiver acesso à informação. Sua acepção e seu sentido refletem distinções 

importantes. 

Como Pinsky (2003) ressalta, a cidadania não possui uma definição 

inquestionável, mas um conceito que varia de acordo com o tempo e o contexto. 

É o conjunto de direitos e deveres civis pelo qual o cidadão/indivíduo está 

imbricado no seu relacionamento com a sociedade em que vive. 

E, buscando entender o seu sentido etimológico, o termo cidadania vem do 

latim civitas que quer dizer “cidade”. Pode-se entender, portanto, que cidadania é 

a soma de conquistas cotidianas, na forma da lei, de reparações a injustiças 

sociais, civis e políticas, no percurso de sua história e, em contraposição, a 

prática efetiva e consciente, o exercício diário destas conquistas com o objetivo 

exemplar de ampliar estes direitos na sociedade (CUNHA, 1982; CARVALHO, 

2008). 

Segundo o Dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, "cidadania é a 

qualidade ou estado do cidadão"; entende-se por cidadão "o indivíduo no gozo 

dos direitos civis e políticos de um estado, ou no desempenho de seus deveres 

para com este”. (Ferreira, 1999). Para se entender e se fazer cidadão, faz-se 

necessário conhecer seus deveres dentro da sociedade e reconhecer seus 

direitos, saber fazer valer suas vontades e reivindicá-las, seja através do voto ou 

de manifestações, tanto políticas quanto ideológicas.  

Nesse sentido, para exercer a cidadania em sua plenitude, torna-se 

absolutamente necessária a percepção da dimensão histórica dessas conquistas 

no percurso entre passado, presente e futuro da nação. Voltando sua 

aplicabilidade para área educacional, a cidadania é um importante instrumento 

para fortalecer as relações sociais. 

http://www.holismo.com.br/
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A palavra cidadania tem sua gênese na Grécia antiga. Essa denominação 

era utilizada em referência aos cidadãos, indivíduos que residiam na cidade e 

partilhavam das decisões políticas. Nesse período, havia certa exclusão; só quem 

possuía posses e era dono de terras poderia garantir sua participação sobre as 

decisões do governo: mulheres, crianças, estrangeiros e escravos nem eram 

considerados cidadão. Já podia ser percebido que a cidadania era um conceito 

abstrato e restrito às camadas nobres (SILVA; MACHADO, 1998). 

Na Idade Média, pode-se perceber uma grande influência da Igreja, que 

era detentora da maioria de propriedades, do governo e da escravidão. Havia 

uma enorme fragmentação política e o predomínio de desigualdades, em que a 

população não podia participar das decisões do governo. 

O desenvolvimento e o modo de produção capitalista passam a exigir uma 

nova forma de Estado. No decorrer nos séculos XV e XVI, a burguesia buscava 

gozar de maior envolvimento nas questões políticas, procurando diminuir os 

espaços que só eram ocupados pela nobreza. A burguesia fazia nascer uma nova 

forma de dominação política, quebrando as correntes e o monopólio detido pelos 

grandes senhores e a própria Igreja.  

De acordo com Bendix (1996), 

 
No Estado-nação cada cidadão encontra-se numa relação direta com a 
autoridade soberana do país, em contraste com o Estado medieval, no 
qual essa relação direta é desfrutada apenas pelos grandes homens do 
reino. Por conseguinte, um elemento essencial da construção da nação é 
a codificação dos direitos e deveres de todos os adultos que são 
classificados como cidadãos. A questão é o quão exclusiva ou 
inclusivamente o cidadão é definido (BENDIX, 1996. p. 109). 

 

É longo o percurso histórico do discurso da cidadania. Tem-se atribuído 

seu significado de forma moderna, com origem no Estado liberal-constitucional, 

que em qualquer circunstância tem condições de intervir ao interesse geral dentre 

as quais se destacam a “nação”, a “cidadania” e o “povo” (Andrade, 1993). 

Marshall (1967) apregoa que a base da cidadania tem como pressupostos 

direitos individuais, direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade frente à 

lei. Esses direitos não se apresentam como ameaça à sociedade, mas, sim, 

resguardam a população para que futuramente possa fazer uso dessa premissa.  

Quando é possível ao indivíduo usufruir do exercício político, seja como 

membro participante de qualquer área do governo, ou organismo político ou como 
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eleitor, ele estará lançando mão de suas prerrogativas de direito, garantidas na 

base da lei e resguardas por uma constituição. Segundo Marshall, esse direito 

consolidado ao cidadão permite que ele possa usufruir de direitos sociais, como a 

educação e saúde, e participar de uma riqueza coletiva, permitindo que esse ser 

social tenha direito e deveres, o que lhe possibilita competir e se impor perante à 

sociedade.  

No Brasil, um delineamento histórico do arcabouço da cidadania perpassa 

por três séculos de colonialismo, cujo dono do poder era o detentor da maioria 

das propriedades, em que o Rei era a lei máxima do Estado, que foi se 

constituindo com conselheiros e executores. Essa estruturação de poder veio a 

ser chamada de estamento, composta de equipes para gerir os negócios da 

Coroa junto ao rei. O estamento político constituiu-se em uma comunidade, pois: 

 
Os seus membros pensam e agem conscientes de pertencer a um 
mesmo grupo, a um círculo elevado, qualificado para o exercício do 
poder. A situação estamental, a marca do indivíduo que aspira aos 
privilégios do grupo, se fixa no prestígio da camada, na honra social que 
ela infunde sobre toda a sociedade. Esta consideração social apura, filtra 
e sublima um modo ou estilo de vida; reconhece, como próprias, certas 
maneiras de educação e projeta prestígio sobre a pessoa que a ela 
pertence; não raro hereditariamente. Para incorporar-se a ele, não há a 
distinção entre o rico e o pobre, o proprietário e o homem sem bens. Ao 
contrário da classe, no estamento não vinga a igualdade das pessoas-
estamento é, na realidade, um grupo de membros cuja elevação se calca 
na desigualdade social (FAORO,1989, p. 45). 

 

Dessa forma, o Brasil Colônia possuiu várias unidades de poder dispersas 

no território brasileiro, donde deriva, conforme Berger: 

 
(...) até 1930, só se pode falar teoricamente de um sistema político 
nacional e que a explicação consequentemente deve partir da base, isto 
é, do nível local. A base naturalmente não é constituída pelo povo ou 
pelo indivíduo, mas pelo grande proprietário, o coronel. O coronelismo, 
como instituição política local mais importante, é m fenômeno brasileiro 
típico (BERGER, 1994, p. 43). 

 

Toledo (1994) explica que, no Brasil, até meados da década de 1960, as 

preocupações da esquerda estavam mais voltadas para a questão das reformas 

sociais, para o debate acerca do nacional-desenvolvimentismo, do socialismo e 

da revolução. Desse modo, segundo o autor, 

 
A questão democrática aparecia subordinada ou de importância 
secundária na reflexão teórica e na luta ideológica desses tempos. 
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Acreditava-se que a democracia política apenas teria entendido e 
relevância para as grandes massas trabalhadoras a partir do momento 
em que as suas reivindicações básicas e imediatas fossem amplamente 
atendidas. Enquanto o desenvolvimento econômico e as reformas 
sociais de caráter estrutural não se efetivassem, a democracia política 
não deixaria de ser “formal” ou “abstrata” para o conjunto dos 
trabalhadores e das massas populares.  Para a esquerda de orientação 
marxista, a democracia política exigia, como condição prévia e 
necessária, a realização da democracia social e econômica. Dependente 
e subordinada, a democracia política jamais poderia ter um valor em si 
mesmo (TOLEDO, 1994, p. 27). 

 

A Constituição Federal de 1988 foi definida pelo deputado Ulysses 

Guimarães como constituição cidadã (PAIM, 2013). Em seu artigo 205, 

estabelece que a educação seja promovida visando “ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o 

trabalho”. Essa diretiva se repete em todos os documentos produzidos depois da 

Constituição, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional às Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Nesse sentido, 

estabelece a Lei de Diretrizes e Bases: 

 
Art. 2 º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 
1996). 

 

Vemos então que o aprendizado se dá no contato e interação com o 

mundo, razão por que, inicialmente, é da família a tarefa de ensinar as primeiras 

regras, valores e costumes. Com o passar do tempo, essa educação familiar não 

é mais suficiente; o desenvolvimento do indivíduo exige um processo mais 

complexo de ensino, na medida em que os temas se tornam mais variados e 

profundos. É preciso, então, aperfeiçoar o processo, de modo a dar conta da 

complexidade dessa nova fase e também de redirecionar o aprendizado. 

É na educação escolar que reside a tarefa de dar direção a esse 

aprendizado. Também é preciso ser claro que não é correto pensar a educação 

fora de um contexto social, político e cultural. Daí resulta que a direção dada ao 

aprendizado numa sociedade sempre depende do projeto de sociedade a ser 

“implantado”, e o conhecimento sempre assume uma função social determinada. 

Por outro lado, não se pode falar em educação como algo estático, mas, como um 

processo que está sempre em construção; portanto, é certo que a sociedade 
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também está a serviço da educação. No artigo 36, inciso I, a LDB sistematiza o 

currículo no ensino médio: 

 

Artigo 36 – [...]: 
I - Destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 
significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de 
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como 
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania (BRASIL,1996). 

 

Tanto a Constituição Federal de 1988 como a Lei nº 9394/96, que resultou 

na nova LDB brasileira, constituíram um notável avanço no que tange à produção 

legislativa em matéria educacional se comparada às épocas anteriores da história 

nacional. Esse avanço proporcionado por ambos os diplomas legais operou tanto 

em termos quantitativos como qualitativos, pelo simples fato de que não somente 

deu margem à um aumento significativo no número de leis e dispositivos legais 

em matéria educacional, mas porque melhorou e aperfeiçoou significativamente o 

conteúdo e o teor das normas em matéria educacional (SAPIO, 2016). 

A cidadania pode adquirir um caráter polissêmico devido à quantidade de 

conotações e sentidos à palavra. Mas, o principal entendimento quanto à 

cidadania é que ela é inerente à condição humana, cada um é cidadão de direito 

e o que nos diferencia é a nossa participação ativa, se realmente estamos 

atuantes em nossa comunidade (GALLO, 1995).  

Para a LDB, aos alunos que vão entrar no ensino médio, a escolarização 

deve proporcionar formação para o exercício da cidadania e propiciar meios para 

a progressão dos estudos e preparação básica para o trabalho (art. 22, LDB 

9394/96). Daí a necessidade de um currículo que possibilite a preparação para o 

trabalho e a cidadania do educando. 

Santos e Shneltzler (1996) consideram que a prática escolar do ensino de 

Química em relação à formação para a cidadania, a prática dos educadores e os 

conteúdos não privilegia esse ensino de formar a auxiliar o educando na prática 

de tomada de decisões e pensamento crítico. 

Freire (1998) também considera que a educação deve ser emancipatória, 

atuando no processo de transformação do homem, o que reforça o contexto em 

que a educação precisa desenvolver a consciência crítica e voltada para o 

compromisso com a educação cidadã. Não é fácil atingir esse processo, mas, é 
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necessário que a mudança seja iniciada na prática educativa, adotando atitudes 

que oportunizem o desenvolvimento reflexivo, de forma que os envolvidos 

possam pensar no problema de forma crítica e cidadã. 

 

1.4 O Ensino de Química e a Cidadania 

 

De acordo com Santos e Shneltzler (1996), o conhecimento de Química 

parece não ser um fim em si mesmo, mas, tem como objetivo maior desenvolver 

as habilidades básicas que caracterizam o cidadão.  

Para Santos e Mortimer (2001), a aliança entre a educação em Ciências e 

a cidadania precisa levar em consideração que os conhecimentos científicos, 

quando relacionados com a ação social e a responsabilidade cívica, estejam em 

consonância com a formação de valores e sejam inerentes à capacidade 

formativa para tomada de decisão. 

Chassot (2008) reitera que o conhecimento precisa ser mediado de 

maneira que os saberes já adquiridos sejam valorizados. E toda essa abordagem 

remete-nos à abordagem significativa, segundo a qual o conhecimento novo 

precisa estar em consonância com o antigo.  

E o ensino de Ciências precisa atender aos objetivos de formação da 

cidadania. Nesse contexto, “para o exercício pleno da cidadania, um mínimo de 

formação básica em ciências deve ser desenvolvido, de modo a fornecer 

instrumentos que possibilitem uma melhor compreensão da sociedade em que 

vivemos” (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990, p. 56). 

A fim de imbuir em novos propósitos, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM) buscaram atender a necessidade de 

ressignificação de um novo ensino. Foi proposta uma reorganização das áreas de 

conhecimento, com o intuito de desenvolver maior integração no conteúdo frente 

a essas novas perspectivas de interdisciplinaridade e contextualização 

(LAUTERIO; NHERING, 2012). 

Lutfi (1992) destaca a contextualização como diferentes acepções 

possíveis para elucidar os variados sentidos, ou seja, a contextualização visa 

exemplificar de maneira próxima a vivência do aluno.  
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Leite e Lima (2015) sugerem que a contextualização se concretiza no 

momento em que o ponto de partida é a realidade dos educandos, para a qual se 

retorna com possibilidades de intervenção, uma vez que se dispõe de 

conhecimento para isso. Neste sentido, a contextualização é o ato que no 

processo de ensino e aprendizagem objetiva vincular os conhecimentos à sua 

origem e à sua aplicação, fazendo, com isso, a recuperação do seu sentido e 

pertinência histórica, do seu significado social e prático.  

Santos e Mortimer (1999) identificaram diferentes concepções que os 

professores têm sobre o significado do termo contextualização no ensino de 

Química, tais como: estratégia de ensino-aprendizagem; descrição científica de 

fatos e processos do cotidiano do aluno; desenvolvimento de atitudes e valores 

para a formação de um cidadão crítico. 

Mas, para isso, o professor precisa de tempo e necessita entender a 

melhor forma de intercambiar todo esse processo. Além disso, deve fazer um 

diálogo permanente com outros conteúdos de outras áreas, que é uma das 

premissas da interdisciplinaridade, ou seja, fazer um diálogo de forma 

permanente com outros conteúdos, de maneira a mobilizar várias competências. 

Fazenda (2002) ressalta que interdisciplinaridade é uma conexão com as 

diferentes áreas do conhecimento, favorecendo troca de informações sem 

fragmentações, ou seja, junção do saber já adquirido com o conhecimento 

científico de variadas áreas (disciplinas). 

 

1.5 Importância da História da Ciência para Construção da Cidadania 

 

A história da Ciência não surgiu de forma simples e rápida; houve um 

processo e essa informação não é estanque. As evoluções das teorias foram 

modificando com o decorrer do tempo. Para Porto (2010), reflexões sobre a 

história da Ciência auxilia na compreensão da construção científica. 

No que tange à apresentação da História nos LD, Navarro et al. (2015) 

preceituam que 

 
Raramente, os estudantes sentem-se à vontade para questionar o que 
aprendem e a forma como é ensinado. Desse modo, é possível que a 
História da Ciência apresentada no livro didático seja facilmente aceita, 
tanto pelos alunos, quanto pelos professores. Por isso, é necessário 
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cuidado com a forma de abordagem e conteúdo da História da Ciência 
divulgada (NAVARRO et al., 2015, p. 56). 

 

Chassot (2006) parte do entendimento de que a inserção da História da 

Ciência se constitui em um importante processo para a alfabetização científica. Ao 

conhecê-la, os educadores têm facilitada a conexão com os conteúdos de 

maneira clara. Houve uma enorme produção científica e investigativa por parte 

dos cientistas para se produzir técnicas e meios que conhecemos hoje como 

tecnologia. 

Saviani (1995, p. 86) ressalta que “o processo de ensino aprendizagem 

deveria começar pela problematização, extraída da prática social”. E a história 

poder auxiliar também no processo de humanizar a ciência e, assim, aproximá-la 

dos interesses comuns, sejam eles pessoais, éticos, culturais ou políticos 

(MATTHEWS, 1995). 

Martins (2006) afirma que fatos históricos auxiliam na compreensão entre 

ciência, tecnologia e sociedade, na qual a ciência está em todos os contextos. 

Uma abordagem sequencial, de maneira progressiva dos conteúdos, partindo dos 

menos complexos para os de maior complexidade, auxilia a construção e ligação 

entre os conceitos. 

Matthews (1995) expõe uma série de vantagens da aplicação 

historiográfica da ciência no ensino de ciências, como a motivação, a 

humanização da matéria, a oposição do pensamento científico ao cientificismo. O 

autor enumera importantes perspectivas para o ensino, com reflexões valorosas 

sobre os aspectos fundamentais para diretrizes educacionais. 

A história da Ciência é vista por alguns alunos como algo desmotivador 

ou cansativo. Mas, se o conteúdo for desenvolvido adequadamente, pode 

estimular o conhecimento e o pensamento investigativo, permitindo, assim, 

aproximações com outras áreas do conhecimento. Para Chassot (2008): 

 
[...] o inimigo da educação para a cidadania e do Ensino de Ciências na 
Alfabetização Cientifica o “presenteísmo”, que é a vinculação exclusiva 
ao presente, sem enraizamento com o passado (historicamente 
construída) e o “cientificismo”, tendo a crença exagerada no poder da 
Ciência e/ou a atribuição à mesma de efeitos apenas benéficos 
(CHASSOT, 2008, p. 70). 
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Rei e Hodson (1993) discutem sobre a necessidade de o ensino da 

história da Ciência estar conectado a fatos e teorias e à aplicabilidade dos 

procedimentos da ciência, como utilização de aparelhos e instrumentos, dando 

importância ao raciocínio e investigação que o cientista/pesquisador se propõe.  

 

1.6 Educação Ambiental em uma Perspectiva Cidadã 

 

Para Santos (2007), com o advento da globalização, todos nós utilizamos 

uma infinidade de produtos químicos. E essa utilização trouxeram vários 

benefícios, permitindo avanço e desenvolvimento em várias áreas das Ciências. 

Em contrapartida, como externa o autor, “a química pode ser vista como uma vilã” 

(SANTOS, 2007, p. 611). É importante enfatizar para os alunos os benefícios e os 

malefícios de produtos que são nocivos.  

Para Reigota (2002, p. 18), há a necessidade de se distinguir Meio 

Ambiente (MA) de Educação Ambiental (EA). O primeiro representa aspectos 

bióticos e abióticos da natureza, sendo, então, “as relações que implicam 

processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de 

transformação do meio natural e construído”. Já a EA encontra-se disciplinada na 

Lei nº. 9.795/99, que trata da Política Nacional de Educação Ambiental e pode ser 

definida como um processo que leva à conservação do MA, com mudança na 

consciência e atitudes de preservação. 

A partir do século XXI, surge uma nova geração de direitos - os direitos de 

terceira geração - pertencentes à coletividade, como suscitado por Fischer (2001): 

 
A partir da segunda metade do século XXI, vislumbrou-se a existência de 
uma nova geração de direitos, os chamados “direitos de terceira 
geração”, na qual o titular desses direitos não seria mais o indivíduo 
particularmente considerado, mas sim, a coletividade, a “própria 
humanidade”. Abarcando nesta geração o direito à paz, ao meio 
ambiente sadio, ao desenvolvimento dos povos, direitos de interesses 
difusos (FISHER, 2012, p. 477). 

 

Toti (2011) observa que o ensino de Ciências voltado para a cidadania 

pode promover a sustentabilidade ambiental, como questões sobre consumo 

excessivo e desperdício. Essas reflexões possibilitam que o aluno adote atitudes 

éticas frente às questões ambientais e assuma uma postura cidadã para 

manutenção e conservação do meio ambiente. 
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Fisher (2012) reforça a abordagem de uma cidadania ambiental, que 

parte do princípio de o homem mudar suas atitudes depois de tanta exploração e 

degradação ambiental aos longos dos anos. São anos de prejuízos e abusos 

desenfreados, tanto na fauna quanto na flora, com graves prejuízos para 

gerações futuras e também para a presente, visto que lidamos com poluições de 

variadas espécies, escassez de recursos hídricos em parte de nosso país e 

extinção de animais. 

Nesse sentido, Neves (2014) retrata que a abordagem ambiental no livro 

didático é mais recorrente nos dias atuais do que na década de 1990. Em sua 

pesquisa, a autora faz uma análise por amostragem de livros de 1985, 

1991,1997,1999 e 2000. A autora constata a falta de abrangência nas temáticas 

de consumismo, natureza, sustentabilidade e cidadania.  

 
A análise também possibilitou perceber que a Educação Ambiental, em 
geral, não é tratada de forma transversal como sugere os PCNs Meio 
Ambiente e Saúde (1997). Porém, os autores dos livros discorrem sobre 
os problemas atuais do meio ambiente, mas também fazem um recorte 
na história, pois o ambiente natural está sumindo à medida que a 
humanidade “evolui” em termos de riqueza (NEVES, 2014, p. 91). 

 

Jacobi (2003) justifica que a educação para a cidadania tem como 

premissa mobilizar sentimentos em prol de conceitos de uma vida de qualidade, 

em que o cidadão possa ser o partícipe e o elemento central dessa ação 

transformadora. 

De acordo com Reigota (2007): 

 
[...] a arte de produzir conhecimentos, na perspectiva da sustentabilidade 
e da educação ambiental, está condicionada aos impactos e alternativos 
que possibilitam a construção de uma sociedade democrática, justa e 
ecologicamente sustentável (REIGOTA, 2007, p. 221). 
 

Para o autor, os caminhos possíveis para mudança de pensamentos é 

uma ciência que se comprometa com a sociedade, trazendo a necessidade de o 

tema sustentabilidade dialogar com todas as áreas do conhecimento.  

Guimarães (2004) ressalta que uma educação ambiental crítica refuta 

uma ideia de tradicionalismo ou conservadorismo, em que há uma centralidade no 

indivíduo enquanto pessoa. Quando pensamos em uma educação crítica, 

partimos do pressuposto dialético de que seja um somatório de forças de todos, 

sem exclusão das partes. No entanto, Saito (2012) aponta algumas fragilidades 
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da EA no Brasil, tais como: estruturas de aulas que fragmentam o saber; ênfase 

em questões mais abstratas e carência de recursos didáticos. 

Saito (2006) propõe algumas formas pedagógicas que podem facilitar na 

didatização do conteúdo. Em sua concepção, os professores podem buscar apoio 

em materiais que suscitem práticas de leituras ou ainda conhecimentos científico-

tecnológico e também popular voltados para prática socioambiental (SAITO, 

2006). 

A EA necessita de um engajamento que precisa ser mobilizado em todas 

as áreas dos saberes, um trabalho educativo de comprometimento de todas as 

partes. É necessária a adoção de atitudes que levem o educando à reflexão do 

problema e participação cidadã que mobilize a consciência e possa sair da teoria 

e repercutir na prática diária. 

No que tange ao pensamento de alguns autores, a EA crítica não é uma 

vertente que evoluiu em relação à EA conservadora, pois, os dois enfoques são 

distintos. Enquanto a primeira é mais problematizadora, a outra é tradicional. 

Nesse sentido, a EA conservadora é uma visão mais técnica dos problemas 

ambientais e menos política. Os problemas são abordados, mas não com 

profundidade. Essa mera transmissão remete-nos à ideia de deposição bancária, 

com o pensamento de Paulo Freire, no qual o conhecimento é um fim em si 

mesmo (LIMA, 2002; GUIMARAES, 2004; MELLO, 2009). 

Nesse mesmo contexto, há uma preocupação de conservação dos 

recursos naturais, mas, não se tem uma preocupação crítico-reflexiva com 

profundidade dos problemas ambientais. Falta a abordagem de uma educação 

emancipatória, capaz de formar indivíduos conscientes que saibam seu papel na 

sociedade. 

 

1.7 Educação Multicultural 

 

Nossa sociedade está permeada por historicidade. São diferentes grupos 

sociais que marcaram a história, mas que fizeram parte de um processo de 

marginalização. Nesse aspecto, uma abordagem que precisa ser evidenciada no 

ensino de Química é a cidadania multicultural e seus múltiplos significados. 
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De acordo com Candau (2008), o multiculturalismo tem um significado 

amplo, podendo referir-se a intensas mudanças demográficas e culturais. Isso 

mostra as diferenças relativas à raça, etnia, gênero, sexualidade, cultura. Para a 

autora: 

 
São as lutas dos grupos sociais discriminados e excluídos de uma 
cidadania plena, os movimentos sociais, especialmente os relacionados 
às questões étnicas e, entre eles, de modo particularmente significativo, 
os relacionados às identidades negras, que constituem o lócus de 
produção do multiculturalismo (CANDAU, 2008, p. 49). 

 

O multiculturalismo visa valorizar as diferenças e eliminar certos 

preconceitos. Historicamente, alguns padrões valorizaram a cultura do homem 

branco em detrimento do homem negro. E, com essa premissa, o 

multiculturalismo visa valorizar essa diversidade de cultural de forma, a formar 

cidadão com identidade consciente dos seus direitos e deveres e promover a 

igualdade, eliminando as diferenças (BAVARESCO; TASCA, 2016). 

Algumas identidades foram silenciadas e houve o reforço de algumas 

divisões, como homem branco e negro, ou homem e mulher (CANEN; CANEN, 

2005). Os autores explicam que há necessidade de identificar alguns marcadores, 

como: 

[...] por exemplo, ao se falar em uma identidade feminina, negra e pobre, 
está-se considerando a pluralidade dos marcadores de gênero, raça e 
classe social, em interação na construção daquela identidade em 
questão, com todas as redes de significação a ela atribuídas (CANEN; 
CANEN, 2005, p. 43). 

 

É necessário discutir os movimentos femininos ocorridos em 1960, a luta 

pela busca da igualdade de gênero, legitimando a participação da mulher na 

sociedade. Como preceitua Scott (1994), a questão de gênero está muito além da 

diferença corporal e sexual: 

Gênero é a organização social da diferença sexual percebida. O que não 
significa que gênero reflita ou implementa diferenças físicas fixas e 
naturais entre homens e mulheres, mas sim que gênero é o saber que 
estabelece significados para as diferenças corporais. Esses significados 
variam de acordo com as culturas, os grupos sociais e no tempo, já que 

nada no corpo (SCOTT, 1994, p. 13). 
 

Infelizmente, a representatividade das mulheres nos livros de Ciências não 

é pontual. Muitas profissões são exercidas somente por homens. Outra diferença 
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notória é a salarial; não há equiparação nesse sentido. Um homem e uma mulher 

podem desempenhar a mesma função, mas, o salário maior será o do homem. 

Essas diferenças são marcas culturais e históricas. A mulher fica incumbida da 

responsabilidade doméstica, cuidados dos filhos, seguindo um padrão ditado pela 

sociedade (KERGOAT, 2016). 

Desde que foi sancionada, a Lei nº 10.639/03 alterou alguns dispositivos 

da LDB, inserindo os artigos 26-A, 79-A e 79-B, tornando obrigatória a inclusão, 

nos currículos do ensino fundamental e médio, do ensino sobre a História e 

Cultura Afro-Brasileira, sendo ministrado em todo currículo escolar. 

Nesse sentido, foram escolhidos índios, negros e as mulheres devido a 

questões históricas. Desde o período do Brasil Colônia, os povos indígenas, 

afrodescendentes e mulheres foram marginalizados e estiveram por muito tempo 

excluídos da sociedade. Não possuíam direito à participação política e ao 

exercício da cidadania. 

A abordagem no LD não é só uma maneira de amenizar os preconceitos, 

mas, uma forma de romper estereótipos e descontruir essa visão fragmentada 

dos valores culturais, de enaltecer a pluralidade heterogênea de uma nação rica 

em cultura e diversidade e confirmar o cumprimento da legislação e de políticas 

de integração. 

Nesse ínterim, é possível destacar que foram criadas políticas de ações 

afirmativas no sentido de reparação às culturas negras, para que o Estado 

pudesse promover uma educação voltada para uma cultura antirracista, e para 

uma vertente multicultural de inclusão da cidadania em conformidade com a 

pluralidade cultural. 

Como no Brasil a libertação dos escravos foi tardia, mesmo livres eles 

sentiram enormes dificuldades de inserção na sociedade, como para garantir 

trabalho, autonomia e poder participar das decisões políticas (Carvalho, 2004). 

E temos certa invisibilidade dos grupos indígenas, que aparecem mais no 

currículo de História. Quando há algum comentário sobre os índios, percebemos 

muito preconceito, como este autor narra: 

 
Depreende-se que eles seriam desprovidos de todo e qualquer 
discernimento crítico sobre a própria situação de dominados pelos 
brancos. A importância do índio na História só é salientada quando este 
se coloca a serviço do branco (DEIRO, 1980, p. 1570). 
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Partindo dessas ideologias excludentes, a formação educativa precisa ser 

no sentido de enriquecer e reforçar a diferença cultural. Precisa estar pautada não 

só nas exigências culturais, mas, também, na preocupação constante de 

indivíduos formadores de opiniões que saibam reconhecer essa diversidade e 

romper certos estereótipos de preconceitos velados. O papel do professor é 

imprescindível para esclarecimento e imersão em um diálogo que valorize essa 

diversidade cultural. E que nos materiais possa existir a presença desses 

requisitos, alicerçando ainda mais o multiculturalismo. Assim: 

 
Uma proposta de formação docente multicultural deve implicar não o 
desenvolvimento de uma aceitação irrestrita de diferentes manifestações 
culturais, mas, sim, a aprendizagem das habilidades necessárias à 
promoção de um diálogo que favoreça uma dinâmica de crítica e 
autocrítica (MOREIRA, 2003, p. 87). 

 

Devido a grandes expansões e o efeito contemporâneo da era tecnológica 

e globalizada, vivemos uma era marcada pelo consumismo. A cada dia, novos 

produtos são lançados e os antigos ficam obsoletos e acabam sendo 

descartados. A mídia também contribui para esse frisson de compras e de 

consumo, que pode ser percebido com as crianças, que a cada dia querem jogos 

mais modernos. Infelizmente, estamos vivendo uma era multicultural consumista, 

que produz efeitos negativos na sociedade (BAUMAN,1999). 

Santos (2004) relata que, de forma geral, a sociedade busca conforto e 

lazer na aquisição de objetos, de coisas que irão trazê-los momentaneamente, 

pelo simples fato de poder ter. Há necessidade de entendermos a escola com um 

espaço social, que possui um papel muito importante, que é o de fomentar um 

processo educativo que minimize o consumismo. 

Bauman (1996) reforça esse contexto de consumismo, sendo como: 

 
O ritmo vertiginoso da mudança desvaloriza tudo o que possa ser 
desejável e desejado hoje, assinalando-o desde o início como o lixo de 
amanhã, enquanto o medo do próprio desgaste que emerge da 
experiência existencial do ritmo estonteante da mudança instiga os 
desejos a serem mais ávidos, e a mudança, mais rapidamente desejada 
(BAUMAN, 1996, p. 135). 

 

Essa visão de consumismo causa prejuízos. Devemos repensar essa 

visão e massificar uma educação para o consumo consciente, segundo o discurso 
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socioambiental,. devido à necessidade de preservar e conservar a natureza, e 

ações de não consumismo (CARVALHO, 2009). 
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CAPÍTULO 2 – O LIVRO DIDÁTICO DE QUÍMICA 

 
Este capítulo faz um histórico sobre o Livro Didático no Brasil, a sua 

finalidade como instrumento de apoio para a prática de ensino e também sua 

importância para formação de cidadãos conscientes, desde a sua concepção de 

confecção, implantação dos mecanismos de controle até chegar na sala de aula. 

 

2.1 O Livro Didático no Brasil 

 

O livro didático pode ser entendido e definido como um material composto 

de páginas, sendo um material impresso e utilizado em vários contextos sociais, 

econômicos e político (LOPES, 2007). O livro possui grande valor para o contexto 

histórico educacional, tendo relatos de que esteve presente desde o período 

colonial, sendo o acesso privilégio para poucos, somente alguns poderosos o 

possuíam (RIBEIRO, 2003). 

De acordo com Lorenz (1986), os livros didáticos de Ciências, durante o 

século XIX, possuíam muita influência europeia e francesa, sendo traduzidos e 

adaptados para os manuais brasileiros. Os livros eram bastante ilustrativos e não 

havia tantas questões e atividades experimentais, pois os assuntos eram voltados 

mais às culturas europeias.  

De acordo com Mortimer e Santos (2012), o livro didático mais antigo de 

que se teve acesso data do período de 1833. Até 1930, os livros didáticos 

possuíam formatos de compêndios de química geral, que era a forma possível 

para a época. 

O ano de 1937 é o marco do livro didático no Brasil, tendo como principal 

acontecimento a fundação do Instituto Nacional do Livro (INL), que possuía os 

primeiros dispositivos legais para organização do livro didático. Nesse período, foi 

criada, com o Decreto-Lei de 1937, a Comissão Nacional do Livro Didático (CNL) 

(BRASIL,1937).  

Na década de 1960, durante o regime militar, foram criados acordos entre 

o Ministério da Educação (MEC) e agência Norte-americana para o 

Desenvolvimento Internacional (USAID). Para Silva (1988), o acordo entre MEC-

USAID, estabelecido em 1966, trouxe um grande incentivo e valorização ao livro 
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didático, no contexto educacional. O acordo visava à produção e edição em larga 

escala do livro didático.  

Alguns autores da época, como Gorender (1987), Tavares (1980), 

Fazenda (1984), ressaltam que essa aliança era uma forma benéfica aos 

americanos, pois, poderiam incutir nos livros seus ideais e forma política e deixar 

os brasileiros dependentes. Eles também classificaram esse acordo como forma 

de americanizar o ensino, uma forma imperialista que serviria aos propósitos dos 

Estados Unidos somente.  

Em janeiro de 1967, pelo Decreto-Lei nº 59.355, foi criada a Comissão do 

Livro Técnico e do Livro Didático (Colted), com a função de coordenar, aplicar e 

gerir os recursos para fomento e expansão do livro escolar e livro técnico, por 

meio de programas e projetos realizados em colaboração com a Aliança para o 

Progresso (BRASIL, 1969).  

Em 1968, a Colted começou a realizar o Programa de Treinamento de 

Professores, com o objetivo de elaborar orientações com a finalidade de subsidiar 

ao professor a melhor utilização do livro didático. Assim, o professor poderia 

proporcionar maior rendimento pedagógico em suas aulas (FILGUEIRAS, 2015). 

Dentro desta mesma política educacional, em 1969, é elaborado pela 

Colted um material denominado “O Livro Didático - sua utilização em classe”, que 

tinha por objetivo subsidiar os cursos de treinamento para professores e, 

posteriormente, auxiliar na atividade docente. Tais cursos tinham como proposta 

apresentar caminhos metodológicos acerca do Livro Didático (BRASIL, 1969). 

Para Munakata (2006), o Decreto dava a possibilidade de manter o 

estado vigilante, de forma que pudesse participar de forma direta da produção e 

distribuição dos livros, para que nada saísse dos padrões. 

A Colted assentiu a confecção de livros didáticos de acordo com os 

conselhos dos profissionais americanos, entretanto, essa intervenção da USAID 

era vista por avaliadores brasileiros como uma inspeção americana e interferência 

no mercado editorial brasileiro (FREITAG, 1997). 

Logo, o convênio existente entre o MEC/USAID era admitido à ingerência 

e controle dos Estados Unidos sobre a educação brasileira. O governo brasileiro 

somente cumpria as exigências emitidas da USAID; o material pedagógico 
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brasileiro não possuía concepções intelectuais de acordo com a realidade 

sociocultural brasileira (TURIM, 2013). 

Em 1968, foi criada a Fundação Nacional do Material Escolar (Fename), 

pela Lei nº 5.327, de 02 de outubro de 1967, com a função de produção de 

material escolar e didático e de forma a auxiliar instituições educacionais 

científicas públicas e privadas. 

A Fename era um órgão que mantinha uma centralidade de publicação do 

MEC. Sua função era popularizar o ensino, levando a informação às distantes 

localidades (BRASIL, 2007). 

Em 1971, a Colted foi extinta e a Fename permaneceu com a produção 

de materiais escolares por toda década de 1970, tornando-se um órgão de 

decisões políticas para o livro didático no regime militar, trabalhando, em 1976, 

em parceria com as empresas privadas. 

 

2.2 O Programa Nacional do Livro Didático 

 

Em 1971, o Instituto Nacional do Livro (INL) passou a desenvolver o 

Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), assumindo as 

atribuições administrativas e de gerenciamento dos recursos financeiros até então 

a cargo da Colted. 

Já em 1985, a comissão assumiu um formato parecido com o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), sendo avaliado de forma criteriosa junto à uma 

equipe. Em 1985, o PLIDEF deu lugar ao Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), que foi criado com o objetivo de distribuir coleções didáticas para escolas 

da rede pública, com a finalidade de que alunos e professores pudessem ter 

material didático. 

Portanto, em 1985, o PNLD trouxe profundas alterações, como: 

designação do livro didático pelos professores; reutilização do livro didático 

(acaba-se o descarte do livro e aprimoram-se as descrições das técnicas para a 

fabricação dos livros, com finalidade de resistência e melhor utilização dos livros); 

ampliação da entrega aos alunos de 1ª e 2ª séries das escolas públicas. O 

controle do processo decisório passou a ser feito pela Fundação de Assistência 

ao Estudante (FAE), com finalidade, participação financeira dos estados e 
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fiscalização do processo decisório, no sentido de afiançar e corroborar com as 

escolhas dos livros pelo professor (BRASIL, 1985). 

No ano de 1990, o Brasil participou da Conferência Mundial de Educação 

para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, e sendo custeada pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo Banco Mundial. Essa Conferência 

teve como a finalidade o avanço da educação básica nos países em 

desenvolvimento (MENEZES, 2001). 

Da Conferência de Jomtien resultou o Plano Decenal de Educação para 

Todos, elaborado no Brasil com a premissa de cumprir, em dez anos (1993 a 

2003), as resoluções da Conferência, estabelecendo diretrizes políticas voltadas 

para a recuperação da escola fundamental no país, de forma que as crianças, 

jovens e adultos adquirissem capacidade e discernimento as matérias e 

conteúdos necessários, nivelando a educação fundamental e cessando o 

analfabetismo (MENEZES, 2001No ano 1997, a execução do PNLD, que era 

gerida pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), passa a ser 

administrada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

As disciplinas de Ciências, Matemática, Língua Portuguesa, História e 

Geografia, foram contempladas com o programa nas quatro séries finais do 

ensino fundamental (5ª a 8ª séries), no PNLD de 1999. Os PNLD de 2000/2001, 

2002 e 2004 foram destinados aos alunos de 1ª a 8ª séries do ensino 

fundamental, para as mesmas disciplinas atendidas no PNLD de 1999.  

O Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) foi 

instituído pela Resolução nº 38/2003 e financiado com recursos de dotações 

consignadas na Lei Orçamentária da União. Foi iniciado o projeto piloto com a 

distribuição gratuita de livros didáticos de Português e de Matemática (Brasil, 

2003). 

Em 1993, o PNLD foi liberando, de forma sequencial, o recurso para 

distribuição dos livros didáticos para os alunos da rede pública de ensino. Porém, 

apenas no ano de 2004 os livros didáticos passaram a ser distribuídos para o 

Ensino Médio, iniciando com os de Português e Matemática. A partir de 2005, a 
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distribuição gratuita de livros didáticos para o Ensino Médio ocorreu de forma 

gradual.  

Em 2007, houve a distribuição dos livros didáticos de Química e, a partir 

de então, de três em três anos, ocorre a convocação para o processo de inscrição 

para as editoras e, posteriormente, a avaliação das coleções didáticas destinadas 

aos professores e estudantes do ensino médio da rede pública em todo o país. 

A avaliação dos livros distribuídos em 2007, 2012, 2017 foi realizada no 

âmbito do PNLD/2008, PNLD/2012 e PNLD/2015, por professores de Química e 

especialistas da área de Ensino de Química de Universidades de várias regiões 

do Brasil, seguindo as orientações dos documentos oficiais para o Ensino de 

Química. Em 2008, 2012 e 2015 foram elaborados guias dos livros didáticos para 

orientar os professores de forma que melhor se adequassem no Projeto Político-

Pedagógico da sua escola (Brasil, 2007). 

Para Silva (2012), o PNLD firmou-se como política de Estado e o livro 

didático passa a ser disponível e atingível para todos os alunos da rede pública. 

Por outro lado, é preciso que haja um novo repensar, de forma a tornar possível o 

consumo do livro, evitando tantos descartes. 

Tagliani (2011) ressalta algumas críticas em relação ao LD, como: 

algumas obras não eram tão eficazes no processo de ensino-aprendizagem; 

interesse econômico e mercadológico de sua fabricação e venda; visão de que o 

livro serviria a ideia de fiscalização sobre o trabalho dos professores (TAGLIANI, 

2011). 

Os livros são utilizados por três anos e quando se encerra o período há 

um novo descarte. Mas, essa política de descarte e consumo precisa ser revista, 

de modo que o livro possa ser usado e permaneça com o aluno depois que findar 

o aluno letivo. Facilitaria muito para o professor que o aluno mantivesse o livro 

como consulta, mas, também, que pudesse anotar e resolver os exercícios, 

auxiliando o professor com o tempo, pois, o mesmo não precisaria escrever tudo 

no quadro e o aluno acompanharia o raciocínio sem desperdício de tempo. 

Para muitos professores, o livro é consulta, fonte de informação, formação 

e instrumento pedagógico. Isto incorre em perigo, pois, a informação passa a ser 

absoluta. O professor nem sempre tem tempo para recorrer a outros manuais e 

compará-lo com outras fontes (FRANCO,1982). 
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Os autores Sampaio e Carvalho (2010) formularam um documento que 

trouxe críticas e dez soluções ao programa do PNLD. Nessa pesquisa não serão 

abordadas todas, mas ressaltadas as principais, que refletem bem no cenário 

político do livro didático que é o nosso enfoque. 

A primeira constatação foi a ausência de uma política educacional 

consistente. De acordo com os autores, há uma ausência de um currículo mínimo 

que indique a necessidade de atualização do material de três em três anos, pois, 

as pesquisas acadêmicas são muito incipientes. 

 
A realidade é que não há conteúdos de aprendizagem estabelecidos 
oficialmente. Logo, não são dadas as bases para a elaboração de um 
mecanismo de avaliação eficiente, tanto no contexto do PNLD como de 
outros programas ENEM, Prova Brasil etc. (SAMPAIO; CARVALHO, 
2010, p. 33). 

 

Sampaio e Carvalho (2010) ressaltam também a falta de experiência de 

algumas equipes com relação ao ensino da área, ao conhecimento didático e 

conhecimento pedagógico sobre o papel do livro didático no ensino brasileiro.  

 

2.3 O Ensino de Química e o Livro Didático 

 

De acordo com Oliveira (2011), antes de 1930, os livros de Química 

possuíam a forma de um resumo de Química Geral. Naquela época, o ensino não 

era dividido por séries e, consequentemente, os livros também não. Não tinha 

muitos exercícios. 

Em 1931, os livros didáticos de Química passaram por transformações 

em virtude da Reforma Francisco Campos. Nesse período, era calorosa a 

discussão em torno da Escola Nova. Para Dallabrida (2009), a Reforma trouxe 

importantes contribuições para organização do ensino brasileiro, como a divisão 

do ensino por séries, dividindo em séries fundamentais com ciclo de cinco anos e 

ciclo complementar com dois anos.  

No final da década de 1940, podemos destacar importantes momentos 

que contribuíram para o ensino de ciências, como a promulgação da Constituição 

chamada de República dos Estados Unidos do Brasil, o ensino normal e o ensino 

agrícola são normatizados através de leis orgânicas, é criado o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (Senac), surge o IBECC - Instituto Brasileiro de 
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Educação, Ciência e Cultura, apontado pelos entrevistados como um dos marcos 

importantes na constituição da área de ensino de Ciências, ao implantar diversos 

projetos de ensino de Ciências no país (Brasil, 2007). 

Os autores Barra e Lorenz (1986), ao analisarem os livros didáticos do 

período de 1950 a 1980, apregoam que a criação da Funbec – Fundação para o 

Desenvolvimento do Ensino de Ciências e do Premen – Projeto Nacional para 

Melhoria de Ensino de Ciências, são de suma importância para a implementação 

curricular dos livros didáticos. 

Segundo os autores, em 1952 surgem os kits de Química, destinados ao 

atual ensino médio, que assim denominamos. Esses kits eram destinados ao 

ensino de Física, Química e Biologia. 

Para Mortimer (1988), é uma época em que os conteúdos se apresentam 

de forma homogênea, cumprindo as exigências dos documentos com a presença 

de exercícios no final de cada capítulo, que, de acordo com os livros, não são tão 

consistentes.  

Em 1961, foi estabelecida a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), que não trazia programas detalhados das disciplinas, 

mas informações vagas em seus artigos 43 e 44: 

 
Art. 43. Cada estabelecimento de ensino médio disporá em regimento ou 
estatutos sobre a sua organização, a constituição dos seus cursos, e o 
seu regime administrativo, disciplinar e didático. 
Art. 44. O ensino secundário admite variedade de currículos, segundo as 
matérias optativas que forem preferidas pelos estabelecimentos 
(BRASIL, 1961). 

 

De acordo com Mortimer (1988), em meados da década de 1970, houve a 

preocupação de se investir em projetos de ensino de Química, em que se viu a 

necessidade de introdução de experimentos químicos. Mas, infelizmente, o 

alcance é limitado, devido também à má-formação dos professores que não são 

da área de Química e a ineficiência dos cursos de formação. 

Em 11 de agosto de 1971, entrou em vigor a Lei nº 5.692 (LDB,) que 

reduziu significativamente a carga horária de disciplinas de educação geral, como 

a Química, para valorizar as chamadas disciplinas de educação especial. O § 1º 

do art. 4 da referida Lei dizia que: 
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§ 1º Observadas às normas de cada sistema de ensino, o currículo pleno 
terá uma parte de educação geral e outra de formação especial, sendo 
organizado de modo que: a) no ensino de primeiro grau, a parte de 
educação geral seja exclusiva nas séries iniciais e predominantes nas 
finais; b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação 
especial (BRASIL, 1971). 

 

Nas décadas de 1970 e 1980, os livros didáticos passaram a estar 

presentes no sistema educacional e na prática pedagógica de uma maneira muito 

importante. O livro passou a ser, em algumas práticas, o único instrumento do 

professor. Mas, às vezes, um único livro não se aplica à mesma maneira em 

todas as salas, pois, é impossível uniformizar um currículo. Nesse período, 

surgiram questionamentos sobre os conteúdos abordados nos livros, que não 

conseguiram, de certa forma, provocar inovações e nem mudanças no 

conhecimento científico e escolar (FOUREZ, 2004). 

Os anos de 1990 são marcados por grande reestruturação no Ensino 

Médio. A LDB nº 9.394, de 1996, e o MEC lançaram o programa de Reforma do 

Ensino Profissionalizante, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (DCNEM) e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM).  

Todos esses documentos propiciavam diretrizes para a renovação de 

uma nova forma de ensino, o qual necessitava de profundas mudanças no 

contexto educacional brasileiro. Eram exigências de caráter múltiplo que 

asseveravam mudanças importantes no currículo didático. Era necessário romper 

com o tecnicismo e tradicionalismo e impor novas diretrizes metodológicas 

(BRASIL, 1999). 

Essas séries de reformas tinham por premissa orientar e chamar o 

educador para a responsabilidade de mudanças de suas práticas educativas e 

alterar sua forma de trabalho. De acordo com Aguiar (2008), muitas dessas 

propostas precisavam de apoio financeiro, respaldo para que as mudanças 

fossem efetivas e, principalmente, desburocratizar os processos e facilitar os 

trâmites para que os projetos fossem aprovados e pudessem ser colocados em 

prática.  

No final da década de 90, o MEC publicou os PCNEM (Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) e, em 2004, criou o PNLEM 

(Programa do Livro Didático para o Ensino Médio). Esse último “prevê a 
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universalização dos livros didáticos para os alunos do ensino médio de todo o 

país”. Os professores das escolas públicas escolhem os livros que serão usados 

na escola por 3 anos, por meio do Guia do Livro Didático. 

A partir de 1993, são liberados, de forma contínua, recursos para o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), responsável pela distribuição de 

livros didáticos para os alunos da rede pública de ensino (BRASIL, 2007). Apenas 

no ano de 2004 os livros didáticos começaram a ser distribuídos para o Ensino 

Médio de forma gradual, iniciando por Português e Matemática. 

O livro foi visto, no decorrer da história do ensino de Ciências no Brasil, 

como parte preponderante do processo de ensino-aprendizagem, no qual o 

professor organiza e o utiliza como instrumento pedagógico de ensino, mas, 

infelizmente, os professores supervalorizam as escritas nos livros em detrimento 

do seu próprio saber. Para Freitag e Motta (1989): 

 
O livro didático não funciona em sala de aula como um instrumento 
auxiliar para conduzir o processo de ensino, mas como o modelo-padrão, 
a autoridade absoluta, o critério último de verdade. Neste sentido, os 
livros parecem estar modelando os professores. O conteúdo ideológico 
do livro é absorvido pelo professor e repassado ao aluno de forma 
acrítica e não distanciada (FREITAG; MOTTA, 1989, p. 11). 

 

Para Choppin (2004), os livros, de forma simultânea ou individual, podem 

atuar variavelmente em diferentes contextos históricos e ambientes culturais, 

permitindo destacar a sua forma ideológica, curricular e instrumental. 

De acordo com a segunda função, a instrumental, que segundo o autor 

passou a ganhar crescente atenção dos educadores, o LD põe em prática 

métodos de aprendizagem, propõe exercícios e atividades que visam facilitar a 

aprendizagem e assimilação dos conceitos. A construção da cidadania acontece 

na prática e teoria, aliando cotidiano e conceitos científicos. 

Nas obras didáticas de Química, além da abordagem do conteúdo 

específico dessa ciência, outros elementos são abordados no LDQ, como a 

experimentação, a história da ciência e a contextualização dos conteúdos. Tendo 

em vista o exercício da cidadania responsável, defende-se que, com as 

contribuições do conhecimento Químico, o mundo passaria a ser melhor 

(MALDANER, 2003). 
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A contextualização é uma estratégia de ensino que aparece no LDQ a 

partir da relação dos conceitos com o cotidiano. Entretanto, essa abordagem pode 

recair numa análise de situações vivenciadas por alunos e não extrapolar essa 

dimensão (WARTHA; SILVA, 2013). Segundo os critérios de avaliação presentes 

no guia de livros didáticos, as obras aprovadas no PNLD/2015 deveriam 

relacionar os assuntos de química com o mundo do trabalho e a formação do 

cidadão. 

 
A contextualização estritamente compreendida na relação com o mundo 
do trabalho, de certa forma, também restringe as possibilidades do 
desenvolvimento de um ensino de Química plenamente voltada à 
cidadania, pois o Ensino Médio é etapa final da educação básica e não 
exclusivamente período de preparação para o trabalho. Nesse sentido, é 
importante não perder de vista as possibilidades de ampliação do 
repertório científico e cultural dos jovens do Ensino Médio, favorecendo 
suas condições de exercício pleno da cidadania (BRASIL, 2014). 

 

A parte tecnicista vem sendo substituída pela Química do cotidiano e os 

desafios vão se apresentando; grandes mudanças no mercado editorial dos livros, 

com uma gama de livros variados, com várias ilustrações, experimentos e muitas 

resoluções de exercícios, que podem ser aplicadas em sala de aula ou que 

permite ao aluno fazer em casa. 

Para Mortimer (1988), no entanto, o objetivo propedêutico em relação ao 

vestibular e ao ENEM traz um distanciamento da química do cotidiano, gerando, 

assim, um conhecimento mais memorístico, voltado para atender um mercado de 

vestibulares que exige que os conteúdos sejam decorados, o que acaba por 

influenciar o mercado editorial.  

O papel que o livro pode e precisa oferecer ao aluno é de informações 

básicas, para que ele saiba relacionar e dialogar com os problemas relacionados 

à sua volta, saiba emitir sua opinião a partir de conteúdos que foram ministrados 

em sala de aula. A forma como é tratado nos livros é parte crucial, pois, é o 

primeiro contato que o aluno tem com o tema e quando ele é tratado de forma 

contextualizada, conectada com sua vivência, facilita essa criticidade e emissão 

de valor.  

 

2.4 A Importância do Letramento Científico no Livro Didático 

 



50 
 

      
 

É notório ressaltar que o processo de construção do conhecimento 

científico para o aluno é um processo muito importante, pois, inicia-se nas séries 

iniciais, com a alfabetização. Este é o primeiro contato com a tecnologia dos 

códigos, o qual começa a aprender o domínio da escrita e da leitura. 

Ainda existem certas dúvidas nas acepções de alfabetização e 

alfabetização científica, letramento e letramento científico. De acordo com Soares 

(2003), alfabetização seria um “processo de representação de fonemas em 

grafemas, e vice-versa, mas é também um processo de compreensão/expressão 

de significados através do código escrito” (SOARES, 1985, p. 21). 

Nesse sentido, alfabetização é um processo de codificação e de 

decodificação dos signos, no qual o indivíduo começa a ler e a escrever. Mas, não 

necessariamente, o simples fato de ser alfabetizado torna esse indivíduo letrado. 

Depois que alfabetização se concretiza, faz-se necessário alijar-se esse domínio 

da leitura e da escrita em ações de suas práticas sociais.  

Kleiman (1995, p. 20) definiu letramento como sendo “um conjunto de 

práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto 

tecnologia”. Ou seja, esse contato faz com que os alunos alfabetizados se tornem 

letrados. 

Destarte, nem sempre um Indivíduo alfabetizado é letrado; há contextos e 

práticas que exigirão interpretação e apreensões que vão além da escrita e leitura 

do texto, como entender a bula de um remédio ou saber se posicionar em 

situações que demandam um raciocínio crítico e específico.  

Segundo Freire (1988), a alfabetização remete a:   

 
[...] uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na 
decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que 
se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo 
precede à leitura da palavra, daí que a posterior leitura esta não possa 
prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 
prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por 
sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 
contexto (FREIRE, 1988, p. 11). 

 

Pode-se pensar que a educação ocupa um lugar muito importante. De 

acordo com Paulo Freire, é necessário compromisso com a educação, pois, 

“produzir analfabetos é arrancar-lhes a voz de participação da cidadania e da vida 

social com dignidade” (FREIRE, 2005, p. 24). A alfabetização é um resgaste da 
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cidadania, um direito inerente a cada um de nós, em uma concepção de 

libertação e consciência crítica. 

Toda essa consciência crítica, tanto do ato de ler como do ato de 

escrever, é um processo que exige habilidades de conhecimento do sistema 

linguístico e também da capacidade motora para o desempenho da escrita e 

leitura. E no Ensino de Ciências, o letramento torna-se muito importante, pois, a 

codificação e decodificação precisam ser aliadas a uma compreensão que vai 

além do sistema alfabético.  

A visão de mundo e a própria interpretação precisam ser construídas 

devido à ausência de melhores métodos comparativos ou ausência de 

laboratórios para melhor exemplificação. Nesse aspecto, no EC pode ser 

percebido, de forma geral, que vários alunos sabem ler e escrever, mas, possuem 

dificuldades para organização das ideias, como ler e interpretar os significados 

conceituais.  

E ir além da codificação e decodificação de códigos é saber ler e entender 

conceitos simples e científicos e dialogar dentro das variadas áreas dos 

conhecimentos do saber, desde o conhecimento linguístico ao conhecimento 

químico ou matemático. 

Alguns autores, como Chassot (2000), Krasilck Marandino (2004), Auler; 

Delizoicov (2001), utilizam o termo alfabetização científica por considerarem que a 

palavra já denota o sentido de letramento. Segundo Zimmermann e Mamede 

(2005), a alfabetização científica pode depreender-se à compreensão das 

temáticas e da linguagem científica, o conhecimento do conteúdo.  

Por outro lado, o letramento científico refere-se ao uso do conhecimento 

científico e tecnológico no cotidiano, no interior de um contexto sócio-histórico 

específico. Nesse contexto, será utilizado o termo letramento científico como 

alguns autores, como Santos (2007) e Toti (2011), Mamede, Zimmermann (2005), 

entendem, que é o de que ser letrado cientificamente significa não só saber ler e 

escrever sobre ciência, mas, cultivar e exercer as práticas sociais envolvidas com 

a ciência. Em outras palavras, fazer parte da cultura científica. 

Parafraseando Teixeira (2013, p. 796), os termos alfabetização científica 

e letramento científico são variações “dentro do processo de escolarização 

básica, não havendo, à luz deste entendimento, nenhuma diferença, entre eles, 
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de sentidos ou especificidades”. A necessidade de distinção é a caracterização de 

alfabetizado e letrado, mas, a preocupação dos educadores da Ciência é a 

mesma, no sentido de promover o despertar para o letramento científico. 

Shen (1975) elencou três categorias para explicitar o letramento científico, 

sendo letramento de ordem prática, cívico e cultural. O letramento de ordem 

prática seria para resolver problemas práticos; o letramento cívico no sentido de 

promover o conhecimento necessário para um despertar para a cidadania, no 

qual é possível opinar e emitir um conhecimento prévio. E o letramento cultural é 

aquele segundo o qual o aluno consiga relacionar a Ciência com fatos marcantes 

e históricos. 

Partindo dessa premissa, o letramento possui uma polissemia de práticas 

sociais, e a nossa investigação pautou-se em eventos de letramentos que 

permitissem um diálogo direto com cidadania. De acordo com Rojo (2002): 

 
Mas ser letrado e ler na vida e na cidadania é muito mais que isso: é 
escapar da literalidade dos textos e interpretá-los, colocando-os em 
relação com outros textos e discursos, de maneira situada na realidade 
social; é discutir com os textos, replicando e avaliando posições e 
ideologias que constituem seus sentidos; enfim, trazer o texto para a vida 
e colocá-lo em relação com ela. Mais que isso, as práticas de leitura na 
vida são muito variadas e dependentes de contexto, cada um deles 
exigindo certas capacidades leitoras e não outras (ROJO, 2002, p. 1). 

 

O LDQ pode atuar propiciando a inserção de textos e leituras de 

diferentes gêneros e fontes textuais nos livros didáticos que ajudem a formar 

leitores críticos, que saibam interpretar e problematizar fatos e questões 

científicas; textos de diferentes fontes, como revistas científicas, sítios eletrônicos, 

jornais e outros. De acordo com Santos (2007), os alunos necessitam ter um 

conhecimento vasto e ferramentas cognitivas. 

É importante a estratégia de leitura de variados gêneros textuais para 

ampliar o contato com a diversidade de informações e ampliar ainda mais o 

conhecimento, como charges, tirinhas, textos científicos e vários outros. Para os 

autores Paula e Lima (2007, p. 4), “as transformações sociais e culturais fizeram 

também do Brasil uma sociedade grafocêntrica, isto é, uma sociedade altamente 

permeada por uma diversidade de práticas sociais de leitura e escrita”. 

Essa variedade de práticas suscitada pelos autores não é uma tarefa 

muito fácil para o professor de Ciências exemplificarem, pois, muitas destas 
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dificuldades são decorrentes de dificuldades de interpretação. Para Marcuschi 

(2005), os gêneros textuais “são fenômenos históricos, profundamente vinculados 

à vida cultural e social, que se caracterizam como eventos textuais altamente 

maleáveis, dinâmicos e plásticos” (MARCUSCHI, 2002, p. 20.) 

Esse contato abrange eventos que estão em seu cotidiano, estruturas 

tanto de texto como de comunicação. O gênero textual, a linguagem que é 

utilizada nos livros é importante para compor e explorar os conteúdos que são 

apresentados nos LD. Despertando no leitor o conhecimento científico e que este 

possa dialogar com o conteúdo. 

Koch (2009) defende a ideia de que quando o indivíduo se envolve com 

práticas sociais, acaba se tornando uma competência que orienta a leitura e a 

prática social. A autora também reitera que o professor precisa estimular a leitura 

para ampliar seus conhecimentos.  

O livro de Ciências precisa apresentar o conteúdo de maneira clara, mas, 

também, textos que possam instigar o aluno. E é necessário que os autores 

possam trazer coletâneas de gêneros variados para mobilizar saberes em outras 

áreas. 

De acordo com Rojo (2010), no âmbito do letramento, podem ser 

abarcadas várias esferas, como artísticas, religiosas, escolar. E também 

diferentes gêneros, como cartas, relatos bibliográficos, artigos e muitos outros. 

Nesse sentido, a importância de textos variados, não só daqueles escritos pelo 

autor. 

De forma conceitual, Bakhtin (1992) enuncia gêneros textuais como 

sendo “tipos relativamente estáveis de enunciados”. Assim, esses enunciados são 

elaborados de forma a atingir todas as áreas da comunicação. Para Marschushi 

(2002), gênero textual é um termo que nomeia os diferentes textos, tanto orais 

quanto escritos. Podem, ainda, ser considerados como “os fenômenos históricos 

intrinsecamente associados à vida social e cultural dos indivíduos” (MARCUSCHI, 

2002, p. 20). 

No entanto, há certo predomínio nos LDQ de textos que são escritos 

pelos próprios escritores dos livros, o que acaba por não ter uma grande variação 

de gêneros textuais em sua composição. Mas, esse predomínio não é uma 

característica totalmente negativa, pois, os autores precisam buscar o 
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conhecimento científico em sua essência e fazer a transposição didática nos 

livros. E essa composição textual transforma-se em um gênero adaptado ao 

objetivo do ensino (MATOS, 2016). 

O letramento é importante para a cidadania, pois, incorpora preceitos 

importantes para o cidadão conviver em sociedade, com fatores que podem influir 

em questões ambientais, políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas 

à ciência e tecnologia para a construção de opiniões e posicionamentos 

(SANTOS 1996). 

De acordo com Paulo Freire (1970), apesar de o autor não utilizar da 

expressão sobre o letramento científico, o mesmo relacionava o pensamento 

como prioridade a questões sociais, de modo a persuadir os educandos a se 

empenharem com os problemas sociais. Assim, o processo de letramento 

científico nas séries iniciais deveria dar ênfase ao contexto da sociedade 

tecnológica atual.  

O letramento científico foi analisado junto com os principais eventos de 

cidadania que consideramos, ou seja, as práticas da história da Ciência, 

Educação Ambiental e Multiculturalismo, visto que o letramento e a cidadania são 

palavras chaves para a formação de um cidadão consciente. Se aluno sabe 

entender e se situar na história, entender o contexto em que está inserido, 

consegue identificar problemas e possíveis formas de solução, o que mostra que 

o professor está tendo êxito nessa jornada. 
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CAPÍTULO 3 – CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Essa pesquisa tem uma abordagem metodológica qualitativa, com o foco 

no caráter subjetivo do objeto analisado (PRODANOV; FREITAS, 2013). O 

pesquisador torna-se instrumento e mantém contato direto com as fontes de 

coletas de dados e com seu objeto de estudo.  

Dessa forma, a visão da pesquisa qualitativa para Triviños (2007, p. 117) 

“parte do princípio de que é necessário conhecer a realidade e transformá-la em 

processos contextuais, dinâmicos e complexos”. 

Vale notar que a pesquisa qualitativa indica o posicionamento do 

pesquisador e de sua pesquisa; ele escolhe suas técnicas, pois, o pesquisador 

preocupa-se mais com o processo do que com o resultado. Por isso a 

necessidade de estar em contato direto com seu objeto. 

Entre as opções da pesquisa qualitativa, optou-se pela pesquisa 

bibliográfica, que parte para estudo de caso como estratégia de pesquisa. Pois, 

através da técnica de estudo de caso, é possível um estudo detalhado de um ou 

mais objetos, de maneira que possam ser abrangentes e pormenorizados (YIN, 

2001). 

Para Ludke e André (1986), as características primordiais para serem 

discutidas no estudo de caso são: visar à descoberta, para a investigação; 

enfatizar a interpretação em contexto; retratar a realidade de forma completa e 

profunda; usar fontes variadas; procurar diferentes perspectivas; utilizar uma 

linguagem de forma mais acessível do que outros métodos de investigação.   

O estudo de caso é uma das abordagens da pesquisa qualitativa que 

pode ser empregada para investigação, visto que é possível estudar um sujeito, 

variados sujeitos, ou um contexto específico. Nessa pesquisa, o estudo de caso 

encaixa-se dentro de um contexto que são os livros didáticos, variando em suas 

complexidades, pois, cada livro é resultado da interação entre editora, autores e 

os referenciais teórico-metodológicos propostos pelas leis oficiais. 

Segundo Yin (2001), o uso do estudo de caso é apropriado para estudar e 

explorar como e o porquê de um conjunto de eventos contemporâneos. O autor 

assegura que o estudo de caso é uma análise empírica que comporta estudos 

dentro de contextos que não estão totalmente definidos.  
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À medida que o pesquisador avança em sua pesquisa e aprofunda dentro 

do seu tema, é permitido que ele possa explorar e estudar seu caso, de maneira 

que consiga descrevê-lo com mais fidedignidade. De acordo com Yin (2010), a 

coleta de dados no estudo de caso pode basear-se em várias fontes de 

evidências, tais como documentos, registros em arquivos, artefatos e outros. 

Nesse sentido, o estudo de caso visa explorar e estudar o objeto de forma 

completa e profunda. E, no contexto desse estudo, permite que o livro didático 

seja explorado de maneira contextualizada e preocupada com a prática educativa. 

Portanto, essa pesquisa propicia evidenciar e detalhar as informações relevantes 

coletadas nos livros didáticos para divulgação e discussão positiva ao cenário 

educacional. 

 

3.1 Coletas de Dados 

 

Foi utilizada na técnica de coleta de dados a análise documental, sendo 

objetos de análise os livros didáticos de Química aprovados pelo PNLD de 2008, 

2012, 2015 e 2018. Realizou-se a pesquisa documental por meio de materiais que 

não receberam ainda um tratamento individualizado. 

O uso de documentos para a pesquisa traz uma riqueza de informações, 

já que os mesmos podem ser utilizados em várias áreas de Ciências Humanas e 

Sociais, aproximando o entendimento do objeto na sua contextualização histórica 

e sociocultural (MARTINS; THEOPHILO, 2009). 

Uma das vantagens da análise documental é ser uma técnica que não 

altera o ambiente e nem os sujeitos, podendo ser fontes fixas de dados. 

(MOREIRA, 2006). Assim, o pesquisador precisa avaliar bem as informações para 

que não se altere o contexto de sua pesquisa. 

Nesta dissertação de Mestrado, foi utilizada também a pesquisa 

bibliográfica para subsidiar a coleta de informações que respaldem a pesquisa,. 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), na parte 

que trata sobre o ensino médio, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (2012) e o guia do livro didático do PNLD. 

Segundo Gil (2002, p.44), “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros, artigos 
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científicos e teses”. Esse tipo de pesquisa roporciona ao pesquisador mais 

fidedignidade aos seus relatos e compromisso de qualidade com a veracidade 

dos resultados.  

Neste trabalho, foram utilizados autores que se fundamentam no 

referencial, como Saviani (1995; 2007) e Freire (1988; 2009; 2010), que 

apresentam reflexões sobre cidadania, sobre a importância da formação de 

valores e atitudes capazes de tornar os indivíduos cidadãos livres, responsáveis, 

éticos, autônomos e participativos, além dos livros didáticos de Química do PNLD 

de 2008, 2012, 2015 e 2018. 

Dessa forma, optou-se por uma postura crítico-reflexiva, pois, o objeto em 

análise é algo que evoluiu historicamente, ou seja, o seu desenvolvimento é 

dinâmico. Isso quer dizer que o livro didático é um produto da atividade humana, 

em constante processo de transformação. E as observações que forem feitas de 

forma histórica e crítica poderão servir para atestar que os manuais estão de 

acordo ou não com os documentos oficiais, comentar as possíveis inadequações 

e acertos de forma a possibilitar discussões positivas, de forma que venham 

agregar conhecimento para futuras pesquisas. 

Foram analisados 21 livros didáticos que versam sobre o conteúdo de 

Termoquímica. Cada obra é de uma editora diferente e utilizada a ordem 

cronológica, tendo como marco temporal o ano de 2008, pois é ano de início da 

distribuição dos livros do PNLD de Química. Essa metodologia permitiu fazer uma 

base comparativa dos preceitos de cidadania presentes no capítulo de 

Termoquímica e como foi a evolução dos livros desde 2008 até o PNLD vigente, 

que é de 2018. 

A escolha do conteúdo de Termoquímica deu-se em razão de ser um 

tema comum entre a Química e a Física, constituindo-se de muita dificuldade para 

os alunos. Em alguns artigos e pesquisas científicos, os autores ressaltam 

dificuldade de entendimento de conceitos como calor, entropia, temperatura, 

energia cinética. Alguns conceitos são complexos, tornando-se difíceis de 

relacioná-los com a vida cotidiana. Incentivar a cidadania crítica através da 

fundamentação dos conteúdos torna-se um grande desafio (KÖHNLEIN; 

PEDUZZI, 2002; SILVA, 2005; COVOLAN; SILVA, 2005; GRINGS, CABALLERO; 

MOREIRA, 2008; SOUSA; JUSTI, 2010). 
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O tema foi comparado e analisado conforme os referenciais teóricos e 

documentos oficiais e os dados tabulados, quantificados e projetados nos 

quadros. Dessa forma, os livros estão organizados em quadros e por sequência 

cronológica, conforme se depreende dos Quadros 1, 2, 3 e 4: 

 

Quadro 1 - Livros Didáticos do PNLD de 2008. 

LDQ1 CANTO, E. L; PERUZZO, F. M. Química na abordagem do cotidiano. 3 ª 
Edição – 2005 , volume 2- Editora Moderna 

LDQ2 BIANCHI,J. C. A;  ABRECHT, C. H; MAIA, D. J. Universo da Química- 1ª 
Edição-2005, volume único- Editora FTDA S/A. 

LDQ3 NOBREGA,O. S; SILVA, E. R; SILVA, R .H.Química,1ªEdição-2005,volume 
único-Editora Ática. 

LDQ4 MORTIMER, E. F; MACHADO, A. H. Química 1ª Edição-2005, volume único 
– Editora Scipione. 

LDQ5 SANTOS,L. P; MOL, G. S; MATSUNAGA, R. T; DIB, S. F. M; CASTRO, E. N; 
SILVA,G. S; SANTOS, S. M. O; FARIAS, S. B. Química e Sociedade  1ª 
Edição-2005, Volume único -Editora Nova Geração. 

LDQ6 FELTRE, R. Química, -6ªEdição – 2005, Volume 2-Editora Moderna 
Fonte: PNLD (2008). 

Quadro 2 - Livros do PNLD de 2012 

LDQ7 CANTO, E. L; PERUZZO, F. M. Química na abordagem do cotidiano. 4 ª 
Edição – 2010 , volume 2- Editora Moderna 

LDQ8 LISBOA, J. C. F. Ser Protagonista Química- 1ª Edição-2010, volume 2- 
Editora FTDA S/A. 

LDQ9 MORTIMER, E. F; MACHADO, A. H. Química 1ª Edição-2011, volume 2 – 
Editora Scipione. 

LDQ10 SANTOS, L. P; MOL, G. S; MATSUNAGA, R. T; DIB, S. F. M; CASTRO, E. N; 
SILVA, G. S; SANTOS, S. M. O; FARIAS, S. B. Química Para Nova Geração- 
Química Cidadã. 1ª Edição-2010, Volume 2 - Editora Nova Geração. 

LDQ11 REIS, M. Química- Meio ambiente- Cidadania- Tecnologia. 
1ªEdição – 2010 Volume 2-Editora FTD. 

Fonte: PNLD (2012). 

Quadro 3 - Livros Didáticos do PNLD de 2015. 

LDQ12 ANTUNES, M.T. Ser Protagonista Química- 2ª Edição-2013, volume 2- Editora 

SM. 

LDQ13 MORTIMER, E. F; MACHADO, A. H. Química. 2ª Edição-2013, volume 2 – 

Editora Scipione. 

LDQ14 SANTOS, L. P; MOL, G. S; MATSUNAGA, R. T; DIB, S. F. M; CASTRO, E. N; 

SILVA, G. S; SANTOS, S. M. O; FARIAS, S. B. Química Cidadã. 2ª Edição-

2013, Volume 2 -Editora AJS 

LDQ15 REIS, M. Química. 1ª Edição – 2013, Volume 2-Editora Ática. 

Fonte: PNLD (2015). 
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Quadro 4 - Livros do PNLD de 2018. 

LDQ16 BRUNI, A. T; NERY, A. L. P; BIANCO, A. A. G; RODRIGUES, H. G; LISBOA, 

J.C. F; SANTINA, K.; BEZERRA, L. M.; BIANCO, P. A. G.; LIEGEL, R. M.; 

ÁVILA, S. G; YDI, S. J.; LOCATELLI, S. W; AOKI, V. L. M. Ser Protagonista 

Química- 3ª Edição-2016, volume 2- Editora SM. 

LDQ17 MORTIMER, E. F; MACHADO, A. H. Química. 3ª Edição-2016, volume 2 – 

Editora Scipione. 

LDQ18 SANTOS, L. P; MOL, G. S; MATSUNAGA, R. T; DIB, S. F. M; CASTRO, E. N; 

SILVA, G.S; SANTOS, S. M. O; FARIAS, S. B. Química Cidadã. 3ª. Edição-

2016, Volume 2 -Editora AJS 

LDQ19 REIS, M. Química. 2ªEdição – 2016, Volume 2-Editora Ática. 

LDQ20 CISCATO, C. A. M; CHEMELLO, E.; PEREIRA, L. F; PROTI, . B. Química. 1ª 

Edição-2016, Volume 2 –Moderna. 

LDQ21 TISSONI, N. Química Vivá. 1ª Edição – 2016, Volume 2-Editora Positivo. 

Fonte: PNLD (2018). 

 

3.2 Análises dos Dados 

 

Para a análise dos dados coletados será utilizada a análise de conteúdo, 

que é um dos princípios e procedimentos apresentados por Bardin (1977. Nesse 

tipo de análise, procura-se conhecer aquilo que está por trás da palavra sobre a 

qual se debruça (BARDIN, 1977). 

A técnica que será utilizada dentro da análise de conteúdo é a análise de 

categoria. O objetivo da organização do texto em categorias é para que os dados 

brutos sejam manipulados de modo a se obter representações condensadas e 

explicativas. 

Conforme Bardin (1977), a análise categorial é realizada em três fases. 

Na primeira fase, que é a pré–análise, foi feita a “leitura flutuante”. Esse é o 

primeiro contato com os documentos, leitura dos documentos oficiais, a escolha 

dos livros analisados. 

A segunda fase, de acordo com a autora, é a fase de exploração do 

material, que consiste na codificação dos documentos em função de regras 

preestabelecidas. O material precisa ser organizado em unidades de codificação 

escolhida. A partir das leituras dos referenciais bibliográficos, é possível ver as 

unidades que mais se repetem e, com isso, formular as categorias que devem ser 

adequadas ao estudo. 
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Para Bardin (1977), as categorias precisam atender à pesquisa e possuir 

qualidades, como: exclusão mútua; para cada elemento uma categoria que a 

defina; precisa ter homogeneidade e dimensão clara; categorias diferentes devem 

ser separadas; as categorias devem ser pertinentes às intenções do investigador; 

categorias bem definidas precisam ser objetivas e fiéis à intenção do pesquisador; 

precisam ser produtivas, para que os resultados sejam relevantes e exatos. 

De acordo com Bardin (1977), as categorias podem ser criadas a priori ou 

a posteriori. Neste trabalho, as categorias de análise da pesquisa foram criadas a 

posteriori, a partir das leituras dos documentos e da pré-análise dos livros 

didáticos. A seguir, serão descritas as categorias nos quadros 5, 6, 7 e 8: 

 

Quadro 5- Construção da Cidadania a partir da Perspectiva Histórica da Ciência. 

Categoria 1 

 

Inferências Descrição 

Construção da Cidadania 

a partir da perspectiva 

histórica da Ciência 

1.1 Aborda conteúdo histórico 

da Ciência 

O conteúdo histórico está 

presente ao longo do 

capítulo.  

1.2 Conteúdo Histórico se 

apresenta de maneira 

simplificada 

O conteúdo é abordado, mas 

não é explorado de maneira 

crítica ou detalhada. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

As unidades de registro que puderam ser identificadas ao longo da leitura 

do texto foram a presença ou ausência da história da Ciência, ou seja, fatos 

antigos da Ciência ao longo do capítulo de Termoquímica de uma maneira 

simplificada ou detalhada. 

Quadro 6- Educação para Cidadania Ambiental 

Categoria 2 Inferências Descrição 

 

Educação para 

Cidadania Ambiental 

1.1 Educação 

ambiental crítica para 

a sustentabilidade 

Conscientização dos problemas ambientais do 

planeta, com o objetivo de formar um leitor 

consciente. 

1.2 Projetos de ações 

cidadã que 

promovam a 

São propostas de ações que visam transformar a 

realidade do cidadão. 
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conscientização. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Na Educação Ambiental, foi observado como unidade de registro o que 

mais se repetia nos textos em termos de questões ambientais, como agrotóxico 

ou fertilizante, água e poluição, sustentabilidade e lixo, poluição atmosférica, 

indústria e energia. 

Quadro 7- Letramento Científico 

Categoria 3 Inferências Descrição 

 

Letramento 

Científico 

1.1 Textos de variadas fontes e 

gêneros textuais 

Textos ou artigos científicos, jornais, revistas 

eletrônicas e outros. 

1.2 Predominância de textos 

escritos pelos agentes de 

produção do livro didático. 

Somente textos escritos pelo autor do texto. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

No capítulo de letramento, foi observado se há predominância de textos 

com gêneros de diferentes estilos e ênfase pela leitura, e a necessidade de 

conhecer a prática social para facilitar sua visão de mundo, a leitura como 

exercício de interpretação e mobilização de conhecimento. 

 

Quadro 8 – Abordagem Multicultural Crítica 

Categoria 4 Inferências Descrição 

 

Abordagem 

Multicultural 

Crítica 

1.1 Figura de mulher, negro e 

índio. 

Representatividade de imagens que abordem a 

variedade de gêneros. 

1.2 Figura de consumismo Se o livro adota uma visão capitalista de 

consumismo exagerado. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Na abordagem multicultural, foi observada como unidade de registro, de 

maneira bem pontual, a ausência ou presença da mulher/homem, branco/negro, 

religião, etnia e classe social, identificando as pluralidades existentes nos 

capítulos dos livros de Química. 
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E, dessa forma, das quatro categorias que emergiram, foram observados 

os eventos de cidadania com suas características próprias, de forma que 

pudessem corroborar com uma visão para formação da cidadania. 

A terceira fase proposta por Bardin (1977) é a interpretação dos 

resultados, a inferência dos dados interpretados a partir das categorias 

apresentadas na segunda fase proposta pelo o autor. Segundo o autor: 

 
O objetivo é estabelecer uma correspondência com o nível empírico e o 
teórico de modo a assegurar-nos- e esta finalidade de qualquer 
investigação- que o corpo de hipóteses é verificado pelos dados do texto 
(BARDIN,1977, p. 69). 

 

A interpretação dos resultados foi pautada na fundamentação teórica, o 

que propiciou aos dados serem interpretados de acordo com os documentos 

oficiais e referenciais teóricos. 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esse capítulo apresenta os resultados das análises dos LDQ, que inclui a 

discussão das quatro categorias destacadas no método, com o objetivo de 

demonstrar a perspectiva em que a cidadania está sendo demonstrada nos livros 

didáticos de Química do PNLD. 

A Categoria 1 tem como premissa destacar a história da Ciência presente 

nos livros didáticos de Química. Para Saviani (2007), o homem como ser social 

evolui e toda essa evolução repercute na produção científica contemporânea. 

A Educação para Cidadania Ambiental, que está inserida na categoria 2, 

ressaltará a ênfase que os conteúdos dos livros didáticos estão apresentando e 

como essa abordagem está sendo promovida para conscientização.  

A Cidadania Multicultural apresentará a categoria 3, que versa sobre as 

pluralidades de raça, gênero e classe social e uma diversidade de diferentes 

culturas. Dessa forma, a categoria teve um importante cenário para definir alguns 

padrões e criar certos estereótipos, como serão percebidos ao longo da 

dissertação. 

O Letramento Científico será abordado na categoria 4, em que foi 

analisado no capítulo de termoquímica a abordagem que os autores dos LD 

utilizam como forma de mobilizar o letramento quanto ao uso de textos e gêneros 

que integram o conhecimento científico. 

 

4.1 Construção da Cidadania a partir da Perspectiva Histórica da Ciência. 

 

Esta primeira categoria teve como objetivo evidenciar como a história da 

Química é abordada no livro didático. Todos os livros analisados, desde o PNLD 

de 2008 até o de 2018, as respostas estão dispostas nos quadros abaixo para 

cada inferência. 

Dessa forma, cada inferência analisada, foi marcada com um X, de forma a 

evidenciar nos quadros que a inferência está presente ou ausente no livro. Os 

livros foram separados de acordo com o ano das edições do guia do PNLD. Cada 

livro está indicado em ordem numérica crescente e cada autor está descrito no 

Capítulo 3. 
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Quadro 9 - Resultados da Categoria 1 

Livros PNLD 

2008 

Categoria 1 

Inferências 

 1.1 Aborda conteúdo histórico da 

Ciência 

1.2 Conteúdos históricos se 

apresentam de maneira simplificada 

LDQ1   

LDQ2 X X 

LDQ3 X X 

LDQ4 X X 

LDQ5 X X 

Livros PNLD 2012 1.1 Aborda conteúdo histórico da 

Ciência 

1.2 Conteúdos históricos se 

apresentam de maneira simplificada 

LDQ6   

LDQ7   

LDQ8 X X 

LDQ9 X X 

LDQ10 X X 

LDQ11 X X 

Livros PNLD 2015 1.1 Aborda conteúdo histórico da 

Ciência 

1.2 Conteúdos históricos se 

apresentam de maneira simplificada 

LDQ12 X X 

LDQ13 X X 

LDQ14 X X 

LDQ15   

Livros PNLD 2018 1.1 Aborda conteúdo histórico da 

Ciência 

1.2 Conteúdos históricos se 

apresentam de maneira simplificada 

LDQ16 X X 

LDQ17 X X 

LDQ18 X X 

LDQ19 X X 

LDQ20   

LDQ21   

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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4.1.1 Aborda conteúdo histórico da Ciência  

 

Esta inferência analisa se o livro aborda ou não algum fator histórico sobre 

a História da Ciência/Química durante o capítulo de termoquímica. Verifica-se a 

necessidade dessa abordagem para melhor compreensão dos conceitos na área 

da Química. O ensino da História da Ciência auxilia na prática investigativa, 

dando apoio no sentido de como as teorias e formulações avançaram. Nesse 

sentido, esse contato com a história permite desvelar uma concepção de 

Ciência/cidadã, mostrando de forma investigativa seu aspecto social e seu 

impacto para o âmbito do conhecimento químico (PAGLIARINI, 2007). 

A abordagem da História da Ciência, segundo Bastos (1998), coopera para 

a formação científica, sendo assim, preconiza ampliar informações nas diversas 

áreas do conhecimento. As diferentes opiniões produzem percepções relevantes 

para as áreas científicas, econômicas e políticas. O aviltamento da Ciência 

histórica é menosprezar a mobilização de construções que possam corroborar 

para o exercício da cidadania. 

Dessa maneira, a História da Ciência faz parte de um evento de cidadania. 

Rojo (2009) ressalta que seu uso contextual dependerá do modo como for 

ensinada, pois, a história evidencia o que foi produzido no passado, influenciado 

por vários fatores marcantes de uma época. Assim, foram feitas observações no 

sentido da História da Ciência para a cidadania1. 

Dos 21 livros analisados em sua totalidade, no capítulo de Termoquímica, 

em 14 livros foram encontradas abordagens da História da Ciência, totalizando 

67% dos livros com traços de partes históricas, com ou sem imagens, em áreas 

específicas ou no decorrer capítulo. Nos livros LDQ1, LDQ6, LDQ7, LDQ11, 

LDQ15, LDQ20, LDQ21 não há abordagem de contexto histórico no capítulo. Em 

uma minoria de sete livros nada foi encontrado dentro do capítulo. 

Dessa forma, as histórias são contadas de maneiras distintas; alguns livros 

possuem figuras, outros livros somente a história. Podemos exemplificar essa 

distinção com os livros LDQ3 e LDQ5. No livro LDQ3, a história é abordada de 

 

1 Usaremos o termo Letramento Científico (LT) por sentirmos que essa expressão abarca um 

maior sentido além da escrita e leitura, mas, também por evidenciar a necessidade de uma 



66 
 

      
 

maneira simples, sem imagens, somente com uma breve biografia do cientista 

Germain Henri Hess, na página 424. Já no LDQ5, a história vem acompanhada 

de uma figura na página 376. Os dois livros são de editoras diferentes, mas, 

contam a mesma história, de formas distintas. O LDQ3 traz uma história resumida 

sobre a lei de Hess e no LDQ5 uma foto e breve biografia do Germain Henri 

Ivanovitch Hess, que estudou o calor e desenvolveu a lei de Hess, conforme 

Figuras 1 e 2: 

 

 

 

É necessário destacar que tanto a Figura 1 quanto a Figura 2 enunciam a 

lei de Hess, explicando sobre o calor envolvido em uma reação que só depende 

dos estados finais e iniciais. Na Figura 1, há uma imagem do cientista e uma 

explicação objetiva sobre a lei. A Figura 2 traz o ano que o cientista Germain 

Henri Hess conseguiu determinar o calor liberado e absorvido. Pode-se notar que 

há mais explicação sobre a lei, porém, não há imagens.  

Os conteúdos históricos são importantes para situar o leitor ao período e 

esclarecer como foi o trabalho dos cientistas para uma época que era tão escassa 

de recursos tecnológicos, mas que, ao mesmo tempo, representou uma grande 

evolução para a Ciência. Os autores dos livros poderiam ter enfatizado mais a 

história e ter dado mais destaque no livro.  

Fonte: LDQ5 (2008, p.376) 

Figura 2- Lei De Hess Figura 1 – Germain Henri 

Fonte: LDQ3 (2008, p.424) 
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Como alega Vidal (2007), a História da Ciência que é retratada nos livros 

didáticos não é detalhada e há superficialidade na maneira como é abordada. Por 

isso, a necessidade de o professor fazer uma abordagem mais ampla e entender 

também um pouco da história. Com esse mesmo pensamento, Mathews (1995) 

suscita a importância da abordagem da história para aproximação dos 

conhecimentos científicos. 

É notório destacar que a ausência da abordagem da História da Ciência em 

alguns livros do PNLD de 2008 e nos PNLD de 2012, 2015 e 2018, de certa 

forma, omitiu o desenvolvimento da evolução da Ciência, desvelando um 

conhecimento que não sofreu influência de diversas culturas e contextos 

históricos que marcaram épocas muito importantes. Nos livros em que foram 

abordados conteúdos históricos, sentiu-se a necessidade de uma abordagem 

mais elucidativa para a compreensão da natureza da Ciência. 

 

4.1.2 Conteúdo histórico se apresenta de maneira simplificada 

 

Esta inferência surgiu depois de leituras e observações que foram 

realizadas na inferência 1.1, em que se pode reconhecer, em cada livro, a 

presença ou ausência da abordagem da História da Ciência. Assim, feito o 

levantamento nos capítulos de Termoquímica, foi possível destacar a relevância 

que os autores conseguiram enfatizar na História da Ciência. 

Com já mencionado na inferência 1.1, em apenas sete livros (LDQ1, LDQ6, 

LDQ7, LDQ11, LDQ15, LDQ20, LDQ21) estão ausentes a abordagem da História 

da Ciência no capítulo de Termoquímica, ao passo que os outros 14 livros 

possuem traços de historicidade. Apenas um livro irá se destacar por ter uma 

abordagem mais contextualizada e crítica, que é o LDQ14. Assim, os treze livros 

restantes apresentam de maneira simplificada.  

Com observações mais acuradas acerca da abordagem da história, pode-

se identificar uma visão simplista dos conteúdos históricos. Os textos não se 

apresentam de maneira crítica; não há questionamentos dos fatos históricos e 

não se trabalha com exercícios. Portanto, apresenta-se de maneira simplificada a 

História da Ciência, sem se relacionar e exemplificar com o conteúdo. 
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Outro fator que merece ser destacado é o espaço que é reservado para a 

abordagem da História da Ciência. Fica evidente que os autores reservam muito 

pouco espaço para contar a história, limitando-se a pequenos boxes, que são 

áreas específicas que podem ser chamadas como caixa de texto, no qual é 

inserido o texto/figura. Alguns desses boxes podem estar ou não destacados por 

cores e ficam no canto superior ou inferior da página. Pode-se exemplificar essa 

limitação da destinação do espaço no LDQ2, no qual, a história está em box em 

destaque na cor verde, na página 396, no canto superior da página do lado 

direito, conforme Figura 3:  

 

Figura 3- Cientista Gemain Henri Hess 

 

Fonte: LDQ2 (2008, P.396) 

Como foi observado na Figura 3, extraída do LDQ2 (PNLD 2008), a área 

reservada para mostrar a história não ficou somente limitada ao box específico, 

mas, também, pela pequena abordagem da biografia do cientista Germain Henri 

Hess. Essa visão da história é muito simplificada e o autor do livro LDQ2 não a 

retoma em nenhum momento durante o capítulo, o que faz notar que a história 

fica fragmentada e relegada a segundo plano. 

Assim, o aluno pode supor que, como a história não está no corpo do texto 

do livro, que seria o meio central da página do livro, não é importante, pois, não é 

dado nenhum destaque para tal. Por sua vez, o papel do professor é de suma 

importância para propiciar essa complementação científica da história não 

abordada pelos LD. 
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Já o LDQ10, que é do PNLD 2012, não apresentou uma abordagem muito 

diferente do LQD2; não há contextualização histórica de maneira crítica. A história 

se apresenta de maneira simples e linear. O livro apresenta box específico, com o 

título “A ciência na História”, no qual se conta a teoria do calórico na página148. 

Na p página 149, há uma foto com uma pequena biografia do físico Daniel Gabriel 

Fahrenheit, que inventou o termômetro, conforme estão representados nas 

Figuras 4 e 5, respectivamente. 

 

  

              Fonte: LDQ10 (2010, p.148)                  Fonte: LDQ10 (2010, p.149) 

Como é possível observar nas Figuras 4 e 5, a história fica limitada a datas 

e a uma singela biografia dos cientistas. Dessa forma, a concepção de Ciência 

elencada no LDQ10, durante o capítulo, não estimula o leitor a uma investigação 

que o ajude a se situar na história e entender os avanços que a Ciência progrediu. 

Pode se notar que, em ambos os livros (LDQ2 e LDQ10), a abordagem da 

história é reservada a pequenos espaços, delimitados por boxes; não há 

exercícios e os autores não retomam, durante o capítulo, uma discussão que 

promova debates elucidativos sobre a contextualização histórica. 

Como é possível inferir, uma visão simplificada da Ciência, de acordo com 

Bachelard (1938), pode apresentar um conhecimento já pronto e pré-concebido. 

Para o autor, “todo conhecimento é a resposta de uma questão”. Toda pesquisa 

científica emerge de um problema. Para Cachapuz et al. (2005), um ensino fora 

Figura 4 - Ciência na História                 Figura 5 - Daniel Gabriel Fahrenheitt 
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da realidade contextual pode provocar obstáculos epistemológicos e favorecer 

uma visão simplista da Ciência. 

De forma geral, nos livros do PNLD de 2008 e 2012, que possuem 

abordagem da história, os textos históricos são mal explorados durante os 

capítulos, colocados em espaços específicos durante a abordagem do conteúdo. 

Esses guias não trazem nada que remeta à importância do conteúdo de história 

para o Ensino de Ciências. 

Da forma como é apresentada a história, não há articulação com os textos, 

falta discussão e aprofundamento das teorias científicas. O autor não retoma o 

que foi apresentado durante os capítulos com questões ou problematizações, o 

que faz com que o conteúdo histórico fique em segundo plano, sem dar a 

importância devida de sua contribuição.  

Em contrapartida, o LDQ14 e o LDQ18, dentre os 14 livros que apresentam 

abordagem histórica, foram os que apresentaram a história de maneira menos 

linear, com uma abordagem mais contextualizada. Nesses livros, os autores 

fazem uma retomada, dentro do capítulo de Termoquímica, dos fatos históricos, 

atrelando-os ao conceito de energia, com atividades que propiciam ao leitor o 

resgaste do que foi enfatizado e a análise dos conceitos históricos com o 

conteúdo de Termoquímica. Esses dois livros são dos mesmos autores e os 

mesmos textos são apresentados em ambos os livros. 

O livro LDQ14 também traz dois boxes destacados, sendo o primeiro com o 

título “A Ciência na História”, na página 207, com o subtítulo “Calórico: Um 

Conceito Ultrapassado”. Nesse box, ele cita o nome do cientista que propôs a 

teoria, Joseph Black (1770). O cientista enuncia cinco postulados que, para a 

época, foi aceito. O autor do livro didático não trouxe a fonte de onde foi retirado o 

texto, mas ele emite sua opinião, dizendo que a teoria foi contestada no século 

XIX, mas que, ainda hoje, a ideia de “calórico” se faz presente no cotidiano. 
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Figura 6 - Calórico: um Conceito Ultrapassado 

 

Fonte: LDQ14 (2015, p.207) 

 

O segundo box, da página 228 do LDQ14, com o subtítulo “Germain Henri 

Ivanovitch Hess”, discorre sobre a história desse médico, que se interessou por 

várias áreas da ciência, tendo como principal a Química e, especificamente, a 

Físico-Química e enunciou a Lei de Hess, estado final e inicial de uma reação.  

 

Figura 7- Germain Henri Ivanovitch Hess 

 

Fonte: LDQ149 (2015, p.228) 

 

O capítulo é bem extenso. Inicia-se na página 184 e se encerra na página 

233. Pode ser percebido que a história está contada de forma diluída, em 
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pequenos fragmentos, como na página 208, que traz um pequeno destaque para 

vida do autor Daniel Gabriel Fahrenheit, que inventou o termômetro de mercúrio 

em 1709. 

 

Figura 8- Daniel Gabriel Fahrenheit 

 

Fonte: LDQ14 (2015, p.208) 

Ao final do capítulo, há um box na página  145, com questões para que o 

aluno possa exercitar os conceitos históricos aprendidos e relacioná-los com os 

problemas de energia que, de certa forma, é um problema que vem se 

perpetuando em várias civilizações e gerações.  

 

Figura 9- Debata e Entenda 

 

Fonte: LDQ14 (2015, p.145) 

 

Os livros do PNLD de 2015 mostraram mais dados históricos em relação 

aos livros do PNLD de 2008 e 2012. Esse processo histórico caracteriza um 

importante período histórico que deve ser considerado nas situações de ensino. 
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O PNLD de 2018 também reforça o entendimento de que “a história da 

Química é outra maneira de auxiliar na melhor compreensão da natureza da 

ciência e da relação dos cientistas com a produção do conhecimento químico” 

(BRASIL, 2018, p. 12). Os livros que retrataram a história são livros escritos por 

educadores que são preocupados com o Ensino de Química, mas, as edições não 

inovaram em suas abordagens. 

Os outros livros possuem somente textos ou boxes inseridos, que são 

colocados somente com informações simples, sem questões ou indagações que 

remetessem a uma visão problematizadora. Para Saviani (1995), a perspectiva 

crítica deve começar pela problematização extraída de uma prática social. Seria 

de suma importância que a História da Ciência fosse contextualizada e que a 

crítica permitisse uma aproximação de questionamentos com os fatos cotidianos, 

indagações que o aluno possa fazer e esteja presente em seu contexto social. 

Freire (2010) considera que a educação necessita ser dialógica em 

contraposição com a educação bancária, aquela que somente deposita 

conhecimentos. A educação dialógica pauta-se na problematização, de forma 

crítica, dos saberes (LEITE E FEITOSA, 2011). 

Para os autores Alário e Wharta (2005), o conhecimento envolve relação 

entre sujeito e objeto e esse envolvimento promove construção de sentidos e 

entendimento sobre o objeto. Dessa forma, a contextualização envolve assunção 

de novos significados, a partir da prática e vivência no cotidiano. São novas 

formas de incorporar conceitos, valores e essa aproximação do sujeito com o 

objeto promove e faz despertar no aluno o encontro com seu próprio 

conhecimento. 

Assim, a História da Ciência precisa ser revista nos livros didáticos, de 

forma que possa ser mais elucidativa e menos textual, atraindo a atenção do 

leitor. Essa aproximação do conteúdo com a parte histórica facilita a interpretação 

e pode favorecer os esquemas mentais. 

De forma geral, os LD, no capítulo da Termoquímica, mantiveram-se 

omissos em representar elementos históricos; os espaços de destinação do 

conteúdo ficaram limitados a pequenos boxes. Muitas imagens dos cientistas com 

datas, mas, pouca ou nenhuma contextualização da história que foi desenvolvida, 

a descoberta. A destinação histórica não foi priorizada; não há retomada com 
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exercícios ou inferências. Nesse sentido, é perceptível que não houve cuidado na 

organização dos capítulos. Faltaram ser destacados de forma que motivassem a 

leitura. Somente no LDQ14 e LDQ18 há mais exemplificações, inclusive textuais, 

ao logo do capítulo. Quando se inicia uma prática educativa por um problema, 

auxilia-se na aproximação da vivência do educando, de forma que ele consiga 

extrair dados e interpretar melhores os conceitos. 

 

4.2 Educação para cidadania ambiental 

 

Esta categoria analisou como a cidadania ambiental está sendo 

apresentada nos livros didáticos e foi dividida em duas inferências, conforme 

Quadro 10. No que concerne à preocupação com o meio ambiente, as formas de 

alertas e prevenção, o LD tem um papel muito importante, pois, é um transmissor 

de conhecimento e oportuniza saberes de gêneros variados. 

 
Quadro 10 - Livros Analisados a partir da Categoria 2 

Categoria 2 Inferências 

PNLD 2008 1.1 Educação ambiental crítica 
para a sustentabilidade 

1.2 Projetos de ações cidadã que 
promovam a conscientização 

LDQ1   

LDQ2   

LDQ3   

LDQ4   

LDQ5 X  

LDQ6 X  

PNLD 2012 1.1 Educação ambiental crítica 
para a sustentabilidade 

1.2 Projetos de ações cidadã que 
promovam a conscientização 

LDQ7 X  

LDQ8 X X 

LDQ9 X X 

LDQ10 X  

LDQ11 X  

PNLD 2015 1.1 Educação ambiental crítica 
para a sustentabilidade 

1.2 Projetos de ações cidadã que 
promovam a conscientização 

LDQ12 X X 

LDQ13 X X 

LDQ14 X  

LDQ15 X  

PNLD 2018 1.1 Educação ambiental crítica 
para a sustentabilidade 

1.2 Projetos de ações cidadã que 
promovam a conscientização 

LDQ16 X X 
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LDQ17 X X 

LDQ18 X X 

LDQ19 X  

LDQ20 X  

LDQ21 X  

Fonte: elaboração própria (2018). 

 

4.2.1 Educação ambiental crítica para a sustentabilidade 

 

Os livros do PNLD de 2008 trouxeram poucas reflexões sobre a educação 

ambiental, tanto que nos livros LDQ1, LDQ2, LDQ3, LDQ4 nada foi encontrado, 

durante o capítulo, que pudesse suscitar preocupações com o meio ambiente. 

Mas, no LDQ5 e no LDQ6, durante o capítulo, houve algumas abordagens, não 

de maneira explicita, mas, que não puderam ser ignoradas. Durante o capítulo 

foram encontrados traços de educação ambiental conservadora.  

A educação conservadora, na visão de Mello (2009, p. 67), “restringe à 

compreensão da problemática socioambiental”. De forma geral, os livros didáticos 

do PNLD (2008) possuem superficialidade; o problema não é aprofundado de 

forma a entender as causas ou soluções que visam coibir atividades não 

sustentáveis. 

Pode ser destacado, no LDQ5, um pouco dessa superficialidade. Durante o 

decorrer do capítulo, o assunto de combustíveis é discutido, mas sobre a questão 

ambiental, no texto, não há preocupação clara. E um dos contextos que pode ser 

inferido foi na página 358:  

 
Para escolher o melhor combustível, além da eficiência energética é 
necessário analisar os fatores econômicos e ambientais relacionados à 
combustão (LDQ5, p. 358). 
[...] 
Alguns geram baixa quantidade de gases tóxicos, no entanto, pelo fato 
de produzirem pouco calor, precisam ser consumidos em quantidade 
maiores que outros combustíveis. Em consequência, acabam lançando 
mais gases na atmosfera (LDQ5, p. 359). 

 

O assunto foi abordado, mas se explicou de maneira muito simplificada os 

efeitos da queima dos combustíveis, não foram apresentadas outras fontes 

alternativas de energia e nem os mecanismos que pudessem prevenir a emissão 
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de poluição. Fica claro que o combustível mais tóxico é o que possui maior 

rendimento energético. 

Para Guimarães (2004), a educação ambiental conservadora pode gerar 

uma visão fragmentada e muito simplista, na qual o indivíduo possui dificuldade 

para associar a necessidade de transformação no modo de pensar e caracterizar 

o conhecimento. 

Para Layrargues e Lima (2014), a visão simplificada não promove questões 

sobre a responsabilidade das ações. Há um predomínio de relação de poder em 

que algumas classes dominantes não são inseridas, um mercado capitalista que 

perde muito com esses debates. Como os autores refletem: 

 
[...] o meio ambiente destituído de componentes humanos, como uma 
mera coleção e recursos naturais em processo de esgotamento, 
aludindo-se então ao combate, ao esperdício e à revisão do paradigma 
do lixo que passa a ser concebido como resíduo, ou seja, que pode ser 
reinserido no metabolismo industrial. Sociopolíticas não são inseridas 
nos debates (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 31). 

 

Seria uma tendência de ver os riscos, mas, não se verifica nenhuma 

preocupação em buscar mudanças, promover debates e, de certa forma, achar 

meios de culpar os atores que ficam sem ser responsabilizados. 

No final do capítulo de Termoquímica, há um pequeno alerta, bem sutil, 

que só poderia ser compreendido se o leitor resgatasse os conceitos de 

Termoquímica e os relacionasse com os problemas ambientais, pois, o mesmo 

não estava claro no texto. E esse resgaste o aluno precisa relembrar. A Figura 10 

traz um alerta sobre os riscos ambientais, mas que exige interpretação do leitor e 

correlação com os conceitos referentes à Termoquímica para entender o que está 

na figura. 

Esses riscos ficam mais explícitos com imagem, porque se só tivesse a 

frase ficaria ainda mais superficial. Pois, o leitor deveria fazer interpretação do 

contexto e relacionar com o conteúdo. Essas são algumas dificuldades dos alunos 

fazer leitura, inferir saber relacionar com o conteúdo e com sua práxis diária. A 

intervenção do professor se faz necessária para dirimir as dúvidas e enfatizar os 

riscos ambientais, a necessidade da prevenção e o cuidado que pode e deve ser 

iniciado dentro do contexto educativo. 
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Figura 10- Figura sobre Entropia 

 

Fonte: LDQ5 (2008, p.361) 

 

É necessário que o leitor resgate o conceito de entropia, que é uma 

grandeza física relacionada com a Segunda Lei da Termodinâmica e que tende a 

aumentar naturalmente no Universo, e fazer uma interpretação no sentido de que, 

o aumento da temperatura atmosférica pode favorecer o derretimento das calotas 

polares e subir os níveis dos oceanos, acarretando inúmeros problemas para os 

seres humanos, fauna e flora. Além disso, é preciso pensar também que tudo em 

excesso levar a um comprometimento, como nível de emissão dos gases 

poluentes e dentre outros fatores. 

De acordo com Mikhailova (2004, p. 28), o sentido de sustentabilidade “é 

que ela simplesmente representa a justiça em relação às gerações futuras”. E 

Loureiro (2004) afirma que, para impedir a destruição do planeta, é necessário 

que exista a preocupação em garantir a sustentabilidade do planeta de forma 

racional. Mesmo que a expressão esteja clara, só é possível inferir se o discente 

tiver letramento e reconhecer o significado de entropia. 

Nesse sentido, conforme Reigota (2003, p. 204), “o papel dos professores 

é essencial para impulsionar as transformações de uma educação que assume 

um compromisso com a formação de valores de sustentabilidade, como parte de 

um processo coletivo”. 
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Como não foi mobilizado esse conhecimento de sustentabilidade, entra o 

importante papel do professor que precisa mediar esse diálogo, explicar os 

conceitos químicos e ambientais saber fazer a correlação dessa importância. 

Outro fator que foi identificado é que o aluno precisa fazer uma boa relação 

com o letramento existente neste pequeno excerto, identificando o conceito 

científico, relacionando-o com o fator ambiental e em um aspecto linguístico e 

semântico, pois a autora se insere no rol das pessoas que precisam se preocupar 

com o futuro.  

Se o conceito não foi trabalhado no livro, precisaria ser comentado pelo 

professor. Pois, se o professor não trabalha os conceitos e nem o livro os aborda, 

a prática educativa fica limitada. Esse livro deixou de abordar, durante o capítulo, 

de forma mais enfática e detalhada, os problemas, não trouxe exercícios e não 

fez discussões para estimular um raciocínio crítico.  

Como afirmar Rojo (2002), alguns eventos de letramento precisam ser 

mobilizados como uma boa estratégia de leitura, para compreensão e atenção do 

que é pedido. E depois, é necessário ativar o conhecimento prévio e associá-lo ao 

novo conhecimento. 

Seguindo as análises, no LDQ 6, nas páginas 137 e 138, há um box de 

leitura sob o título „„A produção e o consumo de energia”. O texto traz uma 

abordagem sobre as variadas fontes de energia, como fontes não-renováveis e as 

poluidoras. Durante a leitura das informações, são explicadas as fontes de 

energia como energia nuclear, biomassa, energia solar, energia eólica.  

Com esse pequeno fragmento de texto, pode-se inferir que não há 

referências externas e foi o autor do livro quem escreveu o mesmo. Trata-se de 

um texto do gênero dissertativo-argumentativo, em que o autor defende seu ponto 

de vista sobre o tema de energia. Partindo desse princípio, pode-se identificar, 

nesse ponto, um tipo de letramento de prática de social que envolve a leitura e 

sua apreensão dos dados. 

O fragmento lista importantes pontos para economia de energia, seria 

imprescindível que o professor fizesse debate e chamasse a atenção do aluno 

para um comparativo realístico da necessidade da economia, que com a evolução 

tecnológica, é necessário salientar os pontos positivos e os negativos da 

necessidade de cuidado e preservação dos recurso não renováveis. 
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Figura 11 - Fragmento do Texto p.138 

 

Fonte: LDQ6 (2008, p.138) 

 

Mas, o aluno também precisaria identificar que, nesse fragmento, o autor 

ressalta práticas de desenvolvimento sustentáveis. Durante todo o capítulo, não 

ficou clara essa distinção entre o termo sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável. Como afirma Loureiro (2004), ainda há uma grande lacuna  para 

fomentar melhor esses conceito e desenvolver, no âmbito de alerta aos riscos, e 

divulgar o caminho, que é o desenvolvimento sustentável para as gerações 

futuras. 

Durante todo o capítulo, esse foi o único texto que trouxe algo que pudesse 

ser uma preocupação com as questões ambientais, mas, em momento algum, 

trouxe uma discussão sobre os problemas, somente no final da página 138 é que 

se fala que a questão fundamental é a economia de energia do ponto de vista 

tecnológico e político. Mesmo assim, o texto não suscita uma abordagem 

ambiental com caráter de alerta e instrutivo, como podemos destacar no 

fragmento exposto na Figura 12: 
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Figura 12- Fragmento de Texto (LDQ12) 

 

Fonte: LDQ8 (2012, p.107) 

 

No PNLD de 2008, o termo sustentabilidade não esteve presente durante o 

documento, mas era necessário que questões ambientais fossem exploradas nos 

livros. Toda observação foi feita no sentido de mapear o capítulo de 

Termoquímica, nos textos complementares, com exercícios e durante o decorrer 

do conteúdo. Mas, não foi observada nenhuma unidade que indicasse a 

sustentabilidade ou educação ambiental. Os livros se apresentaram frágeis na 

abordagem das questões ambientais no capítulo de Termoquímica. E um dos 

indicadores para aprovação das obras do PNLD (2008) é que as obras 

demonstrassem posturas de incentivo ao meio ambiente.  

Portanto, podemos concluir que o risco de EA conservadora prevalecer é 

no sentido de mera transmissão do conteúdo, desvinculando o conhecimento da 

realidade e vivência do aluno. Não evidenciar para o aluno que ele faz parte de 

uma sociedade e que como indivíduo ele possui responsabilidades com a 

coletividade e suas ações, influenciam no futuro como um ser ecológico 

(CARVALHO, 2001). 

Importantes observações puderem ser coletadas nas obras do PNLD 2012, 

2015 e 2018. De forma positiva, todas possuem características de educação 

ambiental crítica, com textos ou questões que alertam para o risco que a 

humanidade pode sofrer com a falta de preocupação e atitudes preventivas. 

Dessa forma, no LDQ8, na página 107, há um Box de Ciência, tecnologia e 

sociedade, com o texto “O reservatório de partida a frio dos carros flex pode 
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virar peça de museu em pouco tempo”. O texto fala sobre sistemas de injeção 

que aquecem o combustível antes de chegar ao motor, um projeto que visa 

atender às normas de antipoluição e no final do texto há três questões que 

servem para analisar e discutir sobre o assunto do texto. O mesmo texto foi 

aplicado na edição do PNLD 2015, no livro LDQ12, na página 77. 

Trata-se o texto do gênero dissertativo-expositivo-jornalístico. Esse tipo de 

letramento científico mobiliza práticas tanto na leitura quanto na interpretação, 

como também na educação ambiental. O texto elucida formas de combustíveis 

que podem poluir menos com um rendimento maior. Dessa forma, a sociedade 

contemporânea pode e deve buscar mecanismos que visem garantir o progresso, 

mas com uma visão sustentável. 

De acordo com Jacobi (2003), é imperativo que possa haver mudança na 

conduta de todos os atores, garantindo que atitudes políticas, econômicas e 

sociais possam resguardar o direito de toda coletividade. As propostas 

pedagógicas precisam estar voltadas para EA, como mudança de comportamento 

e consciência social. Dessa forma, os textos nos LD precisam atrair o leitor para 

essa preocupação. 

A prática educativa ambiental deve ser constante não só como atitude 

preventiva; deveria ser um reflexo de vida. “A finalidade educativa cidadã tem na 

transformação social, articulando a dimensão ética e reflexiva ao agir, uma 

intenção intrínseca” (LOUREIRO, 2004, p. 19). 

Outro texto que chamou atenção devido à preocupação com a poluição foi 

o da Figura 13, situado no LDQ15. O texto inicia o capítulo de Termoquímica na 

página 136, com um texto sobre poluição térmica. Mesmo o texto não 

contemplando exercícios, é possível interpretar os fatos, entender os impactos 

causados pela poluição térmica. 

O tema é muito importante, pois, dá para enfatizar fatores biológicos como 

fauna e a flora, preservação e os fatores químicos. A importância da leitura e 

inferência dos principais pontos. É necessário que o professor possa promover as 

discussões e provocar nos alunos a necessidade da E A crítica voltada para 

reflexão consciente de suas ações, com práticas que possam ser levadas para 

vida como indivíduo consciente. 
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Figura 13- Poluição Térmica

 
Fonte: LDQ15 (2015, p.136) 

  

Esse texto é uma matéria jornalística, mais um texto do gênero dissertativo-

expositivo, no qual há uma grande ênfase sobre os impactos e consequências da 

poluição térmica. Podemos remeter ao conceito de Educação Ambiental Crítica a 

necessidade de o indivíduo poder interpretar, em nível de entendimento, os 

impactos e alternativas de diminuição dos mesmos. Este texto mobiliza saberes 

no entendimento em diferentes áreas do conhecimento, como na Química, sobre 

a energia térmica, na Biologia, afetando fauna e flora, mobilizando o letramento 

cívico para atenção desses aspectos. Nesse caso, o papel do professor é muito 

importante para trabalhar a interpretação, levantar problematizações, discorrendo 

sobre os impactos e formas de combatê-los. 

De acordo com Jacobi (2004, p. 30), “educação para a cidadania 

representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar 

as diversas formas de participação na defesa da qualidade de vida” (JACOBI, 

2004, p. 30). A educação ambiental crítica precisa ser direcionada para modificar 

e inspirar mudanças de atitudes, de forma que o educando se sinta parte do 

processo e faça a diferença em sua comunidade. 
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O LDQ16 apresenta dois boxes com o título “Ação e Cidadania”. O primeiro 

é um texto sobre O papel-chave do setor de transporte para a qualidade do ar 

nas cidades, na página 57. Foi retirado este pequeno excerto como maneira de 

evidenciar os alertas e como se apresentam no texto: “os desafios ambientais 

impõem ações urgentes para reduzir o impacto negativo dos transportes na saúde 

das pessoas e das cidades” (LQD16, p. 57). 

O problema dos transportes é algo que as grandes metrópoles enfrentam, 

e como fica evidente no trecho, causa inúmeros problemas de saúde, como a 

poluição do ar. A redução da quantidade de veículos pode ser uma atitude de 

todos, não dependendo só do poder público. Cada pessoa pode se assumir como 

responsável no processo e utilizar fontes alternativas, como o sistema de caronas, 

o uso de bicicletas e outros meios. 

Em um segundo box, traz o texto A sustentabilidade e o desastre em 

Mariana, relatando o desastre ocorrido em 2015, no Munícipio de Mariana, no 

Estado de Minas Gerais. Podem ser destacados dois fragmentos dos textos que 

retratam as causas e os impactos do desastre. O leitor pode inferir do texto 

alertas como: “dentre os impactos, podemos listar a desestruturação química e a 

infertilidade do solo” (LDQ 16, p. 58). 

Os textos que estão no LDQ16 contextualizam os impactos causados pela 

imprudência do homem, os prejuízos causados que ainda demorarão a ser 

corrigidos e o sofrimento que toda uma coletividade passou e suas gerações 

futuras irão sentir. Assim, os discursos textuais que foram desenvolvidos 

evidenciam a realidade e salientam os problemas que gerações futuras irão 

passar. 

Há ainda um terceiro texto, na página 69, que versa sobre “Energia Verde”, 

ainda no LQD16, que traz, ao final, questões que visam discutir o uso dos 

biocombustíveis. Foram feitos alguns destaques para as partes que evidenciaram 

o estímulo crítico, como: 

 
[...] em busca de combustíveis alternativos que permitam reduzir a 
dependência dos derivados do petróleo e a emissão de poluentes para 
atmosfera, estimula estudos científicos (LDQ16, p. 69). 
[...]um termo usado para combustíveis originados de fontes renováveis é 
o biocombustível que tem forte ligação com o conceito de 
sustentabilidade, segundo o qual aproveita os recursos naturais para 
atender as necessidades atuais não deve comprometer as necessidades 
das gerações futuras (LDQ16, p. 69). 
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Os textos que estão no LDQ16, no capítulo de Termoquímica, têm uma 

importante função de elucidar e destacar os problemas ambientais. E essa 

consciência só é possível, de acordo Loureiro (2002), quando há “práxis educativa 

e social, que tem por finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e 

atitudes que possibilitem o entendimento da realidade de vida e atuação lúcida e 

responsável de atores sociais individuais e coletivos no ambiente”  (LOUREIRO, 

2002, p. 69). 

A EA, como suscita Carvalho (2004), é um processo permanente, marcado 

pelos pensamentos emancipatórios, pelo idealismo democrático e o pensamento 

crítico. Há necessidade de formar um cidadão que tenha responsabilidade, que 

saiba seu papel na sociedade e que possa melhorar o meio em que vive. 

Para que possa ser formado esse cidadão crítico, ações pedagógicas 

precisam ser feitas. Superar o papel da “mera transmissão” para uma visão de 

conhecimentos coerentes com a realidade, ações que possam ser executadas. 

Conforme Guimarães reforça, “portanto, na educação formal, certamente esse 

processo educativo não se basta dentro dos muros de uma escola, o que explicita 

a interface entre esta Educação Ambiental e a Educação Popular” (GUIMARAES, 

2004, p. 37). 

A EA pode ser mediada tanto nos espações formais quanto informais. Com 

esse entendimento, a educação não pode ser feita somente na individualidade; é 

de extrema importância que várias esferas possam cooperar em um sentido de 

solidariedade e pertencimento. 

Jacobi (2004) esclarece que “Educar, nessa perspectiva freireana e demais 

tendências pedagógicas que dialogam no campo crítico e dialético, é emancipar-

se, exercer ativamente a cidadania, construir democraticamente as alternativas 

possíveis e desejadas” (JACOBI, 2004, p. 17). 

Essa visão de educação na perspectiva freireana coloca o aluno como 

parte do processo de ensino-aprendizagem, permitindo que ele mobilize saberes 

que estão na sua práxis social, o contato diário com a escola e os espaços que 

possui  

E, dessa forma, os livros subsequentes, como o LQD18, já trazem em sua 

estrutura preocupações e atitudes sustentáveis. Os autores se preocuparam 
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muito em evidenciar a cidadania ambiental. No capítulo de Termoquímica, há 

duas páginas que se destacam com as atitudes sustentáveis (páginas 242 e 243). 

Mais importante ainda, relacionam o conteúdo de energia com a educação 

ambiental. Pois, esse resgaste do conteúdo com textos que complementam o que 

está sendo trabalhado auxilia na aprendizagem. Os textos estão destacados em 

boxes com cores que chamam a atenção do leitor (Figuras 14 e 15). As imagens 

ajudam ilustrar atitudes simples que possibilitam práticas sustentáveis. 

A prática sustentável é uma necessidade contemporânea, emergencial com 

atitudes conscientes que primam para coibir os desperdícios, reaproveitar os 

materiais ser reciclados, são pequenas atitudes para diminuir o gasto com a 

energia elétrica e gastos das fontes não renováveis. 

Cada projeto retratado pode e deve ser trabalhado em sala de aula, pois, 

são atitudes simples e conscientes que levam o educando a refletir e buscar 

mudar suas atitudes enquanto cidadão. 
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Figura 14- Atitude Sustentável

 

Fonte: LDQ18 (2018, p.242) 
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Figura 15- Continuação-Atitude Sustentável 

 

Fonte: LDQ18 (2018, p.243) 

 

Guimarães (2003, p. 62) ressalta a necessidade de entendimento dos 

princípios de sustentabilidade, como: taxa de exploração igual ou menor que a 
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taxa de regeneração dos recursos naturais, como água, animais, vegetais, solo, 

etc.; substituição dos recursos não renováveis por renováveis; recursos não 

renováveis devem ser aqueles que podem ser reciclados e reutilizados para que 

se diminua a taxa de extração e de dispersão dos resíduos.  

Essas atitudes que são retratadas no texto estão bem ilustrativas, 

evidenciando atitudes que qualquer pessoa pode fazer. Como Fisher reforça, “a 

contribuição do cidadão ao alcance da sustentabilidade pode se dar de várias 

formas, desde sua atuação individualizada no cuidado de não degradação dos 

bens naturais, bem como sua atuação em movimentos voltados a proteção do 

meio ambiente” (FISHER, 2012, p. 488). 

Como pode ser observado na Figura 14, tem-se um texto referente às 

matrizes energéticas e depois o autor faz um destaque de como se pode reduzir o 

consumo de energia elétrica, que é a fonte mais utilizada hoje. Por último, há um 

destaque na redução de consumo global, que se inicia na Figura 14 e se encerra 

na Figura 15. O desenvolvimento do texto e as imagens ilustrativas tornam o tema 

mais interessante e podem despertar a atenção do aluno para as práticas 

sustentáveis. 

Os exercícios que estão no final da Figura 15 possibilitam ao educando 

desenvolver sua autonomia e verificar se os conceitos trabalhados foram 

assimilados. Essa retomada representa importante processo, pois, com os 

exercícios, o aluno poderá medir e quantificar o que realmente aprendeu e aplicar 

no seu cotidiano. 

Nesse sentido, Layrargues e Castro (2005) reforçam que a educação 

ambiental é uma “práxis educativa” que prima pela assunção de compromisso 

com o meio em que se vive e desperta para uma consciência crítica. O despertar 

para educação ambiental crítica estimula a compreensão dos efeitos ocasionados 

pelas agressões e violência contra o planeta, possibilita identificação e 

culpabilização dos agentes causadores por meio de leis e sanções, evidenciando 

que pela educação e pesquisa é possível transformar a sociedade (LIMA; 

LOUREIRO, 2002). 

Foi possível denotar que os livros, desde o PNLD de 2008 até o de 2018, 

foram evoluindo e reforçando a temática ambiental. Nos livros do PNLD de 2008, 

de certa forma, com atitudes no sentido de educação conservadora, a ênfase no 
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meio ambiente foi frágil, mas, durante a análise, não foram observadas quaisquer 

menção ou referência que o autor pudesse ter deixado subentendido ou menos 

evidente. Já nos livros do PNLD 2012 até o de 2018, os exemplos foram 

colocados na discussão de forma que pudessem demonstrar essa evolução e 

percepção dos autores para a temática de educação ambiental crítica. Com um 

importante destaque para o LDQ18, que, de todos os livros, foi o que mais se 

destacou em termos de alerta para educação consciente, com pequenas atitudes 

e mudanças que podem ser muito significativas para o planeta. 

A necessidade de que se retrate a EA de maneira crítica e dialógica nos LD 

é imperiosa; os fatores socioambientais não podem ser negligenciados e tratados 

pelo viés conservador, como alguns exemplos dos livros do PNLD 2008. A EA 

precisa ser mediada com adoções de práticas metodológicas que oportunizem 

uma maior concepção emancipatória. O professor também precisa expor e propor 

debates que direcionem a práticas sustentáveis. O LD tem um papel de levar o 

conhecimento, proporcionar meios que levem o educando a refletir suas práticas, 

mas não se pode responsabilizá-lo somente, pois, as atitudes educativas 

precisam ser um processo dialógico mediado por todos os atores da vida 

educativa. 

 

4.2.2 Projetos de ações cidadã que promovam a conscientização da 

importância da educação ambiental. 

 

Esta inferência tem como escopo examinar se, nos livros, os conteúdos de 

Termoquímica estão sendo propostos de forma que haja ações/projetos ou outras 

propostas que os alunos consigam desenvolver em seu cotidiano, em conjunto 

com o professor, colegas, família ou como uma atitude e prática individual. 

Contudo, é necessário que os conteúdos, programas e o próprio método 

que os autores utilizam em seus livros permitam que o conhecimento possa 

oportunizar esta construção de sujeito, que consiga se manifestar e estabelecer 

relações com os outros homens (FREIRE, 1980). 

Nem sempre o livro consegue agregar todo o conhecimento, mas, é 

imprescindível que na leitura dos textos, o mesmo possa propor referenciais que o 

aluno possa buscar em outros materiais para ampliação do conhecimento 
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científico. Com este pensamento, Saviani (2004) reforça que a educação pode 

servir para a promoção do ser humano, de forma que ele possa ser crítico, 

reflexivo e emancipado. 

Essa relação da educação ambiental com a cidadania necessita ser um 

processo constante, reafirmado pelo processo de ensino e aprendizagem que 

valorize a formação do cidadão crítico, consciente com toda a coletividade. 

Essa conscientização ajuda a romper com o estágio de alienação, de 

entendimento limitado e simplificado dos efeitos e problemas, para, 

posteriormente, assumir conhecimentos significativos que o auxiliem a emancipar 

sua conduta consciente (VASCONCELOS, 2011). 

Com este pensamento, é importante a implantação de projetos 

direcionados ao exercício da consciência cidadã, que possibilitem a construção do 

conhecimento em todas as áreas, não só no ensino de Química. A 

instrumentalização do conhecimento é uma forma de empoderamento intelectual, 

que, usado de forma positiva, pode modificar e proteger sua sociedade. 

De acordo com Freire (2001), “a conscientização não pode parar na etapa 

do desvelamento da realidade”. Assim, é necessária uma reflexão comprometida 

que possa modificar a realidade. 

Os livros do PNLD de 2008, durante todo o capítulo de Termoquímica, não 

trouxeram questões/projetos ou atitudes que promovesse a conscientização dos 

riscos ambientais. Dessa forma, há superficialidade e fragilidade na inserção das 

práticas socioambientais dos livros de 2008. Já nos livros do PNLD 2012, 2015 e 

2018 foram encontrados alguns projetos, que foram apresentados nos LDQ de 

forma a ilustrar a forma simples como o aluno pode desenvolver, de forma 

individual ou coletiva, atitudes simples para consciência ambiental. 

No PNLD (2012), apenas o LDQ 8 apresenta um projeto, e esse é o 

mesmo projeto que está na edição do LDQ12; no PNLD 2015, esse projeto está 

na página 82 do livro. O projeto versa sobre a utilização da água, conforme 

descrito na Figura 16: 
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Figura 16- Projeto Águas Naturais 

 
Fonte: LDQ8 (2012, p.230). 

 

A figura 16 traz como temática o Projeto Águas Naturais: Soluções 

Aquosas para a vida. O projeto apresenta um roteiro para ser seguido com os 
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colegas, de maneira que todos possam interagir com tópicos para desenvolver a 

pesquisa. 

Como suscita Carvalho (2001), a intervenção do educador é necessária, 

seu posicionamento, tanto político e ideológico, influencia o que é proposto nos 

livros e como esse trabalho pode ser mediado pelo mesmo. Pois, a educação 

ambiental é inerente a qualquer área da Ciência e acaba sendo um compromisso 

em formar cidadãos conscientes. 

Dessa forma, toda e qualquer atividade proposta nos LDQ precisa da 

intervenção do educador para que ela tenha êxito e para que os alunos possam 

entender o que se pede. Assim, no Projeto Águas Naturais, é muito importante 

que o professor explane o uso racional do consumo da água e o livro traz tópicos 

que ajudam a direcionar e nortear essa pesquisa. 

A Figura 17 traz o projeto Combustíveis fósseis e fontes renováveis de 

energia. Sobre esse assunto, é importante que o discente já possa entender a 

origem das fontes das energias e que algumas não podem ser renováveis, como 

o carvão, petróleo e o gás natural. 

O autor coloca algumas questões que o aluno precisa interpretar e 

pesquisar. O entendimento por problematização torna ainda mais enriquecedor a 

aprendizagem, pois, mobiliza vários saberes e faz com que ele busque várias 

alternativas para pensar no problema. 

Para cada pergunta proposta, o autor faz um resgate das temáticas 

trabalhadas no decorrer do capítulo de termoquímica. O aluno precisa entender 

os conceitos de calor e energia, sabendo diferenciar seus conceitos. O autor lista 

sete fontes de energias alguns são fontes renováveis e outros não, isso, faz com 

que o aluno possa refletir e identificar quais recursos podem acabar, e repensar 

suas práticas. 

O projeto precisa ser viabilizado e enfatizado pelo professor, pois, ele é 

simples não demanda tantos recursos, podendo ser feito em sala, discutido em 

sua totalidade promovendo uma ótima reflexão. 
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Figura 17- Combustíveis Fósseis 

 

Fonte: LDQ9 (2012, p.52) 

 

Na Figura 18, pode-se destacar que o autor do livro promove importantes 

destaques em torno do aumento da temperatura atmosférica, com propostas para 

participação cidadã, tomada de decisão e ação e cidadania. O autor do LDQ18 

coloca uma pergunta que norteia o início da seção: Será que os químicos poderão 

contribuir para reverter essa situação? Haverá alguma maneira de evitar as 

consequências desse aumento de temperatura? (LDQ18, 2018, p. 278). Com 
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essas perguntas norteadoras, o autor coloca a Química também como 

responsável pela preservação do planeta. 

 

Figura 18- Participação Cidadã 

 

Fonte: LDQ18 (2018 p.278). 

 

Ainda é possível destacar, na Figura 18, a seguinte frase: “Somos todos 

responsáveis pelo planeta pela preservação do nosso planeta. Você está fazendo 

sua parte?” (LDQ18, 2018, p.278). O autor convida o leitor a refletir sobre suas 

ações e coloca, de forma geral, que todos nós somos responsáveis pelo meio em 

que vivemos. 
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Dessa maneira, foram apresentados, nesta inferência, os projetos mais 

relevantes que foram abordados nos livros didáticos. Reitera-se que alguns se 

repetem, como no LDQ8 e no LDQ12. De maneira geral, todos os livros 

apresentados nesta amostra foram os mais relevantes para a exposição da 

inferência. 

Essas reflexões são muito elucidativas, pois, só é possível formar um 

cidadão reflexivo e crítico se o mesmo possuir conhecimento. E o livro, por ser o 

primeiro contato ideológico do educando, tem que primar por oferecer propostas 

pedagógicas que enriqueçam seu conhecimento e que favoreçam assimilação do 

conteúdo e exercício da cidadania. 

Nesse mesmo contexto, segundo Reigota (2003), a educação ambiental 

aponta para propostas pedagógicas centradas na conscientização, mudança de 

comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e 

participação dos educandos. 

Toda atitude transformadora depende da tríade escola, professor e aluno. 

A escola precisa oferecer possibilidades e subsídios para que os professores 

possam ministrar os conteúdos e ter o livro didático não só como ferramenta, mas 

como instrumento útil, que possa facilitar o meio mais favorável de transmissão do 

conhecimento. 

Dessa forma, todo projeto ou ação cidadã de educação ambiental que 

promova conscientização dos danos Na natureza, oportuniza uma prática 

educativa voltada para a mudança de postura, comportamentos e atitudes, como 

um ser social inserida em uma comunidade. Assim, o viés educacional favorece 

importantes diálogos do conhecimento e o livro didático é útil aliado no processo 

de disseminação e transformação.  

O LD é um material educativo, balizador da divulgação da importância 

educativa; esses materiais precisam ser bem direcionados e preparados, pois, 

são fontes precípuas entre a teoria e a prática (FREIRE, 1996). Destarte, não 

basta só o conhecimento; ele precisa ser vivenciado e construído de forma diária. 

Toda e qualquer atividade que favoreça a transmissão do saber e permite 

o conhecimento é positiva, desde que não haja alienação e imposição da mesma 

como verdade absoluta (LEFF, 2011). A consciência ambiental racional e atitudes 

preventivas mobilizam ações que podem repercutir e resguardar futuras gerações 
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que, talvez, não possam fazer mais nada, devido ao crescente desmando e 

irracionalidade de algumas nações (FREITAS, 2017). 

Com este mesmo pensamento, a educação precisa ser preventiva e 

reflexiva sobre os problemas ambientais, despertar o interesse do educando para 

que ela possa ter autonomia e opinião formada sobre sua responsabilidade e 

assumir seu papel na sociedade como agente consciente e transformador da sua 

realidade.  

É notório exemplificar que a sustentabilidade ambiental ainda é algo 

complexo e não estanque, pois, envolve classes interesses de classes sociais, e 

precisa de mais divulgação e consciência educativa. E o principal de tudo é que o 

homem possa se sensibilizar com os problemas ambientais (LOUREIRO, 2012). 

Por isso, é importante que a EA possa ser norteada com princípios que 

fomentem o exercício da cidadania, preconizando o desenvolvimento de um 

cidadão consciente, que não fique alienado pelo paradigma dominante de 

organismos maiores, de forma que sua consciência se legitime para além dos 

muros da escola. Nenhuma educação pode ser emancipadora se o próprio 

indivíduo não se fizer parte do processo educativo e vivenciar a necessidade da 

coletividade, de forma solidária e equilibrada. Só assim a EA será consolidada. 

A inserção de projetos foi uma adoção muito positiva dos agentes da 

produção dos LD. Essa adoção foi mais evidente nos PNLD 2012 ao 2018. A 

Figura 18 foi uma boa representação de iniciativas de projetos que podem ser 

mediados em sala, pois há discussões, e ali é o espaço para debates e ações 

cidadãs. Mas, infelizmente, nem sempre os professores utilizam esses recursos. 

Preferem cumprir o cronograma de conteúdos e deixam as atividades 

complementares a cargo do aluno. 

Nesse aspecto, o LD cumpriu o proposto e evidenciou projetos simples, 

que podem ser executados em sala. O livro é um ótimo suporte, mas, precisa ser 

utilizado em toda sua totalidade; cabe aos professores utilizarem estratégias que 

facilitem a apresentação dos conteúdos e ao aluno pesquisarem e adotarem na 

sua práxis social. 
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4.3 Letramento Científico 

 

Esta categoria visa identificar os principais conceitos referentes ao 

letramento científico, observando nos livros a predominância ou ausência dos 

gêneros textuais e suas tipologias e como está sendo mobilizado o processo de 

conhecimento no âmbito da Química. 

 

Quadro 11 - Livros Analisados a partir da Categoria 3 

Livros PNLD 2008 Categoria 3 

Inferências 

 1.1 Textos de variadas fontes 
e gêneros textuais 

1.2 Predominância de textos 

escritos pelos agentes de 

produção do livro didático. 

LDQ1 x X 

LDQ2  X 

LDQ3   

LDQ4  X 

LDQ5  X 

LDQ6 x X 

Livros PNLD 2012 1.1 Textos de variadas fontes e 
gêneros textuais 

1.2 Predominância de textos escritos 

pelos agentes de produção do livro 

didático. 

LDQ7 X X 

LDQ8  X 

LDQ9 X X 

LDQ10  X 

LDQ11 X X 

Livros PNLD 2015 1.1 Textos de variadas fontes e 
gêneros textuais 

1.2 Predominância de textos escritos 

pelos agentes de produção do livro 

didático. 

LDQ12 X X 

LDQ13  X 

LDQ14  X 

LDQ15 X X 

Livros PNLD 2018 1.1 Textos de variadas fontes 
e gêneros textuais 

1.2 Predominância de textos 

escritos pelos agentes de 
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produção do livro didático. 

LDQ16  X 

LDQ17  X 

LDQ18  X 

LDQ19 X  

LDQ20  X 

LDQ21  X 

Fonte: Elaboração Própria (2018) 

 

Conforme discussão durante o Capítulo 2, pode ser percebido que 

alfabetização pode ser considerada como uma tecnologia, pois, possui sistemas 

importantes para a linguagem humana. E todo esse processo de aquisição da 

leitura e escrita, representadas por códigos, signos, envolve procedimentos para 

adquirir esse conhecimento, mobilizando conhecimentos importantes. Nem 

sempre o indivíduo alfabetizado está apto para desenvolver atividades de 

interpretação concernente a textos científicos ou consegue resolver exercícios 

mais complexos.  

Nesse aspecto, muito importante a diferenciação de letramento e 

alfabetização, pois ambos são importantes.  O letramento precisa ser entendido 

além da apreensão dos códigos representativos; precisa envolver a penetração 

da escrita e sua compreensão. Como a autora Soares (1998) suscita, o 

letramento é um “conjunto de práticas sociais”. 

Soares (2010) afirma que as práticas de letramento estão na leitura de 

texto, livros, jornais, revistas, tudo que possibilite o acesso à escrita. São eventos 

que mobilizam o conhecimento de forma geral. 

 
4.3.1 Textos de variadas fontes e gêneros textuais 

 

Atualmente, tem-se a necessidade de que o aluno tenha acesso a 

diferentes tipos de leituras e outras tipologias textuais, permitindo maior acesso às 

mais variadas informações. Os LDQ são permeados por conteúdos complexos, e, 

de forma a suavizar e tornar a leitura mais fluída, alguns autores diversificam com 

textos de artigos científicos, charges, tirinhas e com textos complementares. 
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Os diferentes gêneros textuais demandam que o bom leitor saiba identificar 

e interpretar as mais variadas mensagens (KOCH, 2009; KLEIMAN, 2001; ROJO, 

2009). Quanto maior o contato com a leitura crítica, maior a percepção de mundo, 

o que facilita o exercício da cidadania. 

De forma conceitual, Bakhtin (1992) enuncia gêneros textuais como sendo 

“tipos relativamente estáveis de enunciados”. Marschushi (2007) enfatiza que “os 

gêneros são, em última análise, o reflexo de estruturas sociais recorrentes e 

típicas de cada cultura (MARCHUSCHI, 2007, p. 19). Esse processo enunciativo 

facilita a comunicação, mas há a necessidade de entendimento e diferenciação de 

cada. 

Dessa forma, observamos nos 21 livros a diversidade textual, de forma que 

pudessem mobilizar conhecimentos que enfatizem o letramento além da 

codificação e decodificação, permitindo a compreensão tanto da química como 

também sua aplicabilidade em seu cotidiano. 

Nas obras do PNLD de 2008, evidenciamos que apenas o LQD6 traz textos 

diferentes no sentido de complementar e enriquecer o capítulo de Termoquímica, 

com maior detalhamento, verificado na Figura 19: 

 

Figura 19- Latas Inteligentes

 

Fonte: LDQ 6 (2008, p.104) 
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O LDQ6 traz um texto informativo sobre as latas inteligentes, explicando a 

rapidez no sistema de resfriamento. Não foi encontrada referência no texto. O 

aluno precisaria fazer uma leitura atenta e fazer retomada de importantes 

conceitos de Entalpia. O interessante é que, no texto, há uma abordagem 

histórica, fazendo referência com os dias atuais e a Segunda Guerra Mundial. 

No entanto, esse aluno precisa estar em constante contato com a leitura. A 

interpretação do letramento científico mobiliza saberes de vários eventos sociais, 

pois, trabalhado de forma conjunta entre professor e aluno, permite maior 

aprofundamento das informações, de parte histórica, parte informativa e 

conceitual da Química. Conforme Silva exemplifica, “o ato de ler envolve uma 

direção da consciência para expressão referencial escrita” (SILVA, 2002, p. 64).  

Os livros, quanto mais trouxerem textos que possam mobilizar diferentes 

saberes, permitem um maior encontro com outras áreas do conhecimento, 

oportuniza ainda mais o saber. Mas, cabe também os professores darem ênfase e 

cobrarem a leitura de maneira crítica e interpretativa. 

 
Figura 20- Tirinha 

 

Fonte: LDQ 6 (2008, p.104) 

 

A Figura 20 também é do livro LDQ6, do PNLD 2008, e traz uma tirinha 

humorística de Frank e Enerst. Ramos (2009) esclarece que as tirinhas 

pertencem a um hipergênero. Esta denominação é um gênero cômico, com 

diálogo curto, composto por narrativas de personagens. 

Na tirinha, a figura traz dois personagens com características de mendigos, 

pois, estão ao lado de lixeiras e com roupas surradas. Mas, o que chama atenção 
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é a pitada de humor que a personagem solta quando diz que o que o chateia é 

não saber se ele está vivendo abaixo do seu potencial ou acima.  

O aluno precisa visualizar a figura, entender o sentido da dúvida do 

personagem e fazer uma digressão com o conteúdo de variação de entalpia, cujo 

potencial de entalpia pode ser negativo ou positivo, dependendo do que é liberado 

ou recebido pelo meio. Nesse sentido, essa tipologia textual permite reflexões no 

sentido de interpretações que vão além da semântica, buscando respaldo nos 

conceitos químicos. 

Esse tipo de gênero obriga o leitor a imaginar e contextualizar. No final dos 

dois textos, não houve perguntas ou retomadas dos mesmos, estando soltos 

durante o capítulo. No guia do PNLD 2008, não foi encontrado nenhum termo que 

remetesse a letramento/alfabetização científica. De todas as obras, houve 

predominância de textos escritos pelo autor, entrando no rol da inferência 1.2. 

Já na nas obras do PNLD 2012, três livros apresentaram tipologias textuais 

de formas complementares a do autor, como pode ser visto na Figura 21. 

 

Figura 21- Calor e Trabalho 

 

Fonte: LDQ 11 (2012, p.138) 
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O texto da Figura 21 é injuntivo, com um roteiro que permite ao aluno 

seguir uma sequência lógica para obter êxito no final do experimento. Como um 

roteiro de experimento, que precisa usar fogo, o professor precisa estar com o 

aluno. Neste sentido, quanto maior conhecimento o leitor tiver, maior será a 

compreensão da estrutura (KLEIMAN, 2008, p. 20). 

Para Lajolo (1982, p. 59), "Ler não é decifrar”. É preciso que o leitor seja 

capaz de interpretar os sentidos, repensar o contexto e se entregar à leitura. 

Nesse sentido, é necessário empreender uma leitura atenta à qualidade do 

gênero em questão, relacionando-o com o conteúdo de energia. E o interessante 

é que, ao final do texto, há questões que possibilitam uma investigação científica. 

De acordo com Rojo (2010), estamos em vivendo um período 

contemporâneo, em que surge a necessidade de múltiplos letramentos, para 

atender a uma demanda variada, ampliando os conceitos para além da Ciência 

em si. Destaca-se aí como é importante o papel do professor para apresentar os 

conteúdos, enfatizar os pontos importantes e readequar de acordo com a 

necessidade de cada educando. 

Para o melhor letramento em ciência, é de suma importância que o aluno 

possa adquirir conhecimentos e competências que o habilitem a tomar decisões 

pessoais, que usem critérios com base em conhecimentos comprovados de 

maneira científica, explorando assim sua percepção.  

Com o roteiro direcionado da Figura 21, depreende-se que há uma 

orientação expressa de que o experimento precisa ser feito na presença do 

professor, em razão dos riscos e da necessidade de se utilizar o fogo. Neste 

experimento, são mobilizados importantes saberes do Tema Energia e Calor, 

mas, são necessários uma leitura atenta e o resgaste do conhecimento que foi 

abordado no decorrer do livro. 

Para Rojo (2009), para “ser letrado e ler, na vida e na cidadania, é muito 

mais que isso: é escapar da literalidade dos textos e interpretá-los, colocando-os 

em relação com outros textos” (ROJO, 2009, p. 2). A autora, de certa forma, 

expõe que é necessário o entendimento do que se lê, bem como a compreensão, 

interação e que seja possível um resgaste dos conceitos. 

O guia do PNLD 2012 não trouxe tantas recomendações em relação à 

leitura e fontes textuais, como alguns indicativos que puderam ser extraídos, 
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como “apresenta o pensamento químico como constituído por uma linguagem 

marcada por representações e símbolos especificamente significativos para essa 

ciência e mediados na relação pedagógica” (PNLD, 2012. p. 11). 

Nessa edição do PNLD 2012, foram poucas fontes textuais com 

diversidades. Não que isso prejudique o saber do aluno, mas, não o prestigia com 

enriquecimento de outras leituras e fontes textuais. 

Outro gênero que quase não foi encontrado nos livros foram os artigos 

científicos, um gênero textual que apresenta domínio científico, que são pesquisa 

compradas que trazem importantes avanços para a Ciência. A leitura científica 

pode ser usada como estratégia de ensino entre o professor e estudante, pois, 

propicia um maior conhecimento científico. 

No PNLD 2015, foram encontradas apenas no LDQ14 algumas imagens 

com fontes bibliográficas, como pode ser observado nas Figuras 22 e 23:  

 

Figura 22- Representação de Queima de Combustíveis 

 

Fonte: LDQ14 (2015, p.187) 

 

Na Figura 22 há um referencial bibliográfico do autor Santos (2007), usado 

pelo autor do livro didático utilizou para explanar a representação da queima de 

combustíveis. Trata-se de um livro do autor Felipe Duarte Santos, com o nome O 

Que é Futuro? Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento e Ambiente, que 

ressalta as principais mudanças globais do século XXI para a sociedade. 



104 
 

      
 

Pode ser inferido que esse referencial bibliográfico auxilia no 

aprofundamento do conteúdo e oportuniza que o aluno possa ir além do que foi 

apresentado no livro, permitindo-lhe aprofundar ainda mais em suas leituras e em 

seus conhecimentos. 

Outro gênero que pode ser extraído é a representação gráfica, que exige 

também leitura e interpretação dos dados. Muitos alunos possuem dificuldades 

com este tipo de leitura. Os gráficos são uma tentativa de expressar valores 

numéricos de uma maneira que facilite a compreensão do mesmo. Para Peça 

(2008), “as tabelas e gráficos estatísticos fazem arte de uma linguagem universal 

uma forma de apresentação de dados para descrever informações”. Esse gênero 

tão importante, que falta ser trabalhado pelos professores, mobiliza formas 

interpretativas. Com efeito, é proveitoso o desenvolvimento e a prática de 

estratégias que permitam compreender além dos dados de interpretação. 

Dessa maneira, mesmo que apresentado o gráfico no texto, 

posteriormente, não houve perguntas para que o aluno pudesse responder. 

Nesse caso, o papel do professor é de extrema importância para ajudar o aluno 

nesse ato de ler. Essa forma de leitura gráfica auxilia o aluno, possibilitando-lhe 

interagir com os dados de modo que ele investigue. É necessário esse despertar 

crítico que, posteriormente, ele possa relacionar com outras leituras. 

E, quanto mais se incentiva a leitura, mais se favorece que o aluno possa 

estar em contato com os ambientes científicos. E essa pluralidade de gêneros 

precisa ser explorada, “com ações sociodiscursivas para agir sobre o mundo e 

dizer ao mundo, constituindo-o de algum modo” (MARCUSCHI, 2010, p. 23). Por 

conseguinte, toda essa diversidade auxilia várias intervenções, permitindo ao 

professor ajudar o aluno a fazer, com práticas e metodologias que instiguem a 

leitura. É a própria acepção de mundo que o educando pode se apropriar quando 

se torna parte do processo de construção do conhecimento. 

Diante do exposto, sentimos a falta dos gêneros gráficos nos LDQ, visto 

que esse gênero não é só da matemática; ele pode e deve ser aplicado no EC. 

Dessa maneira, essa diversidade tipológica só enriquece o conteúdo de maneira 

complementar aos que os autores didáticos querem explorar. 

No PNLD 2018, no LQD21, durante análise do capítulo, foi encontrado um 

exercício que trouxe um fragmento de texto extraído de um artigo que foi 
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publicado na Revista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. O texto traz 

informações sobre o índice de massa corporal e no final indica as fontes em que 

foi obtido o texto. 

Figura 23- Obesidade 

 

Fonte: LDQ21 (2018, p.21) 

 

Na abordagem do LDQ23, da edição do PNLD 2018, durante o capítulo 

que trata das transformações químicas, há uma resgaste do conteúdo visto, em 

que os autores fazem uma conexão importante entre os alimentos que são 

ingeridos e as transformações químicas que ocorrem em nível biológico. 

Nesse sentido, esse exercício mobiliza importantes letramentos, pois, 

nesse pequeno excerto, é possível inferir os riscos da obesidade. O aluno 

precisaria interpretar que tudo que ingerimos - tanto proteínas, carboidratos, 

gorduras - passam por transformações em nosso organismo; parte desses 

nutrientes são utilizados em nosso organismo como fonte de energia, sendo 

liberada para o corpo utilizar em suas funções. A energia que é excedente em 

nosso organismo é acumulada em forma de gordura. 

Essa atividade, de maneira contextualizada, permitiu o entendimento das 

atividades em nível biológico e sua síntese em nível químico. Mas, chegar nesse 

entendimento só é possível se o aluno conseguir interpretar e conectar com sua 

prática social. 

Ao final do texto, há algumas perguntas que permitem ao interlocutor 

responde-las para aferir o entendimento dos conceitos e poder exercitar o 

domínio da escrita. Esses exercícios de leitura, interpretação e conexão com os 
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vários conhecimentos, promovendo o maior nível de conhecimento em ciência. 

Para Santos (2007, p. 483), “a educação científica na perspectiva do letramento 

como prática social implica em um desenho curricular que incorpore práticas que 

superem o atual modelo de ensino de ciências predominante nas escolas”.  

Partindo dessa premissa, essa busca pela alfabetização/letramento, de 

maneira científica, é papel de todas as áreas do currículo. E o domínio principal 

dessa codificação inicia-se nas séries iniciais com a alfabetização, entendimento 

da língua materna e, de forma concomitante à promoção do letramento, o 

entendimento desses saberes como práticas sociais. Essas atividades podem ser 

efetivadas tanto nos espaços formais quanto nos informais, mas, ficando a maior 

responsabilidade para a escola. 

É preciso romper a visão de que o Ensino de Química precisa ser 

complexo; deve-se ampliar o entendimento dos alunos, de que é necessário 

compreender a Ciência como uma atividade humana, estimulando os aspectos 

sociais, culturais, políticos e econômicos, para que este ser social em 

transformação possa sair do campo da neutralidade e conseguir defender sua 

opinião frente às problemáticas globais, sabendo arguir quando for provocado. 

Os LD necessitam estimular a consciência crítica, e é necessária a 

inserção de maior variabilidade de fontes textuais com referenciais variados. É 

imprescindível o estímulo à leitura, a compreensão e interpretação dos dados 

científicos. Um indivíduo letrado consegue participar mais ativamente da vida em 

sociedade quando entende seu papel, seu dever enquanto cidadão. O livro como 

importante suporte textual precisa deixar em evidência questões da atualidade, 

mobilizando diálogos de forma a estimular melhores perspectivas educacionais. 

 

4.3.2 Predominância de textos escritos pelo pelos agentes de produção do 

livro didático 

 

Como observado durante os 21 livros didáticos, houve uma grande 

concentração de produção textual escrita pelos próprios agentes de produção do 

livro didático. Não que seja uma característica eminentemente negativa, mas, de 

certa forma, não traz inovação na abordagem e nem utiliza outros suportes 

textuais para enriquecer o conteúdo. 
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Esses autores buscam essas informações em um conhecimento científico 

já consolidado, e sua inserção nos livros é feita de maneira mais simples para 

facilitar a leitura e entendimento daquele leitor que irá se apropriar desse conceito 

pela primeira vez ou como fonte de pesquisa. 

Dessa maneira, esses autores utilizam da transposição didática, que nada 

mais que é a transposição do conhecimento científico para um conhecimento 

mais compreensível pelos alunos (CHEVALLARD, 1991). Assim, o livro que 

chega aos alunos sofreu várias etapas de construção até ser materializado o 

conhecimento de forma estável. 

A transposição didática passa por algumas esferas pensantes, que 

Chevallard (1991) enuncia como noosfera. Essa noosfera é formada por 

especialistas, pesquisadores e professores que irão definir qual saber chegará em 

sala de aula. O resultado deste trabalho é circunstanciado nos documentos 

oficiais de órgãos como o MEC e depois será elaborado de forma pedagógica. 

Para Matos (2006), “o processo de transposição permite uma compreensão 

didática e epistemológica do percurso de formação dos saberes em três 

instâncias distintas: saber sábio, saber ensinar e saber ensinado” (MATOS, 2016, 

p. 50). O entendimento desses conceitos é adaptável ao livro didático e também à 

metodologia que o professor utilizará para exemplificar esse conhecimento. 

Mediante o exposto, mesmo que o livro possua escrita predominante do 

autor da obra, isso não a torna desconexa pelo saber científico, pois, o conteúdo 

que está materializado no livro foi produzido a partir de pesquisas, conhecimentos 

científicos e também de outras fontes textuais. 

Dessa forma, é um grande desafio do professor adaptar o conteúdo 

curricular à realidade do aluno e transpor esse conhecimento de forma que possa 

ser entendido. 

Na Figura 24, da obra do PNLD 2015, tem-se um texto escrito pelo próprio 

autor, no qual faz uma síntese do que foi recapitulado durante o livro. Esse 

gênero que o autor utiliza é dissertativo-argumentativo, em que associa conceitos 

científicos com exemplificações da vida cotidiana. 
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Figura 24- Calor e Temperatura Cotidiana e na Ciência 

 

Fonte: LDQ 13 (2015, p.74) 

 

O autor utiliza-se da transposição didática e transforma o conteúdo, de 

maneira de um saber ensinar, que posteriormente o professor vai precisar 

mediatizar esse conhecimento em saber ensinável, como proposto por Chevallard 

(2011). 

 

Figura 25- Questões 

 

Fonte: LDQ13 (2015, p.75) 

 

A Figura 25 apresenta exercícios que ficam logo após ao texto. O autor faz 

uma remissão do conteúdo em relação à temperatura. Nesse sentido, o aluno 
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precisa formular o conhecimento científico, explicando sobre a temperatura, 

conceitos de energia cinética das partículas, contidas na Q20. 

Já na questão Q21, o leitor precisa buscar conexões entre o conceito de 

energia e interpretar o sentido “feche a porta para o frio não entrar”. O 

entendimento desta frase pode ser complexo se o leitor não tiver entendido o 

conceito de energia, que só há fluxo de energia e, portanto, calor, quando há 

diferença de temperatura. Nesse sentido, a transferência de calor só ocorre do 

sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. 

Nem sempre é fácil o entendimento do leitor ao que se pede em relação à 

abordagem textual. Por isso, é tão importante o estímulo à leitura como prática 

diária. Dessa forma, os livros didáticos, nesse capítulo de Termoquímica 

apresentam um grande predomínio das estruturas textuais escritas pelos próprios 

autores, ausências das referências bibliográficas como fonte de apoio para 

reforçar o conteúdo e maior variabilidade de fontes textuais. 

Em suma, nos 21 LDQ que foram analisados, nessa pequena amostra que 

foi relatada, ficou evidente pouca diversidade das tipologias textuais e reforço do 

predomínio dos autores dos livros. Logo, precisa haver uma inovação nos livros 

de Química, não se restringindo apenas às áreas das humanas. Como foi 

observado nas imagens das figuras, aquelas que continham textos e questões, 

como nas Figuras 23 e 25, facilitaram a compreensão do texto e do conteúdo em 

si. Essas estratégias promovem uma abordagem que facilita interpretação de 

maneira contextual e interdisciplinar. Quando os dados ficam soltos, os alunos 

costumam não observar e não dão a devida importância. Por isso, a importância 

do professor como mediador desse conhecimento, tornando possível essa 

acepção de alfabetização/letramento de forma científica e cidadã. 

 

4.4 Categoria Abordagem Multicultural 

 

Essa categoria abordará como o LDQ aborda a pluralidade cultural e a 

ideologia de gênero nas representações das imagens. Enfatizando as diferenças 

e pluralidades que marcaram a história do Brasil. Alguns preconceitos que ainda 

se encontram perenes, e que o Ensino de Química pode ajudar a melhorar a 

discussão e evidenciar a importância dessa abordagem. 
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Quadro 12- Livros Analisados a partir da Categoria 4 

Livros PNLD 2008 Abordagem Multicultural 

1.1 Imagem de mulher, 

negro e índio. 

1.2 Imagem de consumo 

LDQ1 x  

LDQ2   

LDQ3   

LDQ4   

LDQ5 x  

LDQ6   

Livros PNLD 2012 1.1 Imagem de mulher, 

negro e índio. 

1.2 Imagem de consumo 

LDQ7 X  

LDQ8 X  

LDQ9 X  

LDQ10 X  

LDQ11   

Livros PNLD 2015 1.1 Imagem de mulher, 

negro e índio. 

1.2 Imagem de consumo 

LDQ12   

LDQ13   

LDQ14 X x 

LDQ15  x 

Livros PNLD 2018 1.1 Imagem de mulher, 

negro e índio. 

1.2 Imagem de consumismo 

LDQ16   

LDQ17 X  

LDQ18 X  

LDQ19   

LDQ20   

LDQ21 X  

Fonte: Elaboração Própria (2018) 

 

4.4.1 Imagem de mulher, negro e índio. 

 

A sociedade pode ser caracterizada com sua pluralidade, diversidade esta 

permeada pela herança histórico-cultural do passado, advento da colonização 
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histórica que o Brasil vivenciou. O multiculturalismo seria, então, a pluralidade 

cultural das diversas etnias. E, em uma abordagem mais crítica, como Canen e 

Canen preceituam, “questionamento a racismos, sexíssimos e preconceitos de 

forma geral, buscando perspectivas transformadoras nos espaços culturais, 

sociais e organizacionais” (CANEN; CANEN, 2005, p. 42). 

A categoria da abordagem multicultural crítica tem como premissa ressaltar 

as diferenças presentes em nossa cultura, ou seja, no tom de pele, na presença 

ou ausência da mulher, o negro e o índio. A observação desses grupos precisa 

ser enfatizada no LDQ. Assim, necessitam de um olhar especial, pois, em dada 

parte da história, foram segregados. Ainda no cenário atual há baixa 

representatividade e certo preconceito velado em detrimento de outras 

abordagens. 

O Ensino de Ciências não pode ficar restrito somente ao campo das ideias, 

seguindo um currículo2 fechado em conteúdo e padrões científicos. Para 

Sasseron e Carvalho (2011), o tema enculturação científica enfatiza os 

conhecimentos científicos que possam ser unidos a uma perspectiva que 

privilegie a diversidade cultural e abarque a maior quantidade de informações que 

possam fazer parte do contexto educacional.  

O reconhecimento das diferenças culturais e a preocupação de romper os 

estereótipos devem ser debatidos no cenário educacional. Em uma perspectiva 

de valorização das diferenças, as ações promovem a valorização da pluralidade 

cultural. 

Nessa vertente, analisando os LDQ sobre a forma como são mostradas as 

pluralidades de raça e quanto à ideologia de gênero, é perceptível a ênfase de 

certas realidades que ainda excluem algumas minorias, mesmo com a inclusão da 

Lei n° 10.639/03, que visa inserir ações afirmativas da cultura do negro, passando 

a ser obrigatória essa discussão na disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira. 

Porém, essa nova política deve ser adotada em todos os currículos, de forma que 

evidencie a inexistência de estereótipos também no Ensino de Ciências. 

 

2 A necessidade de se abordar a temática racial nos currículos escolares já possui, há algum 

tempo, subsídios legais, de acordo a Lei n.º 10.639/03.  
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De acordo com autora Trevisan (2013), o multiculturalismo em uma 

perspectiva crítica visa levantar fatores que propiciem, tanto a alunos quanto a 

professores, volverem seus olhares para uma visão plural e da necessidade de 

uma mudança de opiniões no sentido de diminuir a barreira do preconceito, tanto 

na escola, quanto nos livros, sejam eles de História, Física ou Matemática. Assim, 

as ideologias precisam ser discutidas de modo que haja clareza. Portanto, as 

diferenças se tornam naturais ao perceber o outro como diferente, agindo com 

respeito e aceitando essa pluralidade como marca de um país que possui a 

riqueza dessa diversidade cultural. 

Dessa forma, o LDQ possui várias imagens ilustrativas, propiciando uma 

melhor descrição do conteúdo em questão. Essas imagens têm uma função muito 

importante, que é reforçar a importância multicultural e evidenciar questões que 

possam diminuir uma tendência excludente. Torna-se necessário, mesmo que no 

EC, o levantamento de uma bandeira no sentido de que o LD propicie uma visão 

multicultural centrada no todo. 

Para Peres (2010), essa nova “formação multicultural, requer visibilidade 

dos valores culturais dos alunos e a partir dessa compreensão de que é 

necessário descolonizar conteúdos que a estrutura tradicional disseminava” 

(SANTOS, 2015 p.170). De certa forma, partindo desse pensamento, é favorecido 

um novo saber para uma visão contemporânea multicultural. 

Dessa forma, foi observado nos livros do PNLD de 2008, 2012, 2015 e de 

2018, no capítulo da Termoquímica, como as diferenças culturais estavam sendo 

abordadas. Foram também observadas a ideologia de gênero e a presença e 

ausência de homens e mulheres e de brancos e negros, de forma que fosse 

possível constatar se as obras já estariam ou não contemplando a Lei n° 10.639. 

Foi observada a presença/ausência da mulher negra/branca no LD de 

Química. Foram encontradas poucas imagens representativas sobre a mulher. 

Será utilizada a terminologia gênero, uma forma que supera o sentido biológico 

para diferenciar masculino e feminino. 

Assim, foram encontradas poucas imagens representativas ao gênero 

feminino tanto da mulher negra quanto da branca. No PNLD de 2008, foram 

encontradas uma mulher e a filha negras, no LDQ5 e no LDQ7. Nas Figura 26 e 
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27, temos a representatividade da mãe e da filha em uma relação carinhosa, na 

qual tanto mãe e filha são negras.  

 

Figura 26- Mãe e Filha Negras      Figura 27- Mãe e Filha Negras 

               

 

 

Para Scott (1995), todavia, o gênero não é um conceito que estabelece e 

descreve a vinculação entre homens e mulheres. O processo vai variar no tempo 

e no espaço. A luta da mulher para ideologia de gênero e ser tratada de maneira 

igualitária só foi possível após movimentos feministas. 

Pensando assim, é necessário que nos LDQ possa ser trabalhada a 

identidade como forma multicultural. Para Canen (2015), o enfoque multicultural 

precisa ir além da pluralidade, no qual não haja omissão das desigualdades. 

As figuras, mesmo que representativas, evidenciam sempre a mulher como 

doméstica, em uma relação de subserviência, constituindo-se como dona de 

casa, mãe, ligada sempre às tarefas domésticas. 

Esse discurso da mulher como doméstica não sofreu alterações de uma 

edição para outra. As imagens, de certa forma, até se repetem. As imagens da 

mãe e filha da Figura 26, representativa da edição do PNLD de 2008, e a figura 

27, do PNLD 2018. Dos 21 livros, poucas figuras foram encontradas no capítulo 

de Termoquímica, representando, então, um pequeno percentual de figuras de 

mulheres negras.  

Da mesma forma, a figura de mulheres brancas ou pardas quase não 

foram encontradas. A mulher branca foi encontrada nos livros LDQ5, na página 

Fonte: LDQ17 (2018, p.64) Fonte: LDQ5 (2018, P.379) 
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145 (PNLD 2008), no LDQ10, na página145 (PNLD 2012), no LQD13, na página 

55 (PNLD 2015) e no LDQ18, na página 46 (PNLD 2018). Esta figura é a mesma 

para estes livros, na qual há uma senhora abrindo uma garrafa térmica (Figura 

28). Essa repetição de imagens deve-se ao fato de que são os mesmos autores, e 

mesmo que novas edições tenham sido editadas, fica evidente que o banco de 

dados das imagens pode estar desatualizado. 

 

 
Figura 28- Mulher 

 

Fonte: LDQ5 p.145 

 

Nessas imagens, pode ser observada a mulher desempenhando suas 

funções como mãe, dona de casa ou fazendo compras no supermercado, como 

na Figura 29. Não é vista a mulher desempenhando atividades na área de 

indústrias, em laboratório ou exercendo funções de destaques.  
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Figura 29- Mulher 

 

Fonte: LDQ1(2008, p.446). 

 

Para Canen (2007), o principal desafio do multiculturalismo crítico é 

compreender de forma distinta as identidades plurais sem reduzi-las ou 

fragmentá-las. De certa forma, como preceitua Françoso (2017, p. 66), “são 

conferidas à cor branca e negra significados opostos e valorativos em uma 

relação binária entre o bem e o mal”. A tonalidade passa a ter uma conotação 

negativa, assumindo uma forma de discriminação e diferenciação entre os 

demais. 

É essa postura discriminatória e de omissão que precisa ser banida na 

escola, nos livros e na vida em sociedade. Moreira e Candau (2008, p. 47) 

externam a necessidade de as questões de identidade serem trabalhadas em sala 

de aula. Os autores discorrem sobre pontos muito importantes, como: “aumentar 

a consciência das situações de opressão que se expressam em diferentes 

espaços sociais”.  

Essa consciência precisa ser trabalhada como meio para que os alunos 

possam ter clareza das relações que possam favorecer preconceitos, como a 

relação de poder e de desigualdade que se perpetuou durante século, com 

homens/mulheres negros, índios e grupos de minoria. 

Os mesmos autores também listam como metodologia importante “propiciar 

aos alunos a aquisição de informações referentes a distintos tipos de 

discriminações e preconceitos” (MOREIRA; CANDAU, 2008, p.49). São inúmeros 
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os referenciais, não podendo ficar estanque só à disciplina de História, mas de 

forma que possa ser trabalhado em todos os currículos. 

Foi observado também que grupos indígenas, tanto mulheres quanto 

homens, possuem invisibilidade no LDQ, não sendo evidenciado de maneira 

alguma. De certa forma, como suscita Moreira e Candau (2008, p. 52), é 

imperioso “propiciar ao aluno a possibilidade de novos posicionamentos e novas 

atitudes que venham a caracterizar propostas de ação e intervenção”.  

Vale acrescentar que ainda há uma predominância do homem exercendo 

variadas atividades que poderiam ser executadas pela mulher, o que é mais uma 

evidencia da discriminação com a mulher. Para Silva (2011), “a Ciência reflete 

uma perspectiva eminentemente masculina”. Nesse sentido, Françoso (2017) 

enfatiza que todo o processo histórico contribui para esse papel de mulher 

passiva, aceitando tudo sem questionar. 

Em todos os livros, as imagens são, em maior número, de homens, e 

quando há alguma evidência científica, as mulheres ficam marginalizadas e os 

homens ganham destaque, tanto na superioridade intelectual quanto na esfera 

dos negócios e das políticas. 

O homem negro, quando retratado, é na figura de escravo, como consta da 

Figura 30, o que ainda é muito chocante. No contexto da Lei nº 10.639/03, que 

trata da cultura afro, da escravidão e de grupos marginalizados pela história, por 

ser muito recente, impele-nos à reflexão de que ainda há muitos preconceitos 

velados em nossa sociedade. E infelizmente, a história é marcada por luta, 

tristeza, mas, também superação de uma cultura que precisa ser lembrada e 

retratada com respeito. 
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Figura 30 – Homem Negro

 

Fonte: LDQ14 (2015, p.188). 

 

Doravante, a história da sociedade constitui-se em relação de poder, na 

qual grupos mais favorecidos se legitimavam como grupos superiores e ditavam 

regras na sociedade. Nesse processo histórico, ficou evidente am relação de 

superioridade do Homem.  

O Ensino de Ciências ainda se mostra frágil para discussão do 

multiculturalismo, de modo a reforçar a cidadania e romper com essa dicotomia 

excludente entre homens e mulheres, do branco e do negro e todas as 

pluralidades. O material didático não contempla de modo incisivo as diferenças, 

cabendo ao professor uma parcela muito importante a ser cumprida, no sentido 

de ressaltar as diferenças e estimular o pensamento equânime. 

Dessa forma, os livros dos PNLD de 2008, 2012, 2015 e 2018 não trazem 

como matriz de referência a diversidade de raça, gênero ou ideologias, só o 

sentido de trabalhar a pluralidade no Ensino de Química. Isso os torna muito 

estranhos, pois, ao analisar o PNLD 2018, o mesmo traz em seu bojo importantes 

esclarecimentos sobre a importância da Química no sentido de valorização, como:  

 
a presença da mulher na produção do conhecimento, o enfrentamento à 
ideia da ciência como produção individual, a mutabilidade dos modelos 
explicativos, o reconhecimento da promoção científica em outros centros 
que não o europeu, a participação de diferentes grupos étnicos no 
desenvolvimento dos saberes, entre outros (BRASIL, 2018, p.12). 
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Infelizmente, tanto nas edições anteriores quanto nos livros do PNLD 2018, 

houve certo distanciamento do que foi escrito no guia e o que está materializado 

nos livros. Podemos pensar que parte dessa omissão dever deve-se ao fato de 

que uma grande parcela de revisores didáticos pode ser de cunho masculino. E 

alguns pesquisadores enfatizarem a cultura de branqueamento, ou não darem 

importância de que o Ensino de Ciências pode ser representado através da 

pluralidade da história. 

Ainda é preciso um longo caminho a ser percorrido; muito já foi 

conquistado, mas, a escola e o professor ainda possuem um importante papel na 

difusão de conhecimento e na relação de não discriminação. 

De forma geral, pode se inferir que existe a invisibilidade do índio nos LDQ, 

e pouco papel da mulher também, como pode ser observado no quadro abaixo, 

em relação à quantidade de imagens que foram encontradas. 

 

Quadro 13- Total de Imagens 

Fonte: Elaboração Própria (2018) 

 

Distribuindo essas quantidades no gráfico abaixo, pode ser observado, de 

forma clara, o predomínio da relação do homem.  Nossa observação restringiu-se 

apenas aos capítulos de Termoquímica, representando uma pequena amostra do 

percentual dos 21 livros observados. 

 

  

GRUPOS PRESENTE AUSENTE QUANTIDADES DE IMAGENS 

ENCONTRADAS 

Mulheres brancas x x 10 

Mulheres Negras x x 8 

Homens Negros x x 5 

Homens Brancos x x 65 

Índio    
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Gráfico 1- Relação de Gêneros no LDQ 

 

 

No resultado das imagens prevalece a relação de poder do homem como 

uma marca cultural, que coexiste no tempo e no espaço. E essa relação de 

legitimação da superioridade dos gêneros precisa ser trabalhada no cotidiano 

escolar. A educação precisa estar atenta à diversidade cultural e à diferenciação, 

com respeito à discriminação e ao preconceito (CANDAU, 2003). 

Neste contexto, precisam ser exploradas e evidenciadas estratégias que 

minimizem a diferenciação das culturas como forma individualizada e 

estereotipada. A relação de cidadania precisa ser externada para além do 

pertencimento de nacionalidade; precisa fazer parte de discussões que promovam 

lutas e superações de conflitos para não existir segregação de novos grupos. 

No ensino de Ciências, a cidadania multicultural apresenta-se de maneira 

frágil; as questões não são apresentadas com efetividade. E essa baixa 

representação da sociedade plural e heterogênea reforça marcas excludentes, 

com predomínio da cultura majoritária do “homem branco”. É preciso romper com 

as dicotomias, dos pensamentos dominantes e conservadores, respeitando a 

identidade de grupos menores que se sentem marginalizados. 

Foi observada também a baixa representatividade dos negros no LD e a 

baixa representatividade da mulher em atividades científicas, o que reforça uma 

cultura voltada para o gênero masculino. São fatores que necessitam ser 

refletidos; não é só um compromisso da disciplina de História, mas, sim, de todas 

as áreas. Essa formação com ênfase na diversidade cultural deve ser alicerçada 

Homem Branco Mulher Negra

Mulher Branca Homem Negro
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na escola, com objetivo de evidenciar uma maior interação com políticas de 

diálogo e debates, para formação do pensamento crítico. 

Como retrata o quadro 14, a predominância de figuras de homens brancos 

no capítulo de Termodinâmica é gritante. São 65 figuras e somente cinco dos 

negros. É uma disparidade muito grande, o que implica em uma visão distorcida 

da visão plural e heterogênea. De maneira geral, os livros falharam em todas as 

edições, ficando claro o estereótipo do homem branco e da mulher como 

representante das questões domésticas. Necessita-se de uma grande mudança 

nos LD para que possa ser incluída a diversidade e retratada de maneira que não 

seja em uma visão elitista e majoritária. 

 

4.4.2 Imagem de consumo 

 

O LDQ possui o papel de difusão de conhecimento e, com essa 

preocupação, será analisada a influência das imagens que pudessem favorecer a 

cultura de consumismo. Vivemos em um período contemporâneo, que estimula o 

modismo e o pensamento de que devemos ter tudo aquilo que queremos. 

De forma geral, nos livros analisados durante o capítulo de Termoquímica, 

não foi apresentada essa forma de cultura de consumismo. As figuras que podem 

estimular práticas de consumo são as que trazem imagens de produtos como: 

carros, cosméticos, comidas ao estilo fast-food, entre outros. Mas, geralmente, a 

figura está atrelada ao conceito de energia, como pode ser visto na Figura 31. 

 

Figura 31 – Representando os Fuscas

Fonte: LDQ14 (2015, p.202) 
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Uma figura que pode ser considerada como consumo é essa que 

representa a versão do novo fusca. Na figura, ele é representado como mais 

econômico e menos poluente. Há uma ênfase em potencializar suas qualidades, 

mas, em contrapartida, sua versão é mais cara, evidenciando marcas de consumo 

de uma sociedade capitalista.  

Como ressalta Baudrillad (1995), a vida cotidiana está marcada pelo 

consumo, pela troca de produtos que ainda estão em bom estado por produtos de 

última geração. Bordieu (1983) retrata o consumismo não pela necessidade, mas, 

pela necessidade do desejo e das relações de poder, legitimando classes que 

podem se distinguir pela capacidade financeira. 

Moreira e Candau (2008) reforçam a necessidade de práticas que 

estimulem a compreensão e a crítica dos aspectos sociais, com o intuito de 

fomentar nos alunos os riscos do consumismo e das propagandas. Quando os 

próprios alunos se reconhecem como grupos que possuem diferenças, marcas 

culturais facilitam a verbalização desses problemas e facilitam o entendimento. 

Baudrillard (2008, p.11) reforça que vivemos um período cultural 

contemporâneo, marcado pelo consumo. Para o autor, “surge como modo ativo 

de relação, como modo de atividade sistemática e de resposta global, que serve 

de base a todo nosso sistema cultural”.  

 Precisa ficar claro que não é uma crítica contra o sistema capitalista, mas, 

sim uma preocupação com os excessos, a quantidade de descartes de aparatos 

tecnológicos que possuem elementos químicos pesados que ficam na natureza 

por muitos anos. E também há a necessidade de alertar os jovens para a situação 

global, que mesmo com os avanços positivos da tecnologia, muitos recursos 

encontram-se escassos. É preciso pensar em novas formas e pensamentos que 

levem ao exercício de uma cidadania mais planetária e menos consumista. 

Outra forma representativa que foi observada é a do consumo de alimentos 

calóricos. Apesar de o livro trabalhar com as questões energéticas das calorias 

dos alimentos, não há nenhuma remissão aos riscos da obesidade, doenças que 

podem ser desenvolvidas, como pode ser observado na Figura 32. 
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Figura 32 – Representação Calórica dos Alimentos 

 

Fonte: LDQ 15 (2015, p.137) 

 

Temos grandes organizações especializadas em atrair o público com 

grandes estratégias de marketing, lançamentos de promoções etc. Além disso, 

estamos inseridos em uma sociedade em que há necessidade de agilidade, e 

nesse ponto, acabam sendo ofertados alimentos rápidos, mas que são pobres em 

nutrientes e altamente calóricos. 
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Para Bauman (2004), vivemos em uma sociedade que está vivendo no 

excesso e no desperdício. E os riscos, se não enfatizados na educação, é a 

cultura de cidadãos alienados que não sabem seu papel na sociedade. 

Conforme Bordieu ressalta (1983), nossa sociedade vive em processo de 

poder, estilo de vida de algumas classes dominantes, que ditam um padrão e 

estilo para se diferenciarem das outras. São marcas de uma cultura que preconiza 

o consumismo e desperdício. 

Devemos, então, fomentar uma cultura de defesa dos nossos recursos, dos 

riscos que podem ser gerados com a quantidade de descartes e o futuro de 

algumas gerações, que podem ficar comprometidas com uma consciência 

ecológica de defesa aos nossos recursos (CARVALHO, 2004). 

Portanto, de maneira positiva, nos livros analisados não foram encontradas 

mais imagens ou palavras que expressassem a cultura do consumismo. Registra-

se, porém, que é de extrema importância a cultura do não desperdício, pois, os 

LDQ são fontes ideológicas que expressam valores muito importantes para vários 

leitores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa foi pautada na análise da abordagem da cidadania nos 

conteúdos de Termoquímica nos livros didáticos de Química do PNLD de 2008 a 

2018. Assim, nas categorias analisadas, foi possível inferir que os livros de 

Química do PNLD de 2008 para o de 2018 trouxeram mudanças muito 

significativas e positivas nesse interstício. 

Foi observado, também, que as editoras, em algumas obras, não inovaram 

seus textos, imagens e formatação das páginas dos livros. Algumas obras não 

atualizaram seus textos e não deram tanta ênfase na parte histórica e na de 

educação ambiental. Verificou-se a presença do letramento e da cidadania nos 

LDs. 

A categoria 1 mostrou como a parte da História da Ciência foi retratada nos 

livros didáticos. Esta abordagem foi melhorando a partir das edições de 2012 a 

2018. Já os livros do PNLDM 2008, trouxeram abordagens menos reflexivas e 

elucidativas. Mas, mesmo assim, no período de 2008, a parte histórica ainda é 

abordada, de maneira muito simplificada, e não é tão explorada por meio de 

exercícios e atividades que levem à reflexão crítica. A cada livro que foi 

observado, pode-se inferir a necessidade de que é preciso ser mais enfatizada a 

contextualização histórica. 

O que pode ser observado é que a história ainda é negligenciada nos 

livros. Mesmo com os documentos LDB, PNLD‟S, DCNEM, ainda há certa 

resistência por parte dos educadores, dos livros didáticos. Algumas das 

dificuldades podem resultar das dificuldades dos docentes em conseguirem 

trabalhar essa forma de cidadania de forma concomitante com o conteúdo.  

A categoria 2, que foi observada nos 21 livros, de certa forma permitiu mais 

transmissão durante o capítulo da Termoquímica e clareza dessa categoria. Mas, 

ainda assim, as obras observadas do PNLD 2008 apresentaram uma abordagem 

ambiental mais conservadora e menos reflexiva, e só a partir do PNLD 2012, 

2015 e 2018 houve uma melhora considerável nas edições dos textos e 

exploração de uma educação ambiental crítica e projetos que permitissem um 

viés elucidativo e instrucional. 
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A EA em uma vertente conservadora é preocupante, pois, pode passar 

traços de superficialidade dos problemas, mascarando importantes fatores de 

riscos à sociedade. Em alguns dos livros da edição do PNLD de 2008, foi 

observado que, durante o capítulo, o aluno necessitaria buscar seus 

conhecimentos de modo mais abrangente, pois, o tema não estava exposto e 

problematizado. 

A visão da EA crítica é um caminho que precisa ser absorvido tanto pelos 

livros quanto pelos professores, de forma e enfatizar a aplicabilidade nas 

discussões tanto de forma textual quanto dialógica, havendo, ainda, necessidade 

de ser mais enfatizada no currículo e abordada nos livros com clareza. Mas, 

mesmo assim, as edições do PNLD 2012, 2015, 2018, durante o capítulo, 

conseguiram retratar alguns temas pontuais dentro do ensino para 

termodinâmica. 

Na categoria 3, do letramento científico, com o avançar das edições, 

percebe-se que os saberes químicos foram mobilizados de forma positiva, 

mostrando a importância do  LDQ, nesse processo, para ampliar o conhecimento 

e evidenciar que o conhecimento pode ser alicerçado em várias áreas do saber. 

Ao analisar as representações tanto da cidadania quanto do letramento científico 

nos LDQ, alguns livros apresentaram de forma mais elucidativa e outros de 

maneira superficial. 

Notou-se o predomínio de textos escritos pelos agentes da produção dos 

próprios LD, com pouca variabilidade de gêneros textuais. Os que foram 

encontrados, destacaram-se pela riqueza detalhes, dados e diferentes inferências 

que puderam ser extraídas. A leitura, a compreensão dos textos e os exercícios, 

quando bem norteados, propiciam melhor articulação entre o conhecimento 

científico e a práxis social do educando. 

A categoria 4, relativa à abordagem multicultural, evidenciou que no Ensino 

de Química, isso precisa, mais ainda, ser abordado. Que o compromisso precisa 

ser intensificado, demonstrando a pluralidade dos grupos sociais que foram se 

constituindo na história. Pode ser constatada uma visão mais masculina e 

excludente, que prejudica a igualdade entre os gêneros  

Essa visão desigual dos gêneros propicia a manutenção de visão de uma 

cultura histórica, preconceituosa, que se perpetua ao longo da história, 
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corroborando em criar uma cultura que mantém o gênero masculino em posição 

de destaque. Há, ainda, de certa forma, o reforço da desigualdade de raças e falta 

de relevância da mulher no ideário científico. 

A contribuição do diálogo multicultural precisa se fazer presente, não 

apenas para cumprir exigências do currículo escolar, mas, sim, como instrumento 

para que sejam rompidos padrões da presença do homem em detrimento do 

papel da mulher. A diferença dos tons de pele, no qual o negro fica marginalizado 

no palco das discussões, e vemos claramente uma valorização do homem 

branco, precisa acabar; é necessário que seja rompida essa cultura que valorize 

só o homem branco. O que precisa ficar claro é que esse viés de pensamento é 

para demonstrar as diferenças e certos padrões que vêm desde a época do Brasil 

Colônia. 

Como educadora, preocupo-me com esse silenciamento e neutralidade do 

Ensino de Química, que enfatiza um currículo que adota um modelo elitista e 

desigual. As ações afirmativas, as leis e normativas existem para serem seguidas 

e orientam novas posturas mediante os períodos em que grupos sociais foram 

marginalizados. 

Cabe a nós, educadores, escritores dos livros didáticos, escola e 

sociedade, desenvolver um novo ideário, repensar ações que priorizem as 

relações sociais. A Química pode e deve ter um papel muito importante nesta 

área, pois, pode mobilizar letramentos tanto na área científica como nas questões 

sociais. 

Os resultados que foram observados levam-nos à compreensão de que 

ensinar Ciências é muito mais que promover a fixação dos termos científicos. Nos 

moldes da pedagogia problematizadora, o ensino de Ciências precisa privilegiar 

situações de aprendizagem que possibilitem ao aluno a formação de sua 

bagagem cognitiva. Esta construção está diretamente relacionada à gradual 

compreensão de fatos e conceitos fundamentais, ao desenvolvimento de 

habilidades para o estudo de Ciências como um processo de investigação e à 

percepção da importância do conhecimento científico para a tomada de decisões 

individuais e coletivas. 

Para que o Ensino de Ciências se efetive de forma concreta, a cidadania 

está atrelada à capacidade que o indivíduo possui de discernir o meio em que 
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está incluído, decifrá-lo, avaliá-lo e, assim, dispor-se diante da interpretação 

adquirida, de modo a interferir de maneira consciente e responsável, a fim de se 

atingir, de maneira equânime, o bem comum e o desenvolvimento conjunto da 

comunidade. A cidadania está imbricada ao pleno gozo dos direitos e o também 

pleno cumprimento dos deveres, estabelecendo um empreendimento de 

liberdade, justiça e respeito pelos outros, pelo meio ambiente, pela sociedade.  

Podemos concluir também que, sem letramento, não tem como haver 

cidadania. Pois, uma permite a capacidade de ler, escrever e compreender 

acepções no sentido científico, tecnológico e social; já a outra, propulsiona 

questionar, é submetida pelo conhecimento dos princípios que são atribuídos à 

sociedade moderna e à predisposição para agir em todas as circunstâncias. 

Partindo do princípio de que a cidadania se reporta na representação ao 

sujeito inserido na sociedade; ser agente é ser atuante nas discussões da 

comunidade, crítico de suas atitudes e de suas responsabilidades. 

Portanto, mesmo com as orientações das políticas curriculares, podemos 

registrar que, de certa forma, houve uma evolução do Ensino de Ciências no 

âmbito da cidadania. Foi possível identificar a cidadania nos capítulos de 

Termoquímica dos livros didáticos de Química do PNLD de 2008 a 2018. No 

entanto, há um grande caminho a ser percorrido para que possa ser melhorado. 

Uma melhor ampliação da História da Ciência, pode consolidar um 

currículo por engajamento. de forma que o letramento científico possa facilitar o 

entendimento do processo de produção do conhecimento científico, 

desmitificando o estereótipo de que Ciência é essencialmente masculina, 

apresentando a mesma de maneira isolada e inatingível. É preciso ampliar a 

história além de dados biográficos, com nomes e datas (LEITE, 1988) 

Cabe destacar que a História da Ciência, a Educação Ambiental e o 

Multiculturalismo precisam ser trabalhados para que seja proporcionada uma 

cidadania que transponha os cientificismos, mas, que os alunos possam replicar 

cada conhecimento em seu cotidiano, saindo da abstração e reconhecendo em 

ações o seu papel em sociedade. 

O Livro Didático possui um importante papel em todo seu processo. Não é 

fácil demonstrar toda essa necessidade nas margens dos livros, e nem conceituar 

sobre algo tão plural, mas, é inevitável que mudanças ocorram no sentido de 
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inovar e acrescenta maiores informações, de forma a permitir um maior 

engajamento cultural, histórico, ambiental, político, direcionando para uma 

cidadania consciente. 

Ao longo de toda pesquisa, ficou evidente como o Ensino de Química 

possui um papel importante na constituição e no crescimento do discente. E que 

todo processo se faz de forma permanente e contínua. Que o homem está 

marcado pela historicidade e toda sua trajetória evidencia evolução no tempo e 

espaço. 

De acordo com o que foi analisado nos LDQ, com o guia do PNLD, 

DCNEM e algumas leis que ajudaram a reforçar o constructo de pensamento, 

pode ser avaliado que as obras seguem as normativas, e a cada edição pode ser 

percebido que algumas das categorias foram melhorando, ao passo que outras 

não foram contempladas. Como parte positiva, a EA esteve presente em todos os 

livros, sendo que, no PNLD de 2008, foi identificada uma EA mais conservadora e 

simplificada. Já a cada renovação, percebe-se que foi melhorando e a edição do 

PNLD 2018 foi a que mais se preocupou em salientar a EA, apresentando 

projetos ambientais e atitudes mais conscientes. 

Já a perspectiva histórica, em todas as edições do PNLD, precisa ser 

melhor trabalhada, dedando-se mais ênfase à História da Ciência. Senti a 

necessidade de que a exposição fosse com um viés mais crítico e promovesse 

um elo maior com o presente. Uma visão pouco fragmentada da história, com 

datas, nomes de cientistas, e um espaço muito reduzido para debate. 

A abordagem multicultural adotou um viés de reforço ao gênero, 

legitimando a ideia de que a Ciência ainda é algo predominante para os homens. 

Pouco espaço para a mulher, índios e outros grupos minoritários. Apesar da 

Química não estar no rol das disciplinas humanas, pode ser que acabe tendo uma 

visão mais objetiva sobre estas questões. 

De toda forma, cada categoria analisada tem um elo com a cidadania, e 

esta assume caráter polissêmico, pois, seu significado vai além de pertencimento 

a Estado ou Nação. Sua dimensão se faz no sentido de exercido pela 

coletividade, pela pluralidade na História da Ciência, da pluralidade multicultural e 

EA. E estas questões tornam-se possíveis, porque o indivíduo que se constitui 
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cidadão passou por alfabetização, foi letrado e pode adquirir conhecimento de sua 

práxis social. 

O cidadão não se constitui com um único saber. Ele se molda à 

necessidade da sociedade. E na perspectiva freiriana, educamos para libertar 

uma sociedade que muito foi oprimida, pela liberdade de expressão, para que ela 

possa se comunicar e reconhecer sua legitimidade, valorizando e reconhecendo a 

cultura do outro como também sendo importante. 

Vimos que, nesse sentido, a educação para cidadania visa à equidade, 

solidariedade, justiça tanto ambiental como para mulheres, negros, índios. Vimos 

também que a luta da cidadania não chegou ao fim; precisamos ainda de 

mobilizar mais nossas ações, no sentido de buscar uma sociedade mais justa, 

que desenvolva oportunidade para todos. 

A educação tem um importante papel, pois tem a função de consolidar e 

legitimar o educando em sua formação civil, proporcionando um aporte de 

aprendizado e construção de uma cidadania plena. E o primeiro contato se dá em 

sala de aula, com o professor e seus colegas, utilizando como instrumento o livro 

didático, que ajudará nesse despertar crítico, desvelando, assim, possibilidades 

de aprofundamento no conhecimento. Por isso, o livro deve estar em consonância 

com a legislação e ser um facilitador dessa construção. 

Educar para a cidadania é educar para a democracia, preparar o indivíduo 

para participar de uma sociedade democrática, fazer um julgamento crítico como 

político. Com essas considerações, evidencia-se a existência de grandes 

objetivos para o ensino em questão.  
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