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RESUMO 
 

 
Neste trabalho investigamos o potencial do ensino de Computação Quântica, numa 

abordagem problematizadora, para a Alfabetização científica e Tecnológica (ACT) 

com enfoque nas relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Para tanto, 

desenvolvemos uma proposta de ensino estruturada pelos Três Momentos 

Pedagógicos e realizamos uma intervenção numa turma de primeira série do Ensino 

Médio de uma escola pública. Os dados foram construídos por meio de 

questionários abertos e uma gravação em vídeo, submetidos à análise de conteúdo. 

A partir da análise dos dados consideramos que a temática da Computação 

Quântica possui elementos que possibilitam discutir as relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, pois introduz conhecimentos de Ciência e Tecnologia; 

promove reflexões críticas sobre os computadores atuais e quânticos e desperta 

discussões sobre implicações sociais da Ciência e da Tecnologia. 

 

Palavras-chave: Educação Problematizadora; Três Momentos Pedagógicos; 

Computação Quântica; Alfabetização Científica e Tecnológica; Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. 
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ABSTRACT 
 
 
In this study we investigated the potential of teaching Quantum Computing in a 

problematic approach to the Scientific and Technological Literacy with focus on 

relationships between Science, Technology and Society. Thus we developed a 

proposal for teaching that is structured by the Three Pedagogical Moments and we 

conducted an intervention in a class of first grade of high school at a public school. 

The data were constructed using open questionnaires and a video recording 

submitted to contents analysis. From the analysis of the data we consider that the 

issue of Quantum Computing has elements that make it possible to discuss the 

relationships between Science, Technology and Society, as it introduces knowledge 

of Science and Technology, promotes critical thinking on current and quantum 

computers and awakened discussions about the social implications OF Science and 

Technology. 

 

Key words: Problem-Posing Education; Three Pedagogical Moments; Quantum 

Computing; Scientific and Technological Literacy; Science, Technology and Society.  
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“Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao 

ensiná-los. É a decência com o que faço. É a preparação científica revelada sem 
arrogância, pelo contrário, com humildade.” 
 
Paulo Freire. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Na atualidade ocorre uma evolução constante de tecnologias de informação 

e comunicação, impondo valores e costumes muitas vezes voltados para o 

consumo indiscriminado dessas tecnologias. Por isso, o Ensino de Ciências tem a 

responsabilidade de formar cidadãos conscientes das suas responsabilidades, para 

que possam atuar e intervir nas tomadas de decisão junto à sociedade. Para formar 

estes cidadãos é necessário investir em uma Educação Cientifica pela qual toda a 

população consiga se apropriar dos elementos básicos da Ciência e Tecnologia.  

Neste contexto se encontra a discussão sobre a Alfabetização Científica e 

Tecnológica (CACHAPUZ, 2005), que não se limite a introduzir um vocabulário 

científico, mas objetive formar um cidadão que seja capaz de relacionar Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (AULER, 2001). A Alfabetização Científica e Tecnológica 

(ACT) tem como principal compromisso democratizar o acesso ao conhecimento 

científico. Já o movimento social denominado Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) reivindica uma maior participação da sociedade nas decisões políticas que 

envolvem Ciência e Tecnologia. 

Espera-se, com uma ACT com enfoque CTS, que a população adquira 

conhecimentos mínimos de Ciências para poder discutir suas implicações sociais 

em termos éticos e econômicos, prevendo os possíveis impactos ambientais 

decorrentes do mau uso da ciência e tecnologia na sociedade. Essa população 

necessita do conhecimento científico para ter condições de opinar sobre o que 

poderá ou não ser financiado em termos de pesquisas e realizações científico-

tecnológicas.  

Para tratar de ética, autonomia e formar cidadãos para dialogar com a 

sociedade sobre os problemas científicos e tecnológicos, a alfabetização não pode 

ser do tipo estanque, ou “bancária” (FREIRE, 2005), mas sim, que estimule a 

autonomia, a produção própria, o pensamento crítico e a capacidade de abstração. 

Assim, a alfabetização que defendemos se aproxima da proposta pela educação 

libertadora, de Freire (2005). No Ensino de Ciências, uma das abordagens que mais 

se identifica com a proposta freireana é a dos Três Momentos Pedagógicos 

(DELIZOICOV; ANGOTTI, 2000). Os Três Momentos Pedagógicos (3MP), 

constituem uma alternativa para a Educação Libertadora no Ensino de Ciências. 



 12 

Neste trabalho investigamos a possibilidade de introduzir elementos de uma 

ACT que seja acessível a toda a população, possibilitando que ela participe 

criticamente da discussão de CTS, por meio do diálogo e da “problematização” 

viabilizados pelos 3MP. Para tanto, realizamos uma intervenção educacional em 

uma escola pública de Ensino Médio propondo a discussão sobre o futuro dos 

computadores, abordando a temática da pesquisa em Computação Quântica. 

Computação Quântica (CQ) é uma linha de pesquisa que alia a Ciência da 

Computação com a Mecânica Quântica (MQ). Por um lado, os trabalhos de Alan 

Turing e outros matemáticos deram grandes passos para a tecnologia do 

computador atual em termos de matemática pura. Por outro, a MQ desenvolvida no 

primeiro quarto do século XX revolucionou a maneira com que era tratada e 

interpretada a natureza, especialmente no que se refere à escala microscópica. A 

combinação entre Ciência da Computação e MQ ganha nova perspectiva quando, 

nos anos de 1970, os sistemas quânticos isolados começavam a serem 

controlados.  

A CQ promete vantagens extraordinárias quando comparadas com a 

computação clássica (DEUTSCH, 1985 apud CABRAL, 2004) e pode provocar um 

grande salto na evolução científica e tecnológica devido às vantagens potenciais de 

seus algoritmos, que prometem uma redução exponencial no tempo de 

processamento de dados e execução de tarefas (NIELSEN, 2005). Além dessas 

vantagens potenciais, existe uma motivação de ordem prática para o estudo da 

computação quântica: a lei de Moore prevê que em 2020 os transistores atingirão 

dimensões atômicas, onde efeitos quânticos começam a fazer diferença, gerando 

uma crise no paradigma da computação clássica (DAVIDOVICH, 2004). Entretanto, 

caso se possa construir um computador quântico, o seu uso pode tanto ser 

benéfico, com velocidade e eficiência inimagináveis (GROVER, 1997), como causar 

danos irreparáveis à sociedade, como a quebra de senhas de bancos com a 

criptografia quântica. 

O objetivo geral da nossa investigação é avaliar: que potencial comporta o 

ensino da CQ, numa abordagem problematizadora, para atingir os objetivos da ACT 

com enfoque CTS? Nossos objetivos específicos são: 

1. Introduzir a história da computação para problematizar a tecnologia dos 

computadores; 

2. Estabelecer paralelos entre a Ciência da Computação e a pesquisa em 

Computação Quântica, para viabilizar a compreensão de ambas; 
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3. Promover um ambiente dialógico em sala de aula que desperte a 

participação crítica dos estudantes; 

4. Provocar a discussão sobre os impactos da ciência e da tecnologia na 

sociedade e sobre a necessidade de a sociedade intervir nas decisões políticas.  

A presente dissertação será apresentada em quatro capítulos encerrando 

com nossas considerações finais. Dedicamos o primeiro capítulo à discussão dos 

referenciais teóricos que norteiam a pesquisa. Iniciamos tratando das diferenças e 

semelhanças entre a ACT e o movimento CTS, levando em conta seus contextos 

históricos e pressupostos ideológicos. Seguiremos aprofundando sobre o tema 

CTS, apresentando seus objetivos, finalidades e perspectivas. Discutimos a 

aproximação entre os pressupostos da ACT com enfoque CTS e a pedagogia 

freireana, justificando nossa opção pelos 3MP. 

No segundo capítulo descrevemos a proposta de ensino de CQ utilizada nesta 

pesquisa. Essa proposta é permeada pelo diálogo problematizador e organizada de 

acordo com os 3MP. 

Abordamos o referencial metodológico no terceiro capítulo. Discutimos as 

ferramentas de construção e análise dos dados e descrevemos os procedimentos 

da pesquisa. 

No quarto capítulo desenvolvemos a análise de conteúdo (BARDIN, 2009) dos 

dados, organizando-os em categorias relacionadas à abordagem freireana e aos 

objetivos da ACT com enfoque CTS. 

Encerramos o trabalho tecendo nossas considerações finais.  
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CAPÍTULO 1 - EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA PARA UMA 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA COM ENFOQUE 

NAS RELAÇÕES ENTRE CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE  

 

É notável a grande influência que a ciência e a tecnologia exercem em 

nossas vidas. Pessoas de várias classes e vários níveis de escolaridade se 

deparam com aparatos tecnológicos e com questões que dizem respeito à ciência e 

suas variadas aplicações na sociedade.  O largo espectro de conhecimentos em 

ciência e tecnologia (C&T) que vem sendo produzido leva-nos a refletir sobre a 

participação da sociedade nas decisões políticas que envolvem C&T. 

É a sociedade que investe e financia o crescimento da ciência e boa parte da 

tecnologia, investimentos que podem gerar benefícios ou não, pois, se hoje nossa 

sociedade conta com computadores, microondas, celulares e outros, por outro lado 

temos grandes áreas devastadas, pessoas morrendo com armas químicas, 

bombas, poluição da água e da atmosfera. Se o conhecimento em C&T muda tanto 

nossa maneira de pensar e nossa vida em sociedade, é nosso direito decidir sobre 

o que deverá ou não ser produzido cientifica e tecnologicamente. 

Para que a sociedade possa participar de decisões sobre C&T os cidadãos 

precisam, dentre outras coisas, se apropriar criticamente dos conhecimentos 

necessários. A “Educação Científica para Todos” é, portanto, requisito essencial 

para uma sociedade onde a C&T estão tão presentes. A compreensão de como se 

produz C&T e suas implicações na sociedade também faz-se necessária a todo 

cidadão. Se admitirmos que o conhecimento é uma forma de poder (CACHAPUZ et 

al, 2005), não podemos deixar as decisões que dizem respeito à C&T apenas nas 

mãos de cientistas, técnicos e políticos, que correspondem à minoria da sociedade 

e cujo argumento é que a população não domina tal conhecimento para poder 

opinar. A educação científica e tecnológica para todos é imprescindível para que a 

população em geral possa cumprir seu papel na sociedade.  

Pensando em implementar uma real educação científica para todos, 

pesquisadores e professores tentam desmitificar a ciência e a tecnologia através de  

enfoques que pretendem discutir e promover uma sociedade crítica e consciente em 

relação à ciência e à tecnologia. Dentro destes enfoques estão a Alfabetização 

Científica e Tecnológica (ACT) e o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade 
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(CTS). No Brasil se acrescenta a abordagem dialógico-problematizadora, de origem 

freireana que, por seu caráter crítico e emancipatório, comunga de pressupostos 

semelhantes. No presente capítulo procuraremos identificar relações entre eles. 

Aprofundaremo-nos no conceito de ACT, discutindo seus objetivos segundo 

diversos autores, introduziremos algumas concepções do movimento CTS para 

discutirmos, ao final, aproximações com a Educação Dialógico-Problematizadora. 

 

1.1 - Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) 

 

Um dos expoentes do movimento ACT é o filósofo e físico Gérard Fourez, 

que discutiu com professores de Ciências nos Estados Unidos a promoção de uma 

perspectiva para os anos 80 que abordasse uma Alfabetização Científica e 

Tecnológica (SOCORRO, 2008). Entendendo que a ciência e a tecnologia são 

produtos humanos possuidores de pressupostos ideológicos, defende que toda 

população deveria ter conhecimentos mínimos para participar da tomada de 

decisões. Fourez (1995) considera que para alfabetizar a população no âmbito da 

tecnologia e da cientificidade existem muitos questionamentos e obstáculos que 

devem ser ultrapassados. Um dos questionamentos está no mérito de diferenciar, 

ou não, a Alfabetização Científica (AC) da Alfabetização Tecnológica (AT). Fourez 

(1994, apud SOCORRO, 2008), sustenta que tentar diferenciar a AC da AT envolve 

elementos éticos e políticos, dependendo do que a sociedade pretende e de quais 

são as prioridades. Entretanto, a tentativa desta distinção se deve à mentalidade 

clássica, tradicional, de que a ciência produz conhecimento, sendo dona de uma 

“verdade pura” e que a tecnologia apenas aplica, o que as diferencia quanto ao 

método envolvido. Essa concepção sugere, ainda, que o conhecimento científico 

não é o causador de poluições, catástrofes e grandes destruições e sim o uso que 

dela é feito, através das inovações tecnológicas. Olhando para a história das 

ciências e os avanços tecnológicos, observa-se que a área técnica efetivou muitas 

invenções e descobertas, e que, muitas vezes, o conhecimento científico não teria 

como ser desenvolvido sem uma evolução dos equipamentos tecnológicos. Além 

disso, Millar (2003) lembra o “argumento de utilidade” expresso por Thomas e 

Durant (1987, apud MILLAR, 2003), para defender que o currículo de ciências 

precisa dar maior ênfase à tecnologia, pois dessa forma o aluno consegue ver mais 

contexto e sentido nas aulas.  
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Segundo Socorro (2008), não existe consenso em relação à definição do que 

vem a ser Alfabetização Científica. De acordo com Goodrum et. al. (2000), o 

americano Paul DeHart Hurd teria sido um dos primeiros a discutir o conceito de 

alfabetização científica, em 1958, quando estudava sobre a implementação dos 

estudos científicos aplicados a questões de origem social e em 1970 quando 

criticou os cursos tradicionais de ciências que formavam jovens sem a capacidade 

de contextualizar o conhecimento científico nas questões práticas e sem autonomia 

para questionar os problemas advindos da ciência e da tecnologia.  

O tema Alfabetização Científica surgiu no final da década de 1950; 

entretanto, apenas na década de 1990 este tema tornou-se bastante divulgado 

pelos pesquisadores do Ensino em Ciências. Goodrum et. al. (2000) nos fala que as 

Normas Nacionais de Educação Científica (NSES) nos EUA, encarnam uma visão 

de alfabetização científica baseada no projeto “Ciências para Todos Americanos”, 

onde: 

uma pessoa cientificamente alfabetizada é alguém que: tem 
consciência de que a ciência, a tecnologia e a matemática são inter-
dependentes como construções humanas e que são bons 
empreendimentos, mas que estão são sujeitas à limitações; 
compreenderem os fundamentos e princípios fundamentais da 
ciência, consegue se familiarizar com o mundo natural  e reconhecer 
tanto sua diversidade quanto seu caráter de unidade. Além disso, 
uma pessoa alfabetizada cientificamente usa o conhecimento 
científico e os meios científicos para seu próprio interesse e 
interesses coletivos. (AAAS, 1989 apud GOODRUM, 2000  p. 7, livre 
tradução)  

De acordo com a NSES, ser alfabetizado cientificamente significa que:  

 Uma pessoa consegue localizar respostas de suas curiosidades no dia-a-dia; 

 Consegue explicar e descrever os fenômenos naturais; 

 Consegue ler com compreensão os artigos sobre ciência e tecnologia e 

discutir a validade das conclusões; 

 Consegue identificar questões científicas  e expressar opiniões acerca de 

ciência e tecnologia; 

 Consegue avaliar com qualidade o conhecimento científico e os métodos 

utilizados para chegar a tal conhecimento; 

 Possui capacidade para fazer colocações e avaliar argumentos baseados na 

ciência e tecnologia 

 Consegue ter o devido entendimento sobre termos técnicos e aplicações dos 

conceitos e processos científicos; 
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 Consegue ter mais entendimento da ciência da vida sabendo contextualizar o 

conhecimento técnico-científico.  

Pensando na importância da educação científica para a sociedade atual, 

pesquisadores discutem o tema “Ciências para todos” (CACHAPUZ et al, 2005), 

partindo do conceito de Alfabetização Científica como objetivo social prioritário, 

visando um currículo científico básico que supere o reducionismo conceitual, de 

forma a preparar o cidadão para tomada de decisões junto à sociedade. 

Lorenzetti e Delizoicov (2001), baseados nas obras de Shen (1975, apud 

LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 4), apontam elementos básicos comuns que 

caracterizam o movimento de Alfabetização Científica, que podem ser assim 

entendidos: 

 Alfabetização Científica Prática: que visa uma melhoria no saber da 

população em ciência, para que esta possa utilizar em sua vida diária, 

facilitando-a. 

 Alfabetização Científica Cívica: que seria mais abrangente e que demandaria 

maior tempo do que a alfabetização científica prática, pois o objetivo é que os 

cidadãos consigam intervir socialmente, com critério científico, nas decisões 

políticas. 

 Alfabetização Científica Cultural: está relacionada com uma formação da 

população em um nível mais elaborado, que demanda maior esforço 

cognitivo, pretendendo uma concepção de ciência mais aprofundada. Esse 

tipo de alfabetização seria para uma parcela pequena da população, devido 

ao seu nível de aprofundamento. Aqui deve-se entender a natureza da 

ciência, seus significados e sua incidência na configuração social relacionada 

com a tecnologia. 

Reid e Hodson (1993, apud CACHAPUZ et al, 2005, p. 22) propõem que o 

currículo científico básico deveria conter: conhecimentos de ciência, aplicações dos 

conceitos de ciência em situações reais e simuladas, familiarizaçção com 

procedimentos, instrumentos e aparelhos para investigação em ciência, aplicação 

dos saberes a investigações reais, resolução de problemas práticos, questões 

sócio-econômico-políticas e ético-morais na ciência e na tecnologia, história e 

desenvolvimento de ciência e tecnologia, estudo da natureza da ciência e a prática 

científica.  
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Hodson (1998, apud CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004, p. 367) argumenta 

que formar um cidadão cientificamente culto envolve três dimensões pois ele 

deverá: 

 Aprender Ciência: o cidadão aprende os conceitos científicos e a linguagem 

utilizada para desenvolver tais conceitos. 

 Aprender sobre Ciência: entende a natureza do conhecimento científico, os 

métodos utilizados para se alcançar determinado conhecimento. Conhece 

também sobre a história da ciência e suas relações com a sociedade 

 Aprender a fazer Ciência: adquire competências para resolver problemas 

novos e contextualizados, desenvolvendo um percurso de pesquisa. 

Bybee (1997, apud CACHAPUZ et al 2005, p. 22) distingue certos graus de 

alfabetização, vistos respectivamente como: analfabetismo, alfabetização nominal, 

funcional, conceitual e procedimental e multidimensional. Cachapuz et al (2005) 

entende que na alfabetização científica multidimensional os alunos vão além do 

vocabulário, dos métodos procedimentais e dos esquemas conceituais, para 

observar outras dimensões da ciência e da tecnologia, relacionando-as com seu 

papel social. Dessa forma, um indivíduo é dito alfabetizado cientifica e 

tecnologicamente quando consegue:  

 Utilizar os saberes científicos para facilitar seu dia-a-dia; 

 Compreender que é um dever da sociedade controlar a política que diz 

respeito a ciência e da tecnologia;  

 Entender o que se pode compreender por bem-estar proporcionado pela 

ciência e tecnologia;  

 Conhecer a história e o caráter provisório do conhecimento científico.  

Outro conceito introduzido por Fourez (1995) é o de “negociação”, advinda do 

modelo pragmático-político de Habermas. Segundo Habermas (1973, apud 

FOUREZ 1995), existem três grupos distintos que podem ajudar a entender as 

relações entre C&T. No primeiro, o modelo tecnocrático, os especialistas do 

conhecimento científico e tecnológico impõem as políticas que devem ser 

cumpridas socialmente, estabelecendo objetivos e meios. O segundo modelo, 

decisionista, propõe que as decisões e os objetivos pretendidos devem ser tomados 

de maneira livre, independente da ciência, que possibilitará os meios para o fim que 
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se espera. Já o terceiro modelo, pragmático-político, pretende que as decisões 

sejam negociadas entre os especialistas e a sociedade, onde se usa o diálogo 

como recurso indispensável para resolução de problemas de cunho sociopolítico.  

Essa negociação só poderá ser feita se houver o que Fourez chama de 

“vulgarização científica”, pelo que se transfere poder às pessoas: 

[...] Esse tipo de vulgarização científica confere um verdadeiro 
conhecimento, no sentido de que a representação do mundo por ele 
fornecida permite agir. Ajuda também os não especialistas a não se 
sentirem inteiramente à mercê dos especialistas. [...] Em uma 
sociedade fortemente baseada na ciência e na tecnologia, a 
vulgarização científica tem implicações sociopolíticas bem 
importantes. Se o conjunto da população não compreende nada de 
ciência, ou se permanece muda de admiração diante das maravilhas 
que podem realizar os cientistas, ela será pouco capaz de participar 
dos debates relativos às decisões que lhes dizem respeito. 
(FOUREZ, 1995, p. 221 e 222). 

Fourez argumenta que para ser um indivíduo autônomo e um cidadão 

participativo em uma sociedade altamente tecnologizada, este deve ser científica e 

tecnologicamente “alfabetizado”.  

Eu consideraria alguém como alfabetizado científica e 
tecnologicamente quando seus saberes permitem uma certa 
autonomia (possibilidade de negociar suas decisões frente às 
pressões naturais ou sociais), uma certa capacidade de 
comunicação (encontrar as maneiras de dizer), e um certo domínio e 
responsabilidade, frente a situações concretas (FOUREZ et al, 1997, 
apud RICHETTI, 2008 p. 93-94). 

Ou seja, considera que, a autonomia do indivíduo, a comunicação e o 

domínio do conhecimento sejam três aspectos que o indivíduo deve possuir para 

contemplar a atividade social, econômica, humanista e democrática, com 

questionamentos bem fundamentados. 

Esses pressupostos aproximam algumas propostas de ACT ao movimento 

CTS, caracterizando um enfoque educacional comprometido com a participação 

social nas decisões políticas que envolvem ciência e tecnologia. 

Neste trabalho vamos considerar o tecnológico ... 

1.2- O movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

 

CTS é um movimento social que, de acordo com Auler e Delizoicov (2001), 

originou-se no final da Segunda Guerra Mundial, principalmente no final dos anos 

60 e início dos anos 70, quando a Ciência e a Tecnologia necessitaram de um olhar 
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mais crítico da sociedade devido ao desenvolvimento armamentista, a construção 

de bombas atômicas e aos danos ambientais promovidos pelo desenvolvimento 

técnico-científico. O movimento CTS surgiu, portanto, pela necessidade de se 

discutir as implicações sociais da produção científica e tecnológica.  

Desenvolveu-se no meio acadêmico, onde a maior crítica girou em torno do 

positivismo científico e do “modelo linear” de desenvolvimento, cuja equação é: + 

ciência = + tecnologia = + riqueza = + bem-estar social (BAZZO; LINSINGEN; 

PEREIRA, 2003). Isso significa, primeiramente, que neste modelo a ciência era 

considerada amplamente benéfica para a sociedade, devido à sua capacidade de 

obter a “verdade” e em segundo plano, a tecnologia era vista como mera aplicação 

da ciência. Dessa forma, quanto mais conhecimentos ou mais “verdades” a ciência 

descobrisse, mais aplicação tecnológica viria para a sociedade, produzindo 

benefícios sociais. Entretanto, nos finais da década de 1950, o otimismo do modelo 

linear de desenvolvimento foi sendo questionado devido às catástrofes decorrentes 

de resíduos farmacêuticos, acidentes nucleares, poluição da água por petróleo, 

agentes químicos, entre outros, refletindo no que Bazzo, Linsingen e Pereira (2003) 

chamam de “Síndrome de Frankenstein”. Nesta crítica ao positivismo e à 

neutralidade das ciências, as políticas públicas, que davam liberdade irrestrita para 

os cientistas, começam a ser questionadas por movimentos sociais que exigiam 

uma maior conscientização dos que produziam ciência e tecnologia.  

Segundo Bazzo e Pereira (2008), o movimento CTS apresenta duas origens 

distintas: a tradição européia e a tradição norte-americana. A tradição europeia, de 

acordo com Garcia et al (1996, apud BAZZO; PEREIRA, 2008), originou-se com o 

chamado “Programa Forte”, configurando-se em uma investigação eminentemente 

acadêmica. Opondo-se à visão tradicional e neutra da ciência, que não 

contextualiza e despreza a complexidade das relações com a sociedade e o meio 

ambiente, esta tradição entende a ciência e a tecnologia como um processo social, 

realizado por homens e para homens. Entretanto, a atenção era mais voltada para 

as questões científicas puras do que para a própria tecnologia, com caráter mais 

teórico, tendo em vista os fatores culturais, políticos e econômicos, da sociedade. 

Esta tradição contou com a sociologia clássica, a antropologia e a psicologia, tendo 

em vista uma interpretação radical de Thomas Kuhn em seu livro “A Estrutura das 

Revoluções Científicas”, juntamente com as contribuições de Paul Feyerabend em 

seu livro “Contra o Método” (SOCORRO, 2008). 
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A tradição norte-americana centrou-se nas consequências sociais que o uso 

da ciência e da tecnologia proporcionam. Preocupou-se também com a causa 

ambiental, procurando defender a participação dos cidadãos na política pública, 

bem como com o mau uso da tecnologia, que estava a serviço da indústria 

armamentista. Nesta perspectiva, o papel da sociedade passa a ser controlar os 

avanços científicos e tecnológicos e suas diversas aplicações na sociedade. 

Pinheiro (2005) observa que a tradição norte-americana tem caráter mais prático do 

que a européia, recorrendo à reflexão ética, política e humana, vista nos 

movimentos de protesto social em 1960 e 1970, incentivando uma democratização 

na tomada de decisões nas políticas científicas e tecnológicas. Buscou-se ênfase 

nas consequências geradas pela tecnologia, criando-se modos de avaliá-las 

perante a sociedade, tendo como parâmetro a ética.  

De acordo com a história do movimento CTS, tanto na tradição européia 

quanto na norte-americana, reivindica-se uma visão mais crítica da ciência e 

tecnologia em nível de graduação universitária. Pretende-se que futuros cientistas, 

engenheiros e diversos técnicos tenham uma educação científica que contemple 

uma formação mais humana e ética acerca dos problemas sociais e os possíveis 

impactos ambientais que a ciência e a tecnologia possam proporcionar (BAZZO; 

LINSINGEN; PEREIRA, 2003). Os estudantes da área de humanas e ciências 

sociais devem, também, entender sobre ciência e tecnologia para terem uma 

opinião fundamentada e participarem de forma crítica nas discussões políticas 

sobre o tema. 

Se o desenvolvimento tecno-científico objetiva facilitar e beneficiar a 

sociedade, nada mais justo que a sociedade possa participar deste 

desenvolvimento. Ou seja, paralelamente à formação de profissionais conscientes 

surge a necessidade de formar cidadãos participativos. Percebeu-se que será 

necessário investir em uma educação científica e tecnológica que permita à 

população participar democraticamente nas decisões que envolvem C&T, ou seja:  

[...] o movimento CTS não teve suas raízes plantadas no contexto 
educacional. No entanto, as reflexões, mesmo que de forma 
dissimulada, vêm aumentando significativamente nesta área, por 
entender-se que a escola é um espaço propício para ambientar 
mudanças determinantes e necessárias para o sistema 
organizacional do país [...]. (BAZZO; PEREIRA, 2008; p.48). 

Assim, desenvolvem-se abordagens educacionais condizentes com o 
movimento CTS. Ainda segundo os autores: 
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Ainda na década de 80 os estudiosos [...] destas abordagens CTS 
destacavam três grandes campos de atuação: 

 o campo da investigação com seu caráter mais teórico; 

 o campo das políticas para facilitar a participação pública nas 
questões C&T; 

 o campo educacional visando à alfabetização científica e 
tecnológica. (BAZZO; PEREIRA, 2008; p.47). 

Faz-se necessário ter uma população alfabetizada cientificamente para haver 

uma efetiva participação, pois sem o devido conhecimento da ciência e da cultura 

científica a sociedade continuará aceitando as decisões políticas de forma vertical.  

Em sua tese de doutorado, Pinheiro (2005) argumenta que para dar um 

enfoque CTS no contexto educacional é necessário seguir alguns objetivos, como: 

 Questionar as formas herdadas de estudar e atuar sobre a natureza, as quais 

devem ser constantemente refletidas. Sua legitimação deve ser feita por 

meio do sistema educativo.  

 Questionar a distinção convencional entre conhecimento teórico e prático;  

 Combater a segmentação do conhecimento em todos os níveis da educação;  

 Promover uma autêntica democratização do conhecimento das ciências e da 

tecnologia. 

De acordo com Sanmartín (1992, apud PINHEIRO, 2005) o enfoque CTS no 

ensino básico pode ser classificado em três grupos: enxerto CTS; C&T vista por 

meio do CTS; e CTS puro. No enxerto CTS são inseridos tópicos que tratam da 

Ciência, Tecnologia e Sociedade no currículo de ciências do ensino básico para que 

os alunos possam entender as disciplinas científicas de forma ampla e 

contextualizada. Já no ensino de C&T por meio do CTS, criam-se unidades 

estruturadas como problemas relacionados à sociedade e meio ambiente e, a partir 

disso, inserem-se os conhecimentos científicos e tecnológicos para melhor 

entendimento e decisão crítica sobre tais unidades. No CTS puro os saberes 

científicos e tecnológicos ficam em segundo plano, pois o enfoque está mais nas 

relações humanas e sociais, apenas mencionando a C&T, não aprofundando na 

parte conceitual. 

É neste contexto que emerge na discussão da ACT o enfoque CTS. A 

intenção deste enfoque é fazer com que a política tecno-científica passe pelo crivo 

da população e que esta tenha o poder de autorizar ou não as medidas científicas e 

tecnológicas.  
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1.3 – ACT com enfoque CTS 

 

Não há consenso no que diz respeito aos elementos que deverão ser 

contemplados para que o cidadão seja alfabetizado cientificamente e 

tecnologicamente. Em termos do Ensino de Ciências, Acevedo (2004) considera 

que a Educação Científica dependerá de para quem, para que e quem decidirá o 

que é relevante no ensino escolar. Existem várias finalidades do Ensino de 

Ciências. Algumas têm a ver com uma ideia mais ampla da educação científica para 

a cidadania e outras resumem-se ao ensino propedêutico da ciência e tecnologia. 

Segundo Acevedo (2004), entre as finalidades estão: 

 

1. Ciência para prosseguir os estudos científicos: que de maneira geral é o mais 

aceito pelo professorado e pelos cientistas da academia, centrando-se no 

ensino de conceitos. 

2. Ciência para tomar decisões nos assuntos públicos tecnocientíficos: seria 

ensinar ciência tendo em vista a cidadania, preparando o cidadão para 

enfrentar questões sobre a ciência e a tecnologia na sociedade. 

3. Ciência funcional para trabalhar em empresas: uso do ensino de ciências 

com caráter mais conceitual com o objetivo de levantar o que é importante 

para a empresa. 

4. Ciência para seduzir os alunos: cuja linguagem está no âmbito da divulgação 

científica, em que são trazidos conteúdos da ciência que despertam mais 

curiosidade, devido aos fenômenos espetaculares, que nem sempre são os 

que abarcam problemas sociais. 

5. Ciência útil para vida cotidiana: os conteúdos que são contemplados seriam 

frutos da negociação entre especialistas e cidadãos, pois dependem do 

contexto daquele grupo de pessoas. São contemplados aqui os temas 

transversais. 

6. Ciência para satisfazer curiosidades pessoais: abarca temas que 

possivelmente geram interesse nos alunos, que decidem o que é ou não 

relevante. 

7. Ciência como cultura: temas científicos centrados na cultura de uma 

determinada população, mas que necessitam ir além da cultura popular. 
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Algumas destas finalidades estão contidas na Alfabetização Científica, no 

entanto, segundo Bybee (1997, apud ACEVEDO, 2004), esta expressão deverá ser 

considerada metafórica, no sentido que abarca finalidades e objetivos distintos. Sua 

amplitude se desvia de uma educação científica que vise apenas o ensino de 

conceitos para o prosseguimento dos estudos.  

Para Acevedo (2004), a Alfabetização Científica e Tecnológica poderá se 

adequar ao que é considerado relevante para determinada região ou cultura, ou 

seja: 

Se a ciência escolar considera relevante formar cidadãos capazes 
de tomar decisões em assuntos públicos relacionados com a 
ciência e a tecnologia [...] a principal finalidade educativa do ensino 
de ciências será contribuir com uma formação democrática e a 
alfabetização científica deverá girar em torno desta formação. 
(ACEVEDO, 2004, p. 8, livre tradução) 

Isto significa que a Alfabetização Científica é um grande arcabouço de 

possibilidades que dependerá do tipo de educação científica que a sociedade 

necessita e pretende. 

Cachapuz (2005) adverte que alguns professores acreditam que a ACT para 

a cidadania tolhe a preparação de futuros cientistas. Mas, o fato de alfabetizar 

científica e tecnologicamente para tomada de decisões não exclui a formação inicial 

daqueles que tem predisposição para seguir carreira científica, pois estes também 

têm deveres sociais e precisam ter formação para discutir com seus pares e decidir 

sobre o que vai ou não produzir, tendo em vista a ética e a responsabilidade da 

atividade científica. 

Devido a amplitude que a Alfabetização Científica e Tecnológica comporta, 

Acevedo (2004) considera que para esta ser contemplada deverá ser estendida 

para toda a vida das pessoas e não apenas no ensino formal. É necessário o 

complemento em outras instâncias, como a divulgação científica em jornais, TV, 

revistas, museus, livros etc. Entretanto, no âmbito da educação formal, uma 

possibilidade para contemplar a Alfabetização Científica e Tecnológica em sua 

forma mais ampla seria aquela orientada pelo movimento CTS (ACEVEDO, 2004). 

Dessa forma, se a necessidade da participação crítica para a tomada de decisões 

sobre os assuntos tecnocientíficos é tão importante para a sociedade tecnológica 

em que vivemos, as relações CTS contribuem para abarcar grande parte das 

finalidades da ACT. 

A ACT que discuta a relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade incluirá o 
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uso de temas contemporâneos sobre ciência e tecnologia e suas implicações na 

sociedade; possibilidades de debates sobre problemas sociais atuais ou não; 

reflexões sobre a ciência vista de uma forma humanista; questões éticas 

relacionadas à ciência e a tecnologia; implicações sociais sobre a produção da 

ciência e tecnologia. Assim, a ACT tendo em vista o movimento CTS, consegue 

abarcar as finalidades 2, 5 e 7 descritas por Acevedo (2004), além de não excluir a 

ciência para prosseguimento dos estudos, e ainda contribui para chamar a atenção 

dos alunos e satisfazer as curiosidades pessoais. 

[...] alfabetização científica é vista como uma competência social 
necessária para relacionar a ciência com os objetivos pessoais do 
indivíduo, questões sociais, política, problemas econômicos, e 
problemas em geral que podem ocorrer ao longo da vida. O 
movimento ciência-tecnologia-sociedade (CTS) fornece meios para 
reinventar currículos de ciências escolares que sejam relevantes 
para a vida do aluno. (HURD, 1997, p. 410, livre tradução) 

 

Para os conceitos científicos e tecnológicos serem relevantes para os 

estudantes, tais conhecimentos precisam estar contextualizados com seu 

“universo”, que é permeado de equipamentos tecnológicos e que muitas vezes os 

alunos apenas usam e não refletem sobre o que está por traz da tecnologia, suas 

implicações em sua vida e na sociedade.  

Postman (1998), ao reflectir criticamente sobre a evolução da 
tecnologia e sobre cuidados a ter com o seu carácter imprevisível e 
irreversível, considera mesmo que esse preço aumenta com a 
profundidade da inovação (the greater the technology the greater the 
price): o telégrafo eliminou o espaço; a televisão humilhou a palavra; 
o computador talvez degrade a vida em comunidade. E adverte que 
precisamos prosseguir com os olhos abertos se pretendermos usar 
a tecnologia em vez de sermos usados por ela. (PRAIA; 
CACHAPUZ, 2005, p.182) 

Para que os estudantes, futuros cidadãos, não sejam “usados” pela 

tecnologia, o ensino de ciências deve ser tal que compreendam as questões sociais 

provenientes do uso desta, e que tenham o conhecimento científico adequado para 

questionar sua própria realidade e participar das discussões que implicam no uso 

da ciência e tecnologia. Para isso: 

Ciência tem que ser [...] temperada pela sabedoria humanista que 
permite distinguir o bem do mal, entre o útil e o prejudicial, entre o 

benéfico imediato e o malefício futuro. (PRAIA; CACHAPUZ, 
2005, p.185). 

Assim, os conceitos ensinados precisam fazer sentido para o aluno, para que 

este consiga atribuir importância e se sensibilizar com questões que estão imersas 

no mundo que ele vive. É necessário, portanto, uma ACT que trate de um “saber 

que tem relevância pessoal e que, portanto, facilita interações do tipo CTS” (PRAIA; 
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CACHAPUZ, 2005, p. 181-182).  

Essas discussões vieram para a América Latina e foram inseridas no 

contexto da educação brasileira, onde encontraram respaldo de movimentos 

nacionais, especialmente os de concepção libertadora (AULER, DELIZOICOV, 

2001). 

 

1.4- Educação Dialógico-Problematizadora 

 

Uma das correntes educacionais que se alinham com as perspectivas da 

ACT com enfoque CTS tem suas origens na concepção de educação científica 

advinda da proposta de alfabetização de adultos de Paulo Freire. 

 Segundo Gadotti (1991), as idéias de Freire sobre alfabetização surgiram no 

nordeste brasileiro, no início da década de 1960, quando metade dos trinta milhões 

de habitantes eram analfabetos. As primeiras experiências com esta proposta de 

alfabetização se deram em 1963, na cidade de Angicos, Rio Grande do Norte, onde 

trezentos trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias. Porém, desde o final 

da década de 50, integrantes do Movimento de Cultura Popular, da cidade de 

Recife, formavam os primeiros “círculos de cultura”. Essa proposta só foi 

apresentada de forma mais detalhada com a publicação do livro Educação como 

Prática da liberdade, em 1967. 

Nesta abordagem, realiza-se uma investigação do que Freire (2005) 

denomina “universo temático” ou o conjunto de temas geradores, buscando 

palavras no contexto da população e temas de estudo que contemplem a 

dialogicidade para uma educação libertadora, proporcionando uma conscientização 

dos indivíduos.      

Freire (2005), desenvolve severas críticas em torno do modelo educacional 

que denominou “Educação Bancária”, pois, segundo ele, esse modelo leva à 

desumanização e à opressão dos sujeitos. Na Educação Bancária, o aluno nada 

sabe e o professor se coloca como detentor do conhecimento. O professor narra e 

disserta sobre a realidade de forma fragmentada e estática, deixando como tarefa 

aos alunos a memorização e repetição do conteúdo, como se estes fossem 

recipientes a serem preenchidos. A educação é uma transferência de valores e 
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conhecimentos, onde o professor é aquele que ensina, que pensa, que disciplina, 

que sabe. O aluno é o que recebe, é o objeto passivo e que está na escola para ser 

educado. Isto se traduz em uma doação, por parte do professor, ao aluno, que é 

fundamentada na ideologia opressora, o que Freire chama de “absolutização da 

ignorância”, alienando cada vez mais o indivíduo. Dessa forma: 

Não é de estranhar, pois, que nesta visão “bancária” da educação, 
os homens sejam vistos como seres da adaptação, do ajustamento. 
Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos 
depósitos que lhes são feitos tanto menos desenvolverão em si a 
consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como 
transformadores dele. Como sujeitos. (FREIRE, 2005, p. 68) 

Assim, quanto mais é tolhida a capacidade do indivíduo de criar, estimulando 

sua ingenuidade e sua passividade diante do mundo, fechando o campo da 

criatividade inerente do homem, mais os opressores se satisfazem. O que interessa 

aos opressores é uma ação paternalista, ajudando e cuidando dos marginalizados 

que precisam ser “assistidos”. Os oprimidos que são, de certa forma, assistidos, são 

vistos como seres que estão “de fora” da sociedade, como se fossem um mal em 

uma sociedade sã. O que precisa ser feito, de acordo com Freire (2005), não é 

integrá-los à sociedade que os oprime, pois eles são parte dela, e sim transformá-

los para que possam fazer-se “seres para si”. Sendo assim, nesta sociedade 

opressora, o indivíduo é mero espectador e não recria a realidade conforme vê no 

mundo. Sua consciência está passivamente aberta a esse mundo que o 

sobrecarrega da realidade que o opressor necessita para continuar no comando.  

Para combater a concepção bancária de educação o educador deve se 

relacionar com o educando no sentido de ter um alto grau de companheirismo a 

serviço da liberdade. 

A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é 
uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, 
oca, mitificante. É práxis, que implica a ação e a reflexão dos 
homens sobre o mundo para transformá-lo. (FREIRE, 2005, p.77) 

É nesse sentido que a Educação Dialógico-Problematizadora vem romper 

com o verticalismo da educação. Essa nova concepção de educação se movimenta 

no sentido do pensar crítico, colocando o homem como núcleo problematizador e 

propõe a superação do que Freire chama de percepção “mágica” ou “ingênua” da 

realidade, aprofundando na tomada de consciência da historicidade do ambiente e 

ampliando a prática pedagógica, elevando o educando da posição de “massa de 

manobra” para e de sujeito.  
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Freire (2005) afirma que somente o diálogo implica um pensar crítico, pois 

sem ele não há comunicação e sem esta não há uma verdadeira educação. Para 

ele, este diálogo começa na busca do conteúdo programático, ou seja, o diálogo 

começa não quando educador e educando se encontram em situação pedagógica, 

mas antes, quando o educador se pergunta em torno do que vai dialogar. Na 

alfabetização dialógica deve-se buscar “palavras geradoras” e elaborar “temas 

geradores”. Estes temas se chamam geradores porque qualquer que seja a 

natureza de sua compreensão, como a ação por eles provocada, contem em si a 

possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas que, por sua vez, provocam 

novas tarefas que devem ser cumpridas. 

De acordo com Gadotti (1991), não se pode falar em Método Paulo Freire, 

“pois se trata muito mais de uma teoria do conhecimento e de uma filosofia de 

Educação do que um método de ensino”. No entanto, na busca de sistematizar as 

experiências de Freire, o autor esquematiza três etapas da sua forma de conduzir a 

Educação Dialógico-Problematizadora:  

1. Etapa de investigação: onde se dá a busca e descoberta do universo 

vocabular dos sujeitos, mediados pelo grupo constituinte do “círculo de 

investigação”, ou “círculo de cultura”, relacionando-o com sua vida cotidiana para 

identificar as palavras e temas geradores, na qual o alfabetizando se insere. 

2. Etapa de tematização: consiste em codificar e descodificar as bases da 

consciência do indivíduo, questionando suas visões ingênuas e contrapondo-as 

com as críticas. Nesta fase pode-se encontrar novos temas geradores, que podem 

se relacionar com os encontrados inicialmente. Desde então, existe uma 

familiarização com as famílias fonéticas e já se pode ter uma iniciação à escrita e à 

leitura. 

3. Etapa de problematização: o objetivo desta etapa é a conscientização. A 

ida e vinda do concreto para o abstrato, e vice-versa, se constitui em um concreto 

problematizado, onde são superadas as situações-limite, ou seja, os obstáculos à 

humanização. O indivíduo começa a superar a realidade opressiva, se voltando ao 

social, ao cultural e à política pela práxis transformadora. O educando, portanto, 

passa a desempenhar o papel de sujeito. 

Para o educador que procura a prática problematizadora, o conteúdo 

programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de 
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informes a ser depositado nos educandos – mas a devolução organizada, 

sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou 

de forma desestruturada. Será a partir da situação presente, existencial, concreta, 

refletindo o conjunto de aspirações da comunidade, que deverá se organizar o 

conteúdo programático da ação cultural, compreendida como resultado de uma 

práxis educativa em que o indivíduo passa a ser capaz de transformar sua realidade 

(GADOTTI, 1991). Deve-se propor para os educandos, por meio de certas 

contradições básicas, suas situações existenciais, concretas, mas nunca dissertar 

sobre ela e jamais doar-lhes conteúdos que pouco ou nada tenham a ver com seus 

anseios. Freire (2001) concebe a existência de uma necessidade espontânea de 

aquisição de conhecimentos, mas atribui ao professor a tarefa de fazer emergir a 

“curiosidade epistemológica”, uma curiosidade orientada por princípios de pesquisa 

científica que ultrapassa a predisposição espontânea. 

Freire (2005) utilizou a investigação temática para nortear os objetivos 

educacionais em uma determinada comunidade, mas pode-se estender esta prática 

à elaboração de currículo, inclusive para o ensino de ciências. Delizoicov (1982), 

realizando uma experiência de reconstrução do ensino de ciências em Guiné 

Bissau, identificou quatro etapas para caracterizar a investigação temática: 

1. Levantamento preliminar: através do diálogo o educador, trabalhando 

cooperativamente com um grupo interdisciplinar e representantes da comunidade, o 

chamado “círculo de cultura”, obtém informações pertinentes sobre a comunidade 

que pretende atuar, verifica quais são as principais atividades da comunidade, lazer, 

linguagem, trabalho, etc.  

2. Análise das situações e escolha das codificações: utilizando os 

conhecimentos adquiridos pela vivência da comunidade, o educador (investigador) 

consegue identificar contradições que envolvem os indivíduos. O investigador 

deverá escolher, junto aos participantes, quais contradições são importantes para 

codificar, estudando todas as possíveis frentes e variadas disciplinas que serão 

importantes para descodificá-las. 

3. Diálogos descodificadores: após codificar os temas pertinentes, vem a fase 

de descodificação. É na descodificação que o diálogo servirá para a libertação do 

sujeito, dando lugar a outras discussões, ampliando temas e dando oportunidade do 

indivíduo substituir suas visões ingênuas pelas críticas. Freire (2005) sugere que 

nas reuniões de descodificação também estejam presentes outros profissionais 
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como sociólogos e psicólogos. Nesta fase pode-se encontrar novos temas 

geradores, que podem se relacionar com os encontrados inicialmente.  

4. Redução temática: nesta etapa se definirá o programa de ensino. Através 

do diálogo, nas reuniões, decide-se os temas pertinentes para o currículo. 

Entretanto, o professor deve incluir temas, chamados de temas dobradiças, que 

considera importante para a atividade, que não foram contemplados pelo grupo do 

círculo de investigação. Daí inicia-se a procura pelo material didático necessário às 

atividades planejadas.   

Uma vez esboçado o novo currículo de ciências em Guiné Bissau, pelo grupo 

de profissionais constituintes do círculo de cultura, era necessário difundi-lo aos 

demais professores e gestores educacionais. Procurando manter a filosofia da 

dialogicidade, este grupo desenvolveu uma estratégia didática hoje conhecida como 

“três momentos pedagógicos” (DELIZOICOV, ANGOTTI, 1992; DELIZOICOV, 

ANGOTTI, 2000; ANGOTTI e AUTH, 2001; DELIZOICOV, ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2002). São elas: problematização inicial, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento. 

 1. Problematização Inicial: o primeiro momento tem como objetivo observar e 

compreender a visão de cada um sobre um determinado tema. Segundo Delizoicov 

(1982) é nesse momento que são estabelecidas as codificações, nas quais tudo o 

que for dito, é o aluno que dirá, onde o papel do professor é apresentar questões 

iniciais dentro da realidade dos alunos, ouvir e estimular novos questionamentos. 

Ou seja: 

Neste primeiro momento, caracterizado pela compreensão e 
apreensão da posição dos alunos frente ao assunto, é desejável que 
a postura do professor seja mais de questionar e lançar dúvidas do 
que de responder e fornecer explicações. (DELIZOICOV, ANGOTTI, 
2000, p. 54 e 55) 

A partir desta problematização, o aluno poderá perceber a necessidade de 

adquirir novos conhecimentos sobre o assunto. Quando esgotam os 

questionamentos e o professor começa a descodificar o tema, é que se começa a 

entrar no outro momento, o da organização do conhecimento. 

 2. Organização do Conhecimento: neste segundo momento, exige-se uma 

maior participação do professor orientador, pois deve-se tentar superar as 

dificuldades que o tema exige, fazendo com que o aluno rompa com o senso 

comum. Os conceitos científicos e o estudo profundo do tema são estabelecidos. O 
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diálogo ainda permanece e os alunos devem incorporar o conhecimento científico 

em seus saberes iniciais. Nas palavras de Delizoicov e Angotti: 

O conhecimento em Ciências Naturais necessário para a 
compreensão do tema e da problematização inicial será 
sistematicamente estudado sob orientação do professor. Serão 
desenvolvidas definições, conceitos e relações. (DELIZOICOV, 
ANGOTTI, 2000, p.55) 

 Com este momento, a partir do estudo dos conceitos científicos, o estudante 

estabelece relações com seus próprios conhecimentos e tem a possibilidade de 

perceber outras visões sobre as questões levantadas na problematização inicial.  

Através do estudo sistematizado, seus conhecimentos novos superam ou se aliam 

aos conhecimentos anteriores, e, portanto, o estudante estará preparado para 

aplicar estes saberes. 

 3. Aplicação do conhecimento: no terceiro momento é observado se o aluno 

consegue aplicar o que aprendeu em diferentes contextos e situações, mesmo não 

estando ligado ao motivo inicial, abrindo campo para novos temas de estudo. 

Utiliza-se o que foi aprendido no segundo momento para compreender a realidade 

em que se vive: 

Destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o conhecimento 
que vem sendo incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar 
tanto as situações iniciais que determinaram o seu estudo, como 
outras situações que não estejam diretamente ligadas ao motivo 
inicial mas que são explicadas pelo mesmo conhecimento. 
(DELIZOICOV, ANGOTTI, 2000, p.55) 

A oportunidade para elaborar opiniões e criar novos questionamentos se 

tornam presentes neste momento, desconstruindo noções ingênuas sobre 

determinado tema. Surgem, então, novas possibilidades de interpretação e re-

criação da realidade. Além disso: 

A meta pretendida com este momento é muito mais a de capacitar 
os alunos ao emprego dos conhecimentos, no intuito de formá-los 
para que articulem […] a conceituação científica com situações 
reais, do que simplesmente encontrar uma solução ao empregar 
algoritmos matemáticos que relacionam grandezas ou resolver 
qualquer outro problema típico dos livros textos. (DELIZOICOV, 
ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002, p.202) 

Dessa forma, o objetivo é avaliar o aluno de maneira a perceber se este 

consegue ampliar o conhecimento, sabendo explicar os conceitos científicos dentro 

de questões contextualizadas. 

Esses três momentos tem se revelado uma estratégia didática coerente com 

os propósitos da ACT com enfoque CTS. De modo geral, a Educação Dialógico-
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Problematizadora carrega intrinsecamente um grande potencial para este enfoque, 

conforme procuraremos caracterizar a seguir.  

 

1.5- Aproximações entre Educação Dialógico-Problematizadora e ACT com 

enfoque CTS 

 

Tendo em vista que um dos pressupostos da ACT com enfoque CTS é a 

busca pela participação crítica nas questões que dizem respeito à Ciência e a 

Tecnologia na Sociedade, pode-se identifcar uma aproximação com a filosofia 

educacional de Freire: 

No entender de Freire (1987) e de seguidores que adaptaram a sua 
proposta para a educação em Ciências na escola, como, por 
exemplo, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), a alfabetização 
não pode configurar-se como um jogo mecânico de juntar letras. 
Alfabetizar, muito mais do que ler palavras, deve propiciar a “leitura 
do mundo”. Leitura da palavra e “leitura do mundo” devem ser 
consideradas numa perspectiva dialética. Alfabetizar não é apenas 
repetir palavras, mas dizer a sua palavra. Neste sentido, entende-se 
que, para uma leitura crítica da realidade, torna-se, cada vez mais, 
fundamental uma compreensão crítica sobre as interações entre 
CTS, considerando que a dinâmica social contemporânea está 
fortemente marcada pela presença da CT. (AULER; DELIZOICOV, 
2006, p. 341). 

 Isso significa que não queremos apenas alfabetizar o educando para que 

este se aproprie apenas da linguagem e do conhecimento científico. O objetivo é 

uma ACT que proporcione “ferramentas” para a população exercer sua cidadania, 

possibilitando-a dialogar com a comunidade e com a política científica, contribuindo 

com as decisões que dizem respeito à C&T 

Para Auler e Delizoicov (2001) a Alfabetização Científica e Tecnológica pode 

seguir duas perspectivas: a reducionista e a ampliada. Na perspectiva reducionista 

a ciência é neutra, unicamente benéfica e os conhecimentos científicos são 

inalcançáveis pela população. Os conceitos são ensinados de forma isolada, sem 

senso crítico e muitas vezes de forma decorada. Este ensino serve para fomentar a 

mesma educação que Paulo Freire denomina como Educação Bancária.  

Na perspectiva ampliada da ACT o ensino dos conceitos científicos e 

tecnológicos deve estar comprometido com o contexto. Esta concepção 

alfabetização científica necessita ser dialógica para que a população possa ter 
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condições de dialogar de maneira horizontal com cientistas, técnicos e políticos, 

para discutir democraticamente a respeito da C&T e suas implicações na 

Sociedade. Isso contrasta com a concepção bancária, que gera o imobilismo, pois o 

objetivo da educação científica deverá ser formar cidadãos críticos, conscientes de 

sua responsabilidade perante a sociedade. Dessa forma, entenderemos “a ACT 

ampliada como a busca da compreensão sobre as interações entre Ciência-

Tecnologia-Sociedade” (AULER; DELIZOICOV, 2001, p. 10). Para isso, deve-se 

fomentar uma ACT que questione a realidade, combatendo a visão de realidade 

mágica e ingênua, para que a população possa compreender as relações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (AULER; DELIZOICOV, 2001; AULER, 2007). 

De acordo com Trópia, Amorim e Martins (2008) existem propostas comuns 

tanto na abordagem CTS quando na educação freireana. Segundo os autores, 

ambas se interessam pela formulação de problemas a partir de situações sociais e 

buscam a superação de um o ensino desconectado das implicações à sociedade. 

Além disso, o conhecimento científico, para CTS e para Freire, deve contribuir para 

um melhor entendimento da sociedade, revelando seus problemas e suas possíveis 

soluções, num processo de ruptura do senso comum para o conhecimento científico 

e do conhecimento científico para o contexto da sociedade.  

Outras aproximações entre Freire e CTS podem ser vistas em Nacimento e 

von Linsingen (2006). Os autores identificam três pontos de convergência entre as 

duas propostas:  

1. A abordagem temática e a seleção de conteúdos e materiais: o enfoque 

CTS e a pedagogia freireana, ao contrário da concepção bancária, usam temas que 

estão dentro do contexto da comunidade de estudantes; 

2. Perspectiva interdisciplinar do trabalho pedagógico e o papel da formação 

de professores: tanto Freire quanto a abordagem CTS requerem temas que utilizem 

a interdisciplinaridade. O tema gerador possibilita a integração de conhecimentos de 

diversas áreas e a abordagem CTS, por se tratar de questões de temas que 

envolvem a sociedade e da necessidade de contextualização, também pode 

desenvolver pontes entre conhecimentos variados. Entretanto, de acordo com os 

autores, o grande problema é que o professor foi formado com bases disciplinares e 

muitas vezes fragmentada e sem contextualização. Isso dificulta e ensino com base 

tanto na pedagogia freireana quanto no enfoque CTS.     
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3. O papel do educador: o ensino de ciências, dentro dos pressupostos de 

Freire e do enfoque CTS, requer um professor que estimule a criatividade dos 

estudantes e que o diálogo seja presente de modo horizontal. A construção das 

aulas deve ser negociada com os educandos, e estes são vistos como parceiros de 

trabalho pelo educador. Isso significa que o estudante deve saber resolver 

problemas contextualizados, conhecer sobre o método científico e construir novos 

temas junto ao professor de ciências, para que a construção do conhecimento não 

seja verticalizada como na Educação Bancária. O estímulo ao senso crítico deve 

ser constante para que o cidadão possa opinar sobre questões que envolvam CTS.  

Portanto, podemos afirmar que a ACT com enfoque CTS tem uma forte 

aproximação com a visão educacional de Paulo Freire e isso favorece a redução da 

fragmentação do conhecimento que tanto ocorre no Ensino de Ciências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

CAPÍTULO 2 - UMA PROPOSTA DE ENSINO DE COMPUTAÇÃO 

QUÂNTICA PARA ACT. 

 

 

 

Neste capítulo apresentamos a proposta de ensino de Computação Quântica 

desenvolvida para dar suporte à nossa investigação sobre o potencial deste tema 

para a ACT com enfoque CTS. Utilizamos seis aulas de 1hora e trinta minutos em 

que na última aula utilizamos para desenvolver uma estratégia baseada nos três 

momentos pedagógicos. A problematização inicial ocupou a primeira aula, a 

organização do conhecimento ocupou da segunda à quarta aula e a aplicação do 

conhecimento foi realizada nas duas últimas aulas.  

 

2.1 Problematização Inicial 

 

Vimos no capítulo anterior que a Problematização Inicial é um momento onde 

o educador deve levantar problemas através de situações reais do cotidiano dos 

educandos, instigando-os a exporem seus conhecimentos vivencias e refletirem 

sobre o tema levantado. Neste momento é necessário fazer emergir o máximo de 

perguntas com a ajuda do educador para que o educando sinta a necessidade de 

pesquisar mais sobre o assunto. Na presente proposta, o primeiro momento foi 

desenvolvido de tal forma que os questionamentos apresentados tiveram a função 

de despertar a curiosidade epistemológica sobre o computador quântico, mostrando 

ao estudante que o conhecimento que ele possui não é suficiente para discutir as 

implicações desta possível tecnologia. Para tanto, dividimos o primeiro momento em 

duas partes: na primeira utilizamos uma placa-mãe e alguns periféricos de um 

computador para problematizar o computador atual e na segunda levamos os 

alunos ao laboratório de informática para pesquisarem sobre a história do 

computador, procurando problematizar o futuro da computação. 

2.1.1 Primeira Parte - Abrindo o computador 

Para melhor descrevermos a dinâmica deste momento iremos apresentá-lo 

em forma de perguntas e respostas, esclarecendo que as perguntas foram 
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resultado do diálogo com os estudantes, porém, sistematizadas posteriormente para 

uma melhor compreensão. 

Quem nunca usou um computador, seja celular, caixa eletrônico, vídeo 

games, etc? 

Com os computadores podemos nos comunicar mais facilmente com as 

pessoas através da internet. Temos uma variedade grande de programas de 

comunicação pela internet como os e-mails, 

Orkut, MSN e podemos fazer pesquisa sobre qualquer tema, que quisermos, 

utilizando por exemplo o Google. A maioria das pessoas tem fácil acesso ao 

computador, mesmo não tendo computadores em casa. Podem acessar na casa de 

tios, vizinhos ou mesmo em uma lan-house. Além disso, é comum encontramos 

escolas com sala de informática.  

Entretanto, mesmo a maioria da população possuindo acesso à 

tecnologia do computador será que sabemos como o computador funciona? 

O que tem dentro do computador?  

Se abrirmos um computador, veremos a existência de uma estrutura 

chamada placa-mãe, que conecta todos os outros componentes para o 

funcionamento do computador. Todas essas partes recebem energia proveniente 

desta placa, o que permite a interação entre seus componentes. 

Mas que tipo de computador você tem? Seu computador é rápido? A 

que está ligado à velocidade com que o computador executa tarefas?  

A velocidade do computador está ligada a um dos principais componentes da 

placa-mãe, que é o processador. O processador é um chip feito de silício 

responsável por executar as tarefas que nós determinamos. Entretanto, para que o 

processador realize tais tarefas ele necessita da ajuda da memória de acesso 

randômico, em inglês: Random Access Memory (RAM).  

Você costuma fazer muitas coisas ao mesmo tempo no computador, ou 

seja, você trabalha com muitas janelas abertas? O que seu computador 

precisa ter para funcionar bem realizando várias tarefas?  

Não basta ter um processador potente se o seu comutador não tiver bastante 

memória RAM. Enquanto o computador está ligado, essa memória armazena os 

dados instruídos pelo usuário, através dos dispositivos de entrada e saída do 
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computador como: teclado, mouse, impressora e monitor. Entretanto, a memória 

RAM se descarrega quando o computador é desligado. 

Mas e se quisermos armazenar fotos, documentos, trabalhos de escola 

e salvar jogos no computador de forma que estes dados estejam 

permanentes, mesmo depois que desligamos o computador?  

Para isso vamos precisar do disco rígido, em inglês: Hard Disc (HD ). O HD é 

um disco que serve para armazenar os dados de forma permanente no computador. 

Os discos rígidos podem armazenar, atualmente, centenas de gigabytes, mas a 

velocidade para acessar tais informações armazenadas vai depender da rotação 

com a qual o disco gira. Uma excelente velocidade de transmissão de dados, 

atualmente, está em torno de 10.000 rpm, ou seja, uma freqüência angular de 

10.000 rotações por minuto. 

Outra placa importante para o computador, que pode ou não compor a placa-

mãe, é a placa de vídeo. Na placa de vídeo existe um chip gráfico, um tipo de 

processador, que é responsável por gerar toda a parte visual transferida ao monitor, 

como imagens, efeitos, filmes, etc. A existência de outras placas como a placa de 

som e a placa de rede, que adicionadas à placa-mãe trazem funcionalidades a mais 

ao computador, são chamadas de placas de expansão. 

2.1.2 Segunda Parte - Pesquisando no Laboratório de Informática 

No Laboratório de Informática os educandos, ao realizarem suas pesquisas 

na internet, obtiveram do educador algumas palavras-chave para responderem as 

seguintes perguntas:  

 Se os computadores de hoje, os considerados microcomputadores, tem os 

componentes discutidos na aula passada, quais eram os componentes do 

primeiro computador?  

 Qual era o tamanho do primeiro computador?  

 Quando o computador foi inventado?  

 Quanto custava o primeiro computador?  

Os estudantes conseguiram responder tais perguntas pesquisando a história 

do computador, os percursos de fabricação, a mudança de válvulas para 

transistores, o aumento da performance e a diminuição dos componentes dos 

computadores com o passar do tempo. Por meio desta mesma pesquisa os alunos 



 38 

se deparam com um possível computador do futuro, o Computador Quântico, que 

promete maior rapidez na execução de tarefas com grande nível de complexidade. 

Sabemos que o processador é o principal componente que possibilita maior 

velocidade de processamento das informações. Surgiram, então, as perguntas:  

 Como aumentar a velocidade de processamento dos computadores?  

 É certo que contamos com computadores bastante eficientes na execução 

das nossas tarefas diárias, entretanto, estamos realmente satisfeitos com a 

velocidade atual e com o tamanho dos computadores?  

 Se o computador tem diminuído muito com o passar do tempo, quais são as 

perspectivas para o computador do futuro? 

Com a pesquisa no laboratório de informática, os estudantes conseguiram, 

também, responder essas perguntas, observando as vantagens que a Computação 

Quântica promete. Entretanto, novos problemas se apresentaram, cujas soluções 

dependem da introdução de conceitos da Mecânica Quântica:  

 Como construir um Computador Quântico?  

 Quais as dificuldades em se construir um Computador Quântico? 

 Se, por ventura tivermos a possibilidade de construir tal computador, quais as 

vantagens e problemas que teremos com um Computador Quântico na nossa 

sociedade? 

Para responder essas perguntas é preciso, também, entender melhor o 

funcionamento do próprio computador atual, o computador clássico. 

 

2.2 Organização do Conhecimento 

 

Na Organização do Conhecimento, o educador deve selecionar uma 

abordagem do conteúdo que possa esclarecer tanto os questionamentos iniciais 

levantados pelos educandos, quanto os formulados por ele mesmo. Neste momento 

o entendimento dos conceitos científicos se faz necessário para que os educandos 

tenham as devidas ferramentas para aplicarem os conhecimentos no momento 

seguinte. Esperando ter despertado nos educandos a necessidade de se 

empenharem em aprender conceitos novos, a partir da curiosidade epistemológica, 



 39 

o segundo momento deste trabalho tem o objetivo de manter a curiosidade sobre o 

novo conhecimento, através do diálogo, para que o estudante se sinta 

constantemente com disposição intelectual para aprender. Novamente recorremos à 

estrutura de perguntas e respostas para ilustrar o compromisso com a 

dialogicidade. 

Iniciamos a Organização do Conhecimento discutindo, na primeira parte, 

como os computadores atuais são construídos de forma a permitirem o 

armazenamento e processamento de dados. Na segunda parte discutimos o 

computador quântico, estabelecendo analogias com os “clássicos”. 

2.2.1 Primeira parte - Computação “Clássica”  

Iniciamos a discussão da computação clássica questionando a forma como o 

computador registra informações. 

Como o computador compreende o que queremos? Qual a linguagem 

que o computador utiliza para registrar os dados fornecidos por nós, 

usuários?  

A linguagem que o computador utiliza são os números binários e, como o 

nome já diz, os dados serão computados com apenas dois números, ou bits, 0 e 1. 

Na eletrônica digital, 0 representa a não existência de corrente elétrica e 1 

representa o caso em que esta esteja presente. Isso pode ser facilmente entendido 

se pensarmos em uma lâmpada que está apagada, correspondendo ao bit 0 e 

quando está acesa, ao bit 1. 

No nosso dia-a-dia utilizamos os números decimais, entretanto, o 

computador converte estes números em números binários. Um dos métodos para 

se converter um número decimal em números binários consiste em dividi-lo por 2 

até que seu quociente seja 1. Dessa forma, o número decimal será convertido em 

binário bastando juntar o quociente final 1 com os restos de todas as divisões por 2. 

Vejamos um exemplo com o número 120, na Figura 1. 

 

Figura 1: O número 120 sendo convertido para o sistema binário. 
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O número binário correspondente ao número 120 será: 1111000. Assim, cada 

dado que fornecemos ao computador, seja por números ou letras, será lido em 0 e 

1. Na lógica Booleana, o zero representa falso, enquanto o um representa 

verdadeiro.  

Mas, a partir desta lógica e da linguagem binária, como são realizadas 

as operações no computador e por qual processo o computador opera?  

Para trabalhar com os bits e torná-los algo lógico que possam ser aplicado 

para executar nossos comandos, são necessárias as chamadas portas lógicas. 

O que são portas lógicas?  

Os elementos constituintes do processador de um computador são as portas 

lógicas. Com estas portas são criados os circuitos integrados complexos, como o 

chip. As portas lógicas operam com tabelas verdades, utilizadas para fazer 

operações com os bits de entrada, que podem ser, como vimos, 0 e 1. Essas 

operações resultam em bits de saída que, dependendo da porta utilizada, pode 

modificar ou não os bits de entrada. Veremos as portas principais que são as portas 

NOT, AND e OR. As outras portas existentes são combinações das portas 

principais, como as portas NAND, NOR e XOR, que não serão abordadas nesta 

proposta. 

Porta NOT 

A porta NOT recebe apenas um bit de entrada e tem a função de inverter tal 

bit: portanto, o se o bit de entrada for 0 ele terá como saída o bit 1 e vice-versa 

(Figura 2). 

 

Figura 2: Esquema da porta lógica NOT. Ao lado,  
a tabela verdade de conversão dos bits. 

Porta AND 

Esta porta faz uma operação de multiplicação entre os dois bits de entrada 

(Figura 3). 



 41 

 

Figura 3: Esquema da porta lógica AND e a respectiva  
tabela verdade de conversão dos bits. 

Para compreendermos a porta AND vamos utilizar como FALSO (F) o bit 0 e 

VERDADEIRO o bit 1. Vamos supor, ainda, que você quer jogar em uma interface 

que permite apenas dois jogadores. Você não poderá jogar sozinho e precisará da 

companhia de seu amigo Bob. Se você quer jogar, mas Bob não quer jogar com 

você, o resultado é que não poderá jogar na interface pretendida, já que só é 

permitido dois jogadores. Vamos colocar isso na tabela verdade: você é o jogador A 

e Bob é o jogador B. Como você quer jogar, temos que o valor que você coloca na 

tabela é (V), de verdade, ou 1. Mas Bob não quer jogar, portanto, o valor na tabela 

será falso (F) ou 0. O resultado disso é que, mesmo querendo jogar você não 

poderá, pois a interface só permite dois jogadores e a tabela verdade vai indicar o 

valor 0 ou F. O resultado é o mesmo se invertermos os papeis: Bob quer jogar e 

você não. Mas se tanto você quanto Bob querem jogar, então os valores de A e B 

são (V) ou 1. Isso significa que o resultado na tabela verdade será (V) ou 1. Outro 

resultado seria quando nenhum dos dois quiser jogar, pois tanto A quanto B será (F) 

ou 0, resultando, também, (F) ou 0. 

Porta OR 

A porta OR, em português OU, também tem duas entradas e tem como 

operação a soma dos dois bits de entrada (Figura 4).  

 

Figura 4: Esquema da porta lógica OR e a respectiva tabela verdade. 

Ela pode ser entendida como sendo uma escolha que o usuário pode fazer, 

como por exemplo, a pergunta ao usuário se você quer o café com açúcar (bit 0 ou 

F) ou com adoçante (bit 1 ou V). O resultado será Falso somente quando os dois 
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bits de entrada estiverem Falsos. 

Como estas portas são aplicadas na tecnologia?  

São produzidos, com estas portas, os circuitos integrados, que geralmente 

são formados por combinações de apenas uma determinada porta, devido ao 

menor custo para fabricação. Na Figura 5 temos um circuito integrado construído 

apenas com a porta AND. 

 

Figura 5: Acima o circuito eletrônico e abaixo 
a foto de um chip com porta AND1. 

Este circuito integrado não é feito apenas por portas lógicas, mas também 

por transistores, que são componentes eletrônicos que podem ampliar ou não a 

corrente elétrica. 

Mas estes circuitos de nada servem se não houver um comando 

realizado por nós para a execução de tarefas. Então, como o usuário se 

comunica com a máquina? 

Os comandos que o computador precisa para realizar tarefas são feitos 

através dos algoritmos. Um exemplo de algoritmo é quando você vai utilizar o e-

mail. Quanto você entra na página do seu e-mail, primeiramente você deve 

preencher o nome do usuário, que é o seu endereço de e-mail e logo após é pedido 

sua senha. Se você entrar com seu nome de usuário e sua senha correta então 

você vai conseguir acessar o seu e-mail. Entretanto, caso você digite a senha ou 

seu endereço errado, o computador te avisará que existe algum erro nas suas 

informações e pedirá que digite tudo novamente.  

                                                 
1
 Extraído de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_lógica, em 10/03/2012 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_l%C3%B3gica
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Nós conseguimos acessar o e-mail através deste algoritmo, mas como 

ele é feito?  

Ele é feito por meio de operações estruturadas como no exemplo a seguir. 

Suponhamos que desejamos fazer um algoritmo que some dois valores: um valor A 

e um valor B. Para nós usuários, que vamos nos beneficiar da comodidade do 

computador somar os números fornecidos por nós, aparecerá na tela primeiramente 

um comando para informamos o valor A, depois informarmos o valor B e o 

computador nos dará o resultado, ou seja, a soma A + B. Mas quem for fazer este 

algoritmo precisará estruturá-lo como descrito abaixo: 

Variáveis: SOMA, A, B: inteiro; 

Inicio 

Escreva ("Digite um numero"); 

Leia (A); 

Escreva ("Digite outro numero"); 

Leia (B); 

Some A + B; 

Escreva (SOMA); 

Fim. 

Existem várias linguagens para converter o algoritmo em linhas de comando, 

como C + +, Java, Pascal, Fortran, etc. Esses são os fundamentos básicos da 

computação atual.  

2.2.2 Segunda Parte - Computação Quântica 

Nas próximas aulas serão introduzidos os conceitos necessários para a 

compreensão de como será o computador do futuro se o paradigma for a Física 

Quântica. 

Agora estamos aptos para adentrarmos no mundo da Computação 

Quântica (CQ). Mas por que a palavra quântica é utilizada para tratar desta 

nova tecnologia? O que seria quântico ou o que muda no computador atual 

com os conceitos da Física Quântica? 

Para o ensino de CQ, os estudantes devem entender alguns conceitos da 

Física Quântica. Eles precisam entender o comportamento dual do elétron, bem 

como o conceito de partícula, tanto na Física Clássica quanto na Física Quântica e 

ter conhecimento do comportamento das ondas, cuja principal característica é a 

superposição das mesmas, resultando num padrão de interferência. Para este fim 



 44 

escolhemos o experimento da dupla fenda. Utilizamos como base de apoio o filme 

do Doutor Quantum (ARNTZ, CHASSE, VICENTE, 2006), pois esta animação 

contém elementos para o entendimento da CQ, devido os conceitos de 

sobreposição dos estados quânticos e o fenômeno de interferência, que conferem 

maior performance em relação ao computador clássico do ponto de vista do 

aumento da velocidade de processamento e armazenamento de informação. 

No que consiste o experimento da dupla fenda? 

Interessados em entender a natureza da luz, Isaac Newton e Christian 

Huygens tinham opiniões diferentes. Para Newton, a luz era constituída de 

corpúsculos, onde as leis da refração e da reflexão mostravam sua peculiaridade 

corpuscular. Entretanto, Huygens acreditava que a luz possuía características 

ondulatórias. As principais características das ondas são os fenômenos de difração 

e interferência que elas produzem. Em 1801, Thomas Young realiza a experiência 

da dupla fenda, também conhecida por experiência de Young, e seus resultados 

mostram que Huygens estava com a razão: a luz, ao se propagar, possui natureza 

ondulatória. 

A experiência da dupla fenda consiste em incidir um feixe de luz em um 

anteparo com duas fendas. Na passagem por estas fendas a luz sofre difração e 

interfere com a luz proveniente de cada uma das fendas originando um padrão de 

franjas claras e escuras num segundo anteparo, ou seja, um padrão de 

interferência. Se lançarmos ondas nestas fendas, por exemplo, ondas na superfície 

da água, o padrão de interferência acontecerá: em alguns pontos do segundo 

anteparo as ondas serão amplificadas e em outros serão extintas. Isso não seria 

verificado caso lançássemos partículas, como bolinhas de gude, com um canhão 

que as atirasse para todos os lados em um anteparo com duas fendas: o resultado 

seriam dois feixes de bolinhas de gude em um anteparo após as duas fendas. 

Dessa forma teríamos posições bem definidas destas partículas, o que as 

caracterizam como corpúsculos. 

Mas, o que acontece quando realizamos o mesmo experimento com 

elétrons?  

Os elétrons, até o início do século XX, eram considerados como uma das 

partículas que constituíam os átomos, portanto, considerados como corpúsculos 

diminutos. Para o experimento da dupla fenda poderíamos utilizar um canhão de 
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elétrons, que pode ser feito aquecendo-se um fio metálico de tungstênio. Quando 

apenas uma fenda está aberta de cada vez, os elétrons se comportam de acordo 

com a previsão da época, ou seja, de maneira corpuscular, com trajetória bem 

definida. Entretanto, uma contradição acontece quando os elétrons incidem pelas 

duas fendas abertas. O resultado é que no anteparo observamos um padrão de 

interferência, como nas ondas. Uma explicação para este fenômeno seria: como 

são muitos elétrons lançados pelas fendas, a trajetória de um poderia ter interferido 

com a trajetória do outro, revelando, ao final do experimento, um padrão de 

interferência. Se reduzirmos bastante a temperatura do filamento de tungstênio, de 

forma que um elétron de cada vez seja lançado na dupla fenda, o resultado, depois 

de um tempo bem maior do que na experiência anterior, se constitui num padrão de 

interferência como nas ondas. Se o elétron fosse considerado uma partícula, 

deveria ter uma trajetória bem definida, entretanto, se comporta como as ondas. 

Não satisfeitos com estes resultados, podemos tentar saber por qual fenda o 

elétron passou, adicionando um detector de Geiger, ou mesmo incidindo fótons em 

uma das fendas. Entretanto, quando tentamos medir por qual fenda o elétron 

passou o padrão de interferência é destruído e os elétrons se comportam, 

novamente, como partículas. Portanto, a medida destrói a interferência ou o 

fenômeno de superposição. O comportamento onda-partícula dos elétrons é 

particular do mundo quântico. Outra característica da Física Quântica é a 

impossibilidade de prever com certeza a trajetória da partícula sem medir, pois 

vimos que na tentativa de medir por qual fenda passou o elétron a interferência é 

destruída. 

Vimos que o conceito fundamental da computação clássica é o bit, 

podendo assumir os valores 0 ou 1, mas e na computação quântica?  

Na computação quântica o conceito fundamental é o qbit, que é um bit 

quântico. O qbit pode assumir valores, de forma análoga ao bit, |0> ou |1>, onde 

essa notação | > pode ser comparada a um vetor, ao invés de ser uma “flecha”, 

como utilizamos classicamente. Além dos valores |0> ou |1>, eles podem estar em 

superposição o (ou sobreposição) de estados, ou seja, |0> e |1> ao mesmo tempo, 

diferentemente dos bits clássicos. Isso se deve ao fenômeno de interferência, visto 

no experimento da dupla fenda. 

Essa superposição de estados pode ser escrita pela equação: 



 46 

 

Onde α e β são números complexos que podem designar o tamanho da 

fenda. Por exemplo: seja a fenda 1 com um tamanho α e seja a fenda 2 com 

tamanho β. Se as duas fendas tiverem o mesmo tamanho, então α = β. Notem que 

tanto α quanto β podem assumir qualquer valor complexo, garantindo infinitas 

possibilidades de informação, diferentemente do bit clássico que pode ter o valor 0 

ou o valor 1. 

Dessa forma, conforme ilustrado na Tabela 1, um qbit (ou qubit) faz o papel 

de dois bits clássicos e para 109.950.533.632 bits clássicos podemos utilizar 

apenas 40 qbits. Tudo isso devido à superposição de estados, que são possíveis de 

acordo com a Física Quântica. 

 

Tabela 1: equivalência entre qbits e bits. 

Mas, fisicamente, quem faria o papel dos qbits?  

Sabemos que em computadores clássicos utilizamos corrente elétrica, mas 

na computação quântica precisamos de um elemento que possa estar em pelo 

menos dois níveis para fazer o papel do qbit |0> e |1>. Para tanto, na natureza, 

podemos utilizar elétrons, íons, nêutrons, fótons, spins, pontos quânticos, etc. 

O que faz com que os qbits tornem o computador mais rápido? 

O paralelismo quântico, pois os bits do computador que utilizamos em nosso 

cotidiano, o computador clássico, são agrupados em conjuntos chamados 

registradores (CABRAL, et al 2004) e como os bits clássicos podem assumir dois 

valores, 0 ou 1, um registrador que contenha n bits pode armazenar 2n números 
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dados diferentes, mas apenas um por vez. De forma análoga, no entanto, caso 

tivéssemos um computador quântico que registrasse n qbits, a capacidade de 

armazenamento seria também de 2n, mas com a diferença que seria ao mesmo 

tempo, devido à superposição de estados. Armazenar 2n números ao mesmo tempo 

significa que o trabalho de execução deste registrador se dá de forma paralela. O 

paralelismo quântico, portanto, será responsável pela melhor performance do 

computador quântico em relação aos clássicos. 

Como funcionam as portas lógicas na computação quântica? 

Tanto quanto no computador clássico, as portas lógicas interpretam a 

informação e realizam as operações necessárias. Existe apenas uma porta quântica 

análoga a uma porta clássica, que é a porta NOT quântica. As outras portas 

quânticas que falaremos aqui usam as leis da mecânica quântica, como operações 

com números complexos e a sobreposição de estados. 

Porta quântica “NÃO” 

Esta porta é representada pela Figura 6 abaixo: 

 

Figura 6: Representação da porta quântica NOT. 

Lembram da porta NOT clássica?  

A porta clássica NOT clássica invertia o bit da entrada, ou seja, se entra o bit 

0 ela inverte na sua saída para 1 e vice-versa. Portanto, na porta NOT quântica a 

informação que inicialmente estava em |0> depois da inversão passa a estar me |1> 

e a que estava em |1> passa a estar em |0>. 

Porta Z 

Esta porta não tem nenhum análogo clássico, ou seja, não há nenhuma porta 

clássica que podemos comparar com a porta Z. Ela é representada como na Figura 

7. 

 

Figura 7: Representação da porta quântica Z. 
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A operação realizada pela porta Z consiste em colocar uma fase, ou um sinal 

de menos, apenas quando o qbit for |1>. Dessa forma, se o qbit inicial for |0> nada 

acontece depois da operação da porta Z e quando o qbit inicial for |1> depois da 

operação o qbit ganha uma fase (inverte do sinal). 

Porta “Hadamard” 

É uma porta que leva o qbit inicial a um estado de superposição (Figura 8). 

Esta porta também não tem nenhum análogo clássico e é muito importante para 

operações de vários algoritmos. 

 

Figura 8: Esquema da porta quântica Hadamard. 

Observem que se o qbit inicial for |0> os termos são todos positivos, mas se 

de início o qbit for |1>, um sinal de menos aparece no termo correspondente. 

Vimos que a superposição dos qbits aumenta a performance em 

comparação com os bits clássicos. Mas como podemos utilizá-los de forma 

prática para a realização de tarefas?  

Para isso devemos enviar comandos ao computador quântico, portanto, será 

necessário construir algoritmos quânticos. Apresentaremos a seguir alguns 

algoritmos já existentes. 

O Algoritmo de Deutsch 

Em 1985 o físico David Deutsch desenvolveu o primeiro algoritmo quântico. 

Este algoritmo é bastante simples e mostra a potencialidade da computação 

quântica através da combinação entre paralelismo e interferência (DEUTSCH, 

1985). Este algoritmo consiste em avaliar se uma função binária é constante ou 

balanceada. Seja uma função f(x). Essa função binária será considerada constante 

se: 

 

E será considerada balanceada quando: 

 

Classicamente, para saber se uma função é constante ou balanceada, 
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precisaríamos fazer pelo menos duas medidas. Considere que a função que 

estamos tratando seja uma reta. Para saber se ela é constante precisaríamos olhar 

pelo menos dois pontos e se nestes dois pontos a reta for horizontal, de forma que 

não mude o valor, a função será constante. Da mesma forma, se a reta em um 

ponto tem determinado valor e se no próximo ponto o valor for diferente do primeiro, 

então saberemos que a função é balanceada. Portanto, classicamente, deveríamos 

fazer duas medidas para saber se uma determinada função binária é ou não 

constante. 

Com o algoritmo de Deutsch, ao invés de medirmos duas vezes o 

comportamento de cada função mediríamos apenas uma vez e já saberíamos se 

esta função binária é constante ou balanceada. Este algoritmo mostra que se 

precisarmos fazer um conjunto extenso de medidas, estas seriam reduzidas à 

metade se utilizássemos o algoritmo de Deutsch. Esse ganho em velocidade é 

devido à superposição de estados e a realização paralela da medida. 

Algoritmo de Grover 

Este algoritmo consiste em fazer uma busca em uma lista extensa e 

desordenada de dados (GROVER, 1997). Suponha que existem N itens em uma 

lista. Com um algoritmo clássico, na melhor das hipóteses o item procurado é o 

primeiro da lista e na pior das hipóteses pode ser o último. Dessa forma, podemos 

dizer que, em média, são necessárias N/2 operações com um algoritmo de busca 

clássico. Entretanto, com o algoritmo de Grover, que é um algoritmo quântico, são 

necessárias apenas √N operações, na pior das hipóteses. Para entender o quanto o 

algoritmo de Grover é bem mais rápido que qualquer algoritmo de busca clássico, 

suponha que precisamos buscar um item em uma lista desordenada com 100 itens, 

ou seja, N = 100. Com o algoritmo clássico teremos em média 50 operações para 

acharmos o item procurado e com o algoritmo de busca quântico teríamos que 

realizar apenas 10 operações. As vantagens do algoritmo quântico são, realmente, 

maiores do que o algoritmo clássico. 

Algoritmo de Shor 

O algoritmo de Shor (1997) é um algoritmo de fatoração de números primos. 

A fatoração em números primos é de grande importância tecnológica no que diz 

respeito à criptografia atual. A criptografia que utilizamos atualmente consiste em 

elaborar uma chave criptográfica composta pela multiplicação de números primos 
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de muitos dígitos. Se alguém quiser interceptar a mensagem criptografada, que 

pode ser senhas de bancos, mensagens por e-mail, etc., precisará fatorar esta 

chave para identificar os números primos. É relativamente fácil a multiplicação de 

números primos para criação de chaves criptográficas, entretanto, a sua fatoração 

constitui um problema considerado intratável pela computação clássica, pois o 

tempo para tal fatoração cresce de forma exponencial. Essa impossibilidade de 

fatorar uma chave que contenha um número composto por números primos de 

muitos dígitos é a base da segurança da criptografia atual. Com a computação 

quântica o problema da fatoração é posto em xeque. Isso por causa do algoritmo de 

Shor, que reduz de forma polinomial o tempo de fatoração de números primos. 

Para compreender melhor, considere um número inteiro n composto de 

números primos com muitos dígitos. Para fatorar este número utilizando o melhor 

algoritmo clássico conhecido são necessárias n.2n operações. Como o número de 

operações é exponencial, rapidamente se torna impossível fatorar e por isso o 

problema é considerado intratável. 

Seja um número pequeno, apenas para entendermos a potencialidade do 

algoritmo de Shor, por exemplo, n = 15: 

– classicamente seriam necessárias n.2n = 15.215 = 491.520 operações; 

– com o algoritmo de Shor seriam necessárias apenas n2 = 152 = 225 

operações. 

Os tempos de fatoração clássica e quântica estão comparados na Tabela 2, 

abaixo: 

 

Tabela 2: Comparação dos tempos de fatoração entre  
o algoritmo clássico e o de Shor (OLIVEIRA, 2009).  

Esses resultados mostram que, se for possível criar um computador quântico, 

teremos que mudar a forma de fazermos a criptografia. Existem estudos a respeito 

de uma nova maneira de criptografar os dados, através das leis da mecânica 
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quântica, que se entende ser uma nova linha de pesquisa: a criptografia quântica. 

Todos os algoritmos quânticos acima já foram demonstrados em laboratório 

(OLIVEIRA, 2009).  

Já sabemos que os computadores quânticos podem trabalhar com os 

qbits, que as operações com estes são feitas por meio das portas lógicas 

quânticas e que existem alguns algoritmos quânticos. Sabendo de tudo isso, 

por que ainda não construíram um Computador Quântico? Existe algum 

impedimento para tal construção? 

Um dos grandes problemas para a existência do Computador Quântico é o 

problema da decoerência, pelo qual o ambiente se comporta como se fossem 

realizadas várias medidas no sistema computacional, reduzindo o tempo de 

superposição dos estados. Vimos acima que a superposição de qbits é o que 

garante a velocidade de processamento do computador quântico. Se for destruída a 

superposição, dizemos que o estado foi colapsado, os qbits se comportam como se 

fossem bits clássicos e não poderíamos desfrutar das vantagens da Física Quântica 

de trabalhar de forma paralela com os qbits. Esse problema dificulta a construção 

do hardware do computador quântico, pois seria necessário um isolamento total do 

ambiente. Entretanto, os pesquisadores já conseguiram controlar o ambiente e fazer 

com que a decoerência diminua de tal forma que a superposição permaneça intacta 

por tempo suficiente, possibilitando o processamento da informação (TAKAHASHI et 

al, 2011). 

 

2.3 Aplicação do Conhecimento 

 

No ultimo momento, que é a Aplicação do Conhecimento, o estudante devera 

ser capaz de usar os conhecimentos adquiridos nos momentos anteriores para 

analisar de forma crítica os problemas propostos. Assim, partindo do tema inicial, o 

educando, junto com o educador, deverá buscar novos temas, estendendo o 

aprendizado para aplicar em situações reais ou simuladas. No terceiro momento o 

pensamento crítico deve ser concretizado. Nos momentos anteriores também existe 

o pensamento crítico, mas é na aplicação do conhecimento que os estudantes tem 

condições de fundamentar suas opiniões sobre Ciência e Tecnologia.  

Nesta proposta, para o terceiro momento propusemos duas tarefas: um 
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debate sobre as implicações da tecnologia dos computadores clássicos e quânticos 

e a apresentação de pôsteres sobre temas que dizem respeito tanto à computação 

clássica quanto à quântica.  

Para participar do debate os estudantes precisaram, com a ajuda do 

professor, pesquisar novos temas. O debate foi organizado estabelecendo-se 

grupos de “ataque” e “defesa” inspirado na estratégia de role-play, jogo de papeis, 

muito utilizada na abordagem CTS. Os temas confrontados foram: 

 Benefícios versus malefícios do computador atual na sociedade. 

 Benefícios versus malefícios do Computador Quântico na sociedade. 

 É possível versus não é possível implementar o Computador Quântico. 

A seção de pôsteres, que também tinha como objetivo avaliar elementos de 

CTS, teve como temas: 

 História da Computação Quântica. 

 Quem pode fazer o papel dos qbits fisicamente? 

 Implementação do Computador. 

 Já existem computadores quânticos? 

 Dualidade onda-partícula.  

 Teletransporte na Computação Quântica. 

 Portas lógicas quânticas. 

Com estes temas tivemos condições de retomar as questões não 

respondidas da Problematização Inicial bem como avaliar os conceitos introduzidos 

no segundo momento. Essa avaliação gira em torno dos pressupostos da ACT com 

enfoque CTS.  

Mais detalhes sobre essas atividades serão apresentados no Capítulo 4 

desta dissertação.  

 

 

 

 



 53 

 

CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, para a qual importam as características 

dos participantes e a escolha das ferramentas de construção dos dados e análise 

dos resultados. Neste capítulo, após justificar nossas escolhas, faremos uma breve 

descrição dos procedimentos da pesquisa. 

  

3.1 Pesquisa Qualitativa 

 

Optamos por uma metodologia na qual a qualidade da resposta do sujeito é o 

dado principal da pesquisa, sendo, portanto, uma pesquisa qualitativa. Segundo 

Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa possui cinco características. A 

primeira característica é que a fonte direta de dados é dada pelo ambiente natural, 

em que o investigador é instrumento principal. O ambiente natural é a escola ou o 

local em que o pesquisador vai atuar e o investigador é o instrumento principal 

devido à preocupação do contexto em que pessoas do campo de pesquisa vivem 

sua cultura, os problemas políticos, etc.  

A segunda característica seria que a investigação qualitativa é descritiva, no 

sentido que os números dão lugar as palavras ou imagens. Assim, os dados podem 

se constituírem de “(...) transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, 

vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros registros oficiais (BOGDAN, 

1994, p.48)”. A descrição constitui papel primordial para pesquisa qualitativa, pois 

permite uma grande amplitude para coleta de dados. 

A terceira característica é que os investigadores qualitativos interessam-se 

mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos. Essa, ao 

nosso ver, é uma das principais características da pesquisa qualitativa. Para os 

pesquisadores qualitativos importa o processo pelo qual os dados são obtidos e 

analisados. 

A quarta característica sugere que os investigadores qualitativos tendem a 

analisar os seus dados de forma indutiva. Isso significa que é impossível prever 

tudo de antemão, pois o objeto de estudo se estabelece melhor durante a 
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construção e análise dos dados. Daí, [...] o processo de análise de dados é como 

um funil: as coisas estão abertas de início (ou no topo) e vão-se tornando mais 

fechadas e especificadas no extremo (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.50). 

A quinta característica é que o significado é de importância vital na 

abordagem qualitativa, porque o investigador está sempre a questionar o sujeito, 

levando em conta sua vida social e seu modo de viver. Assim, deve-se levar em 

conta o sentido que determinado conceito tem para o sujeito. 

 

3.2 Perfil e contexto social dos participantes 

 

A pesquisa foi realizada em uma instituição pública de ensino, com uma 

turma de 28 estudantes do primeiro ano do Ensino Médio no período matutino. No 

início da nossa intervenção aplicamos o Primeiro Questionário (Apêndice 1), que 

teve como objetivo avaliar o perfil e as relações materiais dos estudantes, 

observando o nível de acesso à tecnologia do computador, para quais finalidades os 

estudantes utilizam e o nível de entendimento sobre seu funcionamento. 

Da pergunta 1 à 5, fizemos o seguinte levantamento: dos 28 participantes, 19 

possuem computador em casa e 22 alunos tem acesso à internet, utilizando em 

casa, em lan-house ou na casa de algum parente. Os participantes que tem acesso 

à internet a utilizam para ver vídeos, MSN e Orkut e apenas 13 estudantes a 

utilizam para pesquisa escolar.  

As questões 6, 7 e 8 (Apêndice 1) objetivavam verificar o conhecimento do 

estudante sobre seu próprio computador. Apenas cinco estudantes souberam 

responder o quanto de memória RAM seus computadores possuíam e quatro 

estudantes responderam sobre a velocidade do processador que seus 

computadores comportavam, sendo que dois destes não souberam a unidade 

adequada para a velocidade do processador.  

Dentre as perguntas que objetivavam verificar o nível de compreensão mais 

ampla sobre o funcionamento geral do computador (questões de 9 à 12), apenas 

dois estudantes conseguiram responder a questão que tratava da diferença entre 

software e hardware. Os demais não souberam responder. 

Mesmo tendo, em sua maioria, acesso à tecnologia do computador, o nível 

de entendimento sobre o funcionamento da tecnologia utilizada é precário, ou seja, 

os estudantes mal conhecem o computador que utilizam. 
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3.3 Ferramentas de coleta de dados 

  

Utilizamos duas ferramentas de coleta de dados: questionário e gravação em 

vídeo. 

3.3.1 Questionário 

De acordo com Oliveira (2008) o questionário pode ser definido como uma 

técnica para obtenção de informações sobre qualquer dado que o pesquisador 

deseja registrar, levando em conta seu objetivo de análise. Não existe um número 

certo de perguntas que deve conter um questionário e este pode ser aplicado pelo 

pesquisador ou qualquer outro indivíduo. 

O questionário pode ser composto por questões abertas e/ou fechadas 

(OLIVEIRA, 2008). As questões abertas deixam o indivíduo mais à vontade, dando-

lhe oportunidade de expressar-se e o pesquisador pode obter respostas mais 

amplas e ricas. Já as questões fechadas limitam a resposta do investigado e 

restringem a interpretação do pesquisador, ganhando, no entanto, mais 

objetividade. De acordo com Minayo et. al. (2005), além das questões abertas e 

fechadas, pode existir o tipo “questão mista”, que é a combinação das duas 

anteriores, cujo objetivo é “garantir a exaustão de todas as possibilidades frente ao 

tema tratado” (MINAYO, et. al. 2005, p.148). 

Escolhemos o questionário como ferramenta de obtenção de dados devido à 

amostragem de sujeitos, pois contávamos com vinte e oito (28) estudantes, com 

uma variação de participação por aula de vinte e três (23) à vinte e cinco (25) 

estudantes. Como o tempo da nossa intervenção foi de apenas seis aulas, os 

questionários constituíram a ferramenta viável, atingindo um maior número de 

pessoas de maneira simultânea. Dessa forma, escolhemos questões abertas e 

mistas para construir o primeiro questionário (Apêndice 1), cujo objetivo era fazer o 

levantamento do perfil dos alunos, e questões abertas, para os demais 

questionários, por notarmos que os estudantes se manifestavam melhor por escrito 

do que na forma oral, uma vez que não tinham familiaridade com a prática do 

diálogo. 

 

3.3.2 Gravação em Vídeo 

A utilização de vídeo como ferramenta de coleta de dados tem como objetivo 

o registro dinâmico das manifestações culturais de um sujeito ou grupo. A vantagem 

do vídeo em relação ao áudio é tornar possível o registro de expressões e 



 56 

idiossincrasias do sujeito entrevistado ou observado e a identificação dos sujeitos 

no caso de registro de grupos. 

Utilizamos a gravação em vídeo no terceiro momento da nossa pesquisa, 

marcado por um debate envolvendo questões sobre a ciência da computação, a 

tecnologia do computador e os desdobramentos sociais decorrentes. Todo o debate 

foi filmado e para a análise dos dados utilizamos apenas as falas dos participantes, 

por meio de uma transcrição literal. 

Como utilizamos questionários e a apenas as falas da gravação em vídeo, 

consideramos que o método para a análise dos dados deve se pautar na análise de 

conteúdo. (BARDIN, 2009) 

 

3.4 Referencial de análise: análise de conteúdo 

  

Segundo Bardin (2009), existem três fases que compõem a análise de 

conteúdo: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. A 

pré-análise é a fase de organizar o material a ser analisado, mesmo que sua 

estrutura esteja em aberto. É nesta fase que se escolhem os documentos que serão 

utilizados, descartando o que se considera irrelevante; além disso neste momento 

deve-se voltar às hipóteses primárias e elaborar indicadores para a argumentação 

final. A exploração do material tem com o objetivo a transformação dos documentos 

“brutos” em respostas às perguntas da pequisa. Para realizar o tratamento dos 

dados, segundo Bardin (2009), é necessário codificá-los e a codificação 

corresponde a uma transformação.    

Ainda segundo a autora, a organização da codificação compreende três 

escolhas: escolha das unidades, escolha das regras de contagem e a escolha das 

categorias. As unidades aqui tratadas são as unidades de registro e de contexto. A 

unidade de registro é a unidade de significação a ser codificada, sendo entendida 

como unidade de base que será ainda categorizada tendo, muitas vezes, uma 

contagem frequencial. A unidade de registro pode ser a palavra, o tema, o objeto, o 

personagem, o acontecimento, o documento. Já a unidade de contexto auxilia a 

compreensão do pesquisador para codificar a unidade de registro. A unidade de 

contexto é superior à unidade de registro pois, como exemplifica Bardin (2009), as 

palavras liberdade, ordem, progresso, democracia, sociedade, fazem sentidos 

distintos se for levado em conta diferentes contextos. As regras de contagem, ou de 

enumeração compreendem o modo de contagem. A regra de contagem quantitativa 
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baseia-se na frequência de aparição e o qualitativo na presença ou ausência, que 

passa a ser um índice melhor do que a frequência. A escolha das categorias pode 

seguir diversos caminhos, que vão desde a identificação de unidades em comum 

até a adoção de categorias à priori, com base em hipóteses ou referencial teórico. 

A ferramenta lógica mais pertinente à análise de conteúdo é a inferência. 

A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos 
ou não). (BARDIN, 2009, p. 40) 

Para Bardin (2009), inferir trata-se de uma operação lógica, sendo admitida 

uma proposição, levando-se em conta a aceitação de outras proposições. 

Em resumo, a análise de conteúdo é um: 

[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do 
conteúdo das mensagens indicadores (quantitativas ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
(BARDIN, 2009, p.44). 

Assim, mesmo não dispondo de operações analíticas em sua pesquisa, o 

analista de conteúdo pode criar deduções lógicas de forma a enriquecer a 

interpretação final. 

Em nossa pesquisa procuramos unidades de significado que fornecessem 

indícios de uma alfabetização científica e tecnológica condizente com a proposta da 

nossa intervenção. Por trabalharmos com uma quantidade de dados relativamente 

pequena, adotamos o critério de presença de termos específicos da abordagem 

CTS. Para a construção das categorias nos baseamos nos pressupostos teóricos 

sobre os objetivos da ACT com enfoque CTS. 

 

3.5 Procedimentos da pesquisa 

 

Nossa intervenção foi planejada de acordo com os três momentos 

pedagógicos, durante os quais propusemos três questionários e uma atividade extra 

e realizamos a gravação em vídeo. Utilizamos um período total de 6 (seis) aulas 

duplas, de 1,5 h (uma hora e meia) distribuídas como descrito a seguir. 

 

3.5.1 Primeiro Momento 

 O primeiro momento foi marcado por três atividades na mesma aula (tabela 

3): o levantamento do perfil dos participantes, uma discussão inicial sobre o 

computador e em seguida uma pesquisa no laboratório de informática da escola. 
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Iniciamos nossa intervenção conversando com os estudantes sobre nossos 

objetivos e em seguida pedimos que respondessem ao Primeiro Questionário 

(Apêndice 1), com o objetivo de fazer o levantamento do perfil dos estudantes. 

Utilizamos o questionário com questões abertas e mistas com o intuito de conhecer 

um pouco da realidade social e material da turma. Este questionário teve como 

objetivo entender o contexto no qual os sujeitos estavam inseridos, levando em 

conta o nível de acesso à tecnologia do computador, bem como as relações 

materiais envolvidas, que poderiam nos fornecer indicadores de interesse, ou não, 

em aprofundar seus conhecimentos sobre esta tecnologia.  

 

Ordem Atividades Conteúdos/Objetivos 

1 Primeiro Questionário (Apêndice 1) Levantamento do perfil dos 

estudantes 

2 Discussão inicial sobre o 

computador. 

Uso e demonstração dos principais 

componentes do computador: placa 

mãe, placa de vídeo, processador, 

memória RAM, e HD 

3 Pesquisa no laboratório de 

informática: Segundo Questionário 

(Apêndice 2). 

Pesquisa sobre a história do 

computador e suas perspectivas 

futuras. 

Tabela 3: organização do primeiro momento 

 

Logo após, apresentamos as partes componentes de um computador (placa-

mãe, processador, memória RAM, e HD), reproduzindo as perguntas que 

constavam no primeiro questionário e incentivando a participação dos estudantes.  

Depois disso, encaminhamos os estudantes até a sala de informática, onde 

propusemos uma pesquisa na rede internet. Eles deveriam pesquisar 

individualmente, mas discutirem e elaborarem perguntas em grupo. Fornecemos 

algumas palavras-chave (história do computador, primeiro computador e 

computador do futuro) para orientar a pesquisa, porém deixamos livre o acesso a 

qualquer conteúdo. Formamos grupos para discussão e pedimos que elaborassem 

perguntas, que consideramos ser nosso Segundo Questionário (Apêndice 2). 

 

3.5.2 Segundo Momento 

 Para o desenvolvimento do segundo momento utilizamos três aulas (Tabela 
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4). Na segunda aula discutimos sobre: números binários e bits, portas lógicas e 

transistor, algoritmo clássico, por que Mecânica Quântica e no final projetamos a 

animação do Dr. Quantum para ilustrar o experimento da dupla fenda. O 

experimento foi explicado e algumas perguntas foram propostas para provocar uma 

discussão, no entanto, os estudantes não se envolveram na discussão. Percebendo 

que havia muita dificuldade de expressão no ambiente coletivo, elaboramos uma 

Atividade Extra2 que pedia: “Escreva o que você entendeu do experimento 

mostrado no filme”. Esta atividade foi considerada como dado da pesquisa. Parte 

desta mesma aula foi realizada no laboratório de informática, onde utilizamos uma 

apresentação em Power Point para introduzir outros conceitos. 

 

Aulas Conteúdos discutidos 

Segunda aula Números binários e bits, portas lógicas, transistores, 

algoritmo clássico, o por que da palavra Mecânica 

Quântica, dupla fenda. Atividade Extra. 

Terceira aula Repetição do experimento da dupla fenda, 

funcionamento da computação quântica e aplicação 

do Terceiro Questionário. 

Quarta aula retorno à sala de informática, revisão dos principais 

conceitos e formação de grupos sobre temas para 

pôster. 

Tabela 4: organização do segundo momento. 

 

Avaliando a Atividade Extra, percebemos que os estudantes não haviam 

compreendido os conceitos de Física Quântica provenientes do experimento da 

dupla fenda. Na aula seguinte retomamos a discussão do experimento da dupla-

fenda, reproduzimos a animação do Dr. Quantum outras duas vezes, interrompendo 

a exibição para provocar discussões e pedimos aos estudantes que descrevessem, 

novamente, com suas palavras o experimento da dupla-fenda, o que consideramos 

ser o Terceiro Questionário (Apêndice 3). Percebemos que nesta nova tentativa os 

                                                 
2
Esta atividade extra não estava em nossos planos iniciais. Queríamos um ambiente 

dialógico na sala de aula, entretanto, os alunos não estavam acostumados com tal prática. 
Para saber se os estudantes estavam compreendendo o que queríamos tratar, 
desenvolvemos esta atividade extra. 
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estudantes perguntaram e participaram mais.  

Na última aula da organização do conhecimento retornamos à sala de 

informática, revisamos os conteúdos e discussões destacando as principais 

diferenças entre os computadores clássicos e quânticos. Propusemos então a 

formação de grupos para uma pesquisa sobre temas pouco aprofundados na nossa 

intervenção, que deveria ser apresentada em forma de pôster. 

 

3.5.3 Terceiro Momento 

O objetivo do terceiro momento era avaliar os estudantes em termos da 

formação de conceitos e de reflexão crítica sobre ciência e tecnologia dentro dos 

pressupostos da ACT. Na penúltima aula da intervenção propusemos que, além da 

exposição dos pôsteres, fizéssemos um debate sobre benefícios e malefícios da 

tecnologia do computador, tanto o clássico quanto o quântico, bem como sobre a 

possibilidade ou não da implementação do computador quântico. O debate foi  

 

Aulas Conteúdos discutidos 

Quinta aula Organização dos grupos para debate. 

Sexta aula Debate e apresentação de cartazes. 

Tabela 5: organização do terceiro momento. 

 

organizado em pares dos mesmos grupos dos pôsteres, sendo que um grupo 

apresentaria os benefícios e o outro os malefícios, e no caso do computador 

quântico, um grupo defenderia a possibilidade de sua implementação e o outro a 

impossibilidade. Este debate, com a apresentação dos pôsteres, foi gravado em 

vídeo. 
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CAPÍTULO 4 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

A pergunta que orienta nossa pesquisa é: qual é o potencial do ensino de 

Computação Quântica, numa concepção problematizadora, para o desenvolvimento 

da ACT com enfoque CTS? Ou seja, que aspectos da ACT com enfoque CTS 

podem ser contemplados pela introdução da Computação Quântica numa 

abordagem problematizadora? Para respondê-la recorremos à análise dos 

questionários e da gravação em vídeo do debate com a exposição de pôsteres.   

Nossa primeira preocupação, no entanto, foi avaliar, pelas respostas ao 

Segundo Questionário (Apêndice 2), se no momento da problematização inicial 

conseguimos mobilizar a curiosidade dos participantes para o tema Computação 

Quântica e, ao mesmo tempo, nos aproximarmos da sua realidade.  

Em seguida apresentaremos a análise dos outros dois questionários e da 

gravação em vídeo, que nos revelaram quais objetivos da ACT com enfoque CTS 

tornam-se potencialmente atingíveis quando se introduz a discussão sobre 

Computação Quântica no Ensino Médio. 

Para a identificação dos sujeitos adotaremos a notação alfanumérica com a 

letra E antecedendo o número na análise dos questionários e do debate e para 

identificar os grupos adotaremos a letra G. 

 

4.1 Avaliação da Problematização Inicial 

 

Com a finalidade de avaliar a Problematização Inicial analisamos o Segundo 

Questionário, no qual os estudantes foram convidados a elaborar perguntas 

(problemas) sobre o que haviam pesquisado da Internet.  

 Na primeira categoria procuramos identificar alguma reflexão dos 

participantes sobre sua própria realidade. Na segunda adotamos o conceito de 

curiosidade epistemológica de Freire (2001) para caracterizar a predisposição 
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manifestada pelos estudantes para a discussão do tema. 

4.1.1 Reflexões sobre a situação atual 

Para que haja o envolvimento do educando com a problematização é 

necessário que o tema provoque alguma reflexão sobre a sua realidade. Ao 

refletirem sobre o computador quântico, os participantes do grupo 3 questionaram: 

Será melhor do que agora? Qual é o nome do de hoje? (G3) 

Ou seja, a expectativa de um novo computador fez com que refletissem 

sobre o computador atual tentando nominá-lo, questionando, inclusive, a 

possibilidade de haver um melhor, idéia talvez antes inconcebível. Algumas 

questões práticas também representam reflexões sobre a realidade, como no 

problema: 

O computador do futuro, será que ele vai ser mais útil em vigilância 
de residências e de setores, bairros etc? (G1) 

Este também é um problema autêntico e demonstra a preocupação com a 

utilidade do computador na garantia de condições de segurança. Questões relativas 

ao acesso à tecnologia do computador também foram expressas, como no exemplo: 

Será que o computador quântico vai ser caro? (G1) 

Essa pergunta sobre o custo do computador do futuro surgiu devido à 

comparação com o primeiro computador, que financeiramente era inviável às 

pessoas comuns. Outro questionamento foi sobre a estrutura física do computador 

do futuro:  

Como será o primeiro computador do futuro? Qual será seu 
tamanho? (G4) 

Essas indagações levaram os estudantes a duvidarem se efetivamente terão 

acesso ao computador quântico, utilizando para fundamentarem seus 

questionamentos os fatores tecnológicos e históricos, já que a elaboração destas 

perguntas foi no momento em que eles tiveram que pesquisar a história do 

computador na sala de informática (ver a descrição do primeiro momento no 

capítulo 3). Em suas pesquisas haviam constatado que os primeiros computadores, 

além de caros, eram do tamanho de uma sala inteira e, se assim fosse para o 

primeiro computador quântico, este seria inviável para suas residências.  

4.1.2 Curiosidade epistemológica 

Nesta categoria avaliamos um dos objetivos da metodologia dos três 

momentos que é provocar o envolvimento do estudante com o tema a ser estudado 
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reconhecendo que há problemas a serem resolvidos e, para isso, um novo 

conhecimento precisa ser introduzido. O conceito de curiosidade epistemológica, 

proposto por Freire (2001), vem ao encontro do que é esperado em uma 

alfabetização científica e tecnológica no que diz respeito ao questionamento crítico 

que o estudante precisa fazer em relação ao tema que ele pretende, ou não, 

aprender.  

Sobre o funcionamento do computador quântico, surgiram problemas como: 

[...] será que ele vai estar tão sofisticado que vai poder ser usado 
pelo pensamento, com um aparelho na cabeça comandamos o 
computador? (G1) 

Embora o conteúdo científico da pergunta seja questionável, essa 

preocupação surgiu espontaneamente, ou seja, trata-se de um problema autêntico, 

elaborado pelo grupo. Outros questionamentos indicam que o tema foi considerado 

interessante, mesmo sem o conhecimento conceitual do que seria Computação 

Quântica: 

Como será o computador do futuro? Já sabemos o nome dele que é 
quântico, mas como ele será, sua forma, sua agilidade? (G3) 

Neste caso os participantes fizeram um questionamento que seus saberes 

iniciais não conseguem responder. Para compreender porque o computador é 

chamado “quântico” serão necessários novos conceitos. 

 

4.2 Avaliação do potencial da CQ para a ACT com enfoque CTS 

 

Para construir as categorias de análise procuramos identificar elementos da 

ACT com enfoque CTS que tenham sido potencializadas pelo ensino de CQ. 

Construímos cinco categorias: conhecimentos conceituais de Física; compreensão 

do computador quântico; utilização crítica da tecnologia; implicações sociais da 

Ciência e da Tecnologia e consciência crítica dos limites da Computação Quântica. 

 

4.2.1 Conhecimentos conceituais de Física 

No que se refere à computação quântica, os conhecimentos mínimos que os 

estudantes deveriam compreender seriam o fenômeno de interferência e a 

superposição dos estados quânticos. Outro ponto importante para discutir as 
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dificuldades de se construir um computador quântico é o “problema da medida” na 

Física Quântica. Os estudantes deveriam entender que quando tenta-se observar 

por qual fenda o elétron passou, no experimento da dupla fenda, o padrão de 

interferência é destruído. Essa destruição da superposição faz com que existam 

dificuldades para a implementação do computador quântico.  

Tanto na atividade extra quanto no terceiro questionário foi solicitado que os 

participantes fizessem uma descrição do experimento de dupla fenda. Como o 

experimento é complexo, pois envolve propagação de ondas e lançamento de 

elétrons, as respostas foram muitas vezes confusas: 

[...] quando as bolinhas passam por uma fenda fica uma linha e 
quando passam por duas fendas ficam duas linhas reproduzidas na 
parede. Quando as ondas passam por uma fenda aparece uma linha 
na parede e quando passam por duas fendas ocorre a interferência 
de uma onda com a outra e aí forma várias linhas na parede. No 
processo com os Elétrons o seguinte quando passavam por uma 
fenda se comportou como bolinha de gude, ou seja, ficou com uma 
linha e com duas fendas ele se comporta como nas ondas ficam 
com várias linhas, ou seja, só o ato de medir os Elétrons, destrói a 
interferência então os elétrons voltam a ser partículas. (E1) 

Este estudante compreendeu razoavelmente o conceito de interferência de 

ondas. Contudo, há uma simplificação perigosa para a interpretação do problema 

da medida, pois a expressão “voltam a ser partículas” pode representar 

compreensão equivocada, uma vez que o correto seria “voltam a se comportar 

como partículas”. Uma outra descrição corre o mesmo risco: 

Quando tento observar ele não se comporta mais como onda vira 
partícula. (E13) 

Além de afirmar que o elétron “vira partícula”, nesta descrição aparece uma 

outra dúvida sobre a compreensão do problema da medida, que se refere ao uso do 

termo “observar” que parece não ter sido interpretado como “medir”. Essa 

polissemia do termo observar é recorrente: 

Para bolinha com uma fenda no fundo vai ficar uma linha e se tiver 
duas fendas vai ficar duas linhas. Se for para as ondas uma fenda 
vai ficar uma linha luminosa e se for duas fendas vai ficar varias 
linhas e uma luminosa no meio. Mundo quântico: e os elétrons se for 
uma fenda vai ficar uma linha como uma bolinha e se for duas fenda 
vai acontecer uma interferência como as ondas. E se o elétron tiver 
sendo observado ele se comporta como as bolinhas. (E6) 

Aqui podemos perceber a compreensão do estudante E6 sobre o fenômeno 

de interferência, mas não fica claro se a expressão “sendo observado” equivale 

realmente ao problema da medida. Ainda mais comprometedora se torna a 
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confusão entre “medir” e “olhar”, como no exemplo: 

O comportamento das bolas é assim com uma fenda uma linha com 
duas fendas duas linhas. Com as ondas uma fenda aparece uma 
linha com duas fendas aberta varias linhas de interferência. Com 
eletrico com uma fenda ele se comporta como as bolinhas com duas 
fendas os eletrico se comporta como ondas aparece varias linhas 
porque quando esta olhando ele se comporta como as bolinhas com 
uma fenda uma linha com duas fendas duas linhas. (E3) 

Mesmo demonstrando pouca familiaridade com a escrita e a não 

familiaridade com o termo “elétron”, podemos perceber uma compreensão geral do 

experimento da dupla fenda, principalmente no devido uso da expressão “se 

comporta como”, para se referir ao comportamento do elétron. Todavia, a expressão 

“quando está olhando se comporta como” pode não estar bem compreendida pelo 

estudante se este estiver pensando que o elétron tem consciência e vontade própria 

para “escolher” a forma como se comportar na presença do observador. A forma 

como se deve entender esta expressão é o fato de que, quando se mede ou quando 

se tenta observar por qual fenda o elétron passou, a interferência é destruída.  

Esses dois equívocos provocados pela substituição do termo “medir”, que 

levam a falsas interpretações sobre a natureza do observador ou do próprio elétron, 

provavelmente se devem às simplificações de linguagem provenientes da animação 

do Dr. Quantum, apesar do professor ter comentado sobre as limitações da 

animação. 

4.2.2 Compreensão do computador quântico 

No quarto questionário pedimos aos participantes escreverem diferenças 

entre o Computador Clássico e o Quântico. Dentre as respostas, vimos que a 

diferença que eles perceberam foi a velocidade de processamento: 

A velocidade do computador quântico é muito maior do que o 
computador clássico porque ele utiliza a interferência que é 0 e 1 ao 
mesmo tempo.(E19) 

O estudante E19 aparentemente conseguiu atribuir à interferência o motivo 

do ganho de velocidade do computador. Ele tenta exemplificar o conceito utilizando 

a superposição de qbits. Dentro desta linha, outro participante responde: 

[...] o bit 0 ou 1 não pode ser ao mesmo tempo. [...] o conceito 
fundamental o qbit 0 ou 1 ou 0 e 1 mesmo tempo. [...] a velocidade 
do computador quântico é muito mais rápido que o clássico. (E3)  

O estudante E3 diferencia os bits quânticos dos bits clássico e, devido a esta 

diferença, sugere que a performance do Computador Quântico é maior do que o 
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Computador Clássico.  

4.2.3 Consciência dos limites da Computação Quântica  

 Essa categoria foi criada devido a indícios nas falas de alguns participantes 

de que perceberam que a CQ ainda é uma linha de pesquisa em desenvolvimento, 

tendo em conta a pesquisa que fizeram para se prepararem para o debate. Ao se 

confrontar com os que defendiam a possibilidade de se construir um computador 

quântico, o estudante E1 argumenta: 

Ei, pêra aí o computador quântico ainda está sendo estudado, não 
existe ainda não. (E1) 

            Assim esse estudante defende que ainda não existe computador quântico, 

mas essa afirmação é controversa. Alguns protótipos e chips já podem ser 

considerados quânticos como, por exemplo, o processador “Orion”, que trabalha 

com 16 qbits, e o computador “D-Wave One”, considerado o primeiro computador 

quântico desenvolvido pela empresa canadense D-Wave. Entretanto, muitos físicos 

duvidam que o Orion e o D-Wave One trabalhem dentro da perspectiva de 

processamento quântico. Mesmo observando as limitações existentes, em outro 

momento o estudante E1 defendeu haver avanços na pesquisa do computador 

quântico: 

Eu vi na internet um avanço bem grande com esse negócio da 
pesquisa do computador quântico, lá no Japão fizeram 
teletransporte entre átomos e isso eles consideram um grande 
avanço para o computador quântico. (E1) 

Outro estudante defende na inexistência do computador quântico: 

Mais pra frente pode ser que possa fazer, mas por agora não vai 
existir um computador quântico não. [...] por causa da tecnologia e 
dos avanços também. (E22) 

             O estudante E22 percebe aqui que a ciência tem uma certa dependência 

dos avanços tecnológicos, contrariando o modelo linear de desenvolvimento, para o 

qual a tecnologia é mero produto da ciência. Discutimos em sala de aula que, em 

nível teórico, o computador quântico tem grandes avanços, entretanto, em nível 

tecnológico encontramos muitos problemas como a temperatura ambiente, o 

problema da medida quântica, o problema de canais com ruídos, etc. Portanto, o 

estudante compreende que, atualmente, devido aos problemas de ordem 

tecnológica, existe uma grande dificuldade na implementação do computador 

quântico. Essas dúvidas nos levam a crer que os estudantes compreenderam que 

alguns pesquisadores acreditam na possibilidade de se construir o computador 
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quântico e outros não. 

4.2.4 Utilização crítica da tecnologia 

Nesta categoria agrupamos depoimentos que sugerem uma visão mais 

crítica da utilização da tecnologia, em especial a tecnologia do computador. Ao 

debater as possibilidades tecnológicas do computador quântico um participante 

declarou: 

[...] o computador da escola é uma tartaruga. [...] e os computadores 
quânticos são muito mais rápidos, eles trabalham com poucos 
qbits... (E10) 

Ao comparar a velocidade de processamento do Computador Clássico com o 

Quântico e identificar que o ganho de velocidade do Computador Quântico é devido 

ao uso de poucos qbits, o estudante E10 demonstra que não apenas critica o 

computador da escola, mas também compreende parte da tecnologia na qual se 

baseia. Outro participante identifica o problema do software:  

[...] sem falar que você tem que ficar mudando de computador 
sempre, o windows que tem que trocar a cada dois anos...(E1) 

O ato de questionar os computadores atuais implica em uma não passividade 

perante a utilização da tecnologia. Implica, ainda, um uso consciente, permitindo ao 

estudante comparar uma tecnologia com outra, relacionando com a necessidade ou 

não de avanços na área.   

4.2.5 Implicações sociais da Ciência e Tecnologia 

Nesta categoria observamos a capacidade de reflexão e crítica acerca da 

ciência e da tecnologia na sociedade. Durante o debate surgiram questionamentos 

sobre alguns problemas que a tecnologia do computador provoca: 

Stress e depressão, pessoas que ficam o dia inteiro no computador. 
(E20) 

Esse estudante identifica o stress e a depressão como resultantes do mal 

uso da tecnologia do computador, que gera problemas sociais como o isolamento 

das pessoas. Outros problemas sociais foram expressos pelo estudante E8:  

O computador afasta as famílias [...] provoca atentados terroristas, 
tem conteúdos mentirosos. (E8) 

Ele evidencia problemas sociais internos, familiares, e problemas sociais que 

abrangem a grande população, como a violência em grandes proporções. Este 

estudante manifesta, ainda, posicionamento crítico sobre os conteúdos divulgados 

pela internet. Essa discussão contribui para uma possível intervenção ou 
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conscientização social perante a inserção de novas tecnologias na sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Consideramos que o ensino da Computação Quântica, sob a ótica da 

Educação Problematizadora, comporta alguns elementos potenciais para discutir a 

Alfabetização Científica e Tecnológica com enfoque nas questões que envolvem 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. Existe um flagrante interesse sobre questões 

científicas e tecnológicas que envolvem os computadores e a possibilidade de 

desenvolvimento do computador quântico provoca questionamentos ainda mais 

críticos no que diz respeito às implicações sociais da utilização dessa tecnologia.  

O levantamento do perfil nos indicou que o computador clássico está 

presente na realidade dos participantes, a maioria possui acesso e muitos utilizam 

por várias horas do dia. Acreditamos, dessa forma, ser este o motivo de 

percebermos que a comparação com o computador atual foi importante para 

mobilizar esforço cognitivo dos estudantes para o tema Computação Quântica. 

Entretanto, este levantamento nos revelou, também, que a maioria dos estudantes 

utiliza computadores sem saber o que acontece no seu interior. Isso significa que 

são usuários que até então não refletiam e nem criticavam, com propriedade, este 

equipamento tecnológico, tendo pouco ou quase nenhum conhecimento sobre o 

funcionamento do computador. 

Consideramos que alguns conceitos, como interferência e o problema da 

medida, foram minimamente assimilados. O entendimento, ainda que mínimo, 

destes conceitos básicos fornece alguns elementos para os estudantes discutirem 

os problemas científicos e tecnológicos referentes ao computador quântico, porém, 

não temos elementos para avaliar a compreensão do conceito de superposição 

quântica. 

A compreensão das diferenças entre os computadores clássicos e quânticos 

limitou-se à propriedade tecnológica velocidade de processamento. Os participantes 

aceitaram que o computador quântico será mais rápido devido aos qbits, mas não 

os associaram à maior capacidade de armazenamento de informações.  

Quanto à forma de utilização da tecnologia, percebemos que os participantes 

conseguiram desenvolver um olhar crítico sobre a utilização do computador clássico 

confrontando-o com o computador quântico. Portanto, consideramos que a 

problemática do computador do futuro contribuiu para a discussão dos malefícios e 
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benefícios do computador atual. 

Quanto às implicações sociais da tecnologia dos computadores, foram 

mencionadas algumas associadas aos computadores clássicos, porém, não foram 

mencionadas no debate as implicações sociais dos computadores quânticos, 

decorrentes, por exemplo, da mudança paradigmática da criptografia.  

Encontramos algumas dificuldades durante a realização da pesquisa, tais 

como, dois feriados, semana de planejamento dos professores e reunião de pais. 

Esses problemas, comuns a toda escola, dificultaram o planejamento da pesquisa 

impossibilitando a construção dos pôsteres que foram mencionados no item 2.3, 

resultando apenas na apresentação de dois cartazes utilizados durante o debate. 

Outra dificuldade foi em relação ao número de aulas da nossa intervenção (total de 

seis aulas), que não possibilitou tempo necessário para aprofundar nossa proposta 

de ensino devido ao grande número de conceitos novos, como portas clássicas e 

quânticas, algoritmos clássicos e quânticos, dualidade onda partícula, etc., ou seja, 

conceitos que demoram um tempo para amadurecer, o que se tornou inviável em 

apenas três aulas em uma turma de primeiro ano. Talvez em turmas de terceiro ano 

ficasse mais fácil a compreensão adequada destes conceitos, e, provavelmente, os 

resultados de aprendizagem seriam melhores se a quantidade de informações 

paralelas fosse menor. 

Dentre as dificuldades encontradas durante a realização da pesquisa a mais 

crítica foi em relação à introdução da Física Quântica por meio do experimento da 

dupla fenda com elétrons tendo como contexto a animação do Dr. Quantum. A 

experiência da dupla fenda com elétrons é apenas uma das possibilidades de 

discussão da sobreposição de estados e alertamos sobre o cuidado com a 

utilização de vídeos ou animações (como a do Dr. Quantum) para não comprometer 

a compreensão dos conceitos científicos.  

Estamos lidando com a tentativa de inserir um conceito novo (CQ) com uma 

nova abordagem (ACT) em uma escola pública que tem um currículo fechado e que 

oferece resistência à mudanças. Entretanto, a nova legislação educacional (LDB, 

PCNEM e DCNEM) sugere que o cidadão seja autônomo, com capacidade de 

negociação e possa atuar na sociedade como sujeito, com leitura crítica da 

sociedade. No artigo 35, incisos terceiro e quarto da Lei n. 9.394 de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação brasileira (LDB), uma das finalidades 

do ensino médio é o aprimoramento do educando como pessoa humana, o que 
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inclui a ética, a autonomia e a criticidade; e a compreensão dos fundamentos 

científicos e tecnológicos da produção atual. Isso implica em uma educação 

científica que tenha em vista a discussão dos conhecimentos técnico-científicos 

juntamente com as questões sociais.  

As orientações curriculares para o Ensino Médio defendem que não é 

objetivo do Ensino Médio formar Físicos e sim oportunizar aos futuros cidadãos o 

acesso da “Física como cultura e como possibilidade de compreensão do mundo” 

(p.53). Isso implica em ensinar os conceitos físicos que estão presentes dentro do 

contexto que o estudante vive, ou seja, a física presente em uma sociedade em que 

há um predomínio de aparatos tecnológicos e que carece de questões éticas e de 

cidadãos participantes.  

 Sobre o levar a Computação Quântica para o Ensino Médio, alguns 

professores diriam que não tem tempo, que existem conteúdos que devem ser 

contemplados antes de introduzir tópicos que tratam da Mecânica Quântica, ou que 

seria até imprudente falar de um computador que ainda não existe e quem sabe 

nunca existirá. Entretanto, essa questão de duvidar ou não da possível existência 

do Computador Quântico é que dá elementos para discutir a produção científica, 

sempre provisória e não linear, sujeita a erros e a retificações. Além disso, o PCN+ 

sugere a utilização de temas estruturadores, pois, segundo o documento, “escolhas 

bem feitas de conteúdos significativos assumem um papel fundamental, pois fica 

claro que não será possível trabalhar com extensas listas de conteúdos. (p. 56)”. 

Dentro do que propõe o documento o Ensino da Computação Quântica pode ser 

contemplado dentro do quinto Tema Estruturador que trata da Matéria e Radiação e 

constitui a Unidade 5.4: Eletrônica e Informática.  

Se o tema ficasse restrito à computação atual provavelmente obteríamos 

resultados muito próximos dos obtidos no que diz respeito à utilização da tecnologia 

e às implicações sociais da Ciência e Tecnologia. No entanto, o tema Computação 

Quântica tem potencial para a discussão de outras questões tecnológicas, como o 

futuro da miniaturalização, e sociais, como a fragilização da criptografia na proteção 

de dados. 
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Apêndice 1 
 

Primeiro Questionário 
 
 
1- Quantos computadores tem na sua casa? Que tipo? 
 
2- Com que finalidades você utiliza o computador? 
 
3- Você tem acesso à internet em sua residência?  Você tem acesso em algum 
outro local? 
 
4- Com que frequência você utiliza a internet? 
 
5- Para que você utiliza a internet? Quais sites você mais acessa? 
 
6- Qual é a velocidade do  processador do seu computador? 
 
7- Quanto de memória RAM seu computador dispõe? 
 
8- Qual é a capacidade do HD de seu computador? 
 
9- Qual é a diferença entre “Software” e “Hardware”? 
 
10- O que é “sistema binário”?  
 
11- O que é “algoritmo”? 
 
12- O que são “portas lógicas”? 
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Apêndice 2  
 

Segundo Questionário 
 
 
Faça uma pesquisa individual sobre a história do computador: Qual foi o primeiro 
computador e em que ano ele surgiu, como foi evoluindo o computador até os dias 
atuais, qual a perspectiva do computador para o futuro? 
 
Palavras-chave: história do computador, primeiro computador, computador do futuro 
 
Tempo de pesquisa: 30 minutos 
 
Após a pesquisa, façam grupos de quatro a cinco pessoas e elaborem questões ou 
dúvidas sobre a pesquisa que vocês realizaram. 
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Apêndice 3 
 

Terceiro Questionário 
 
 
1 - Escreva novamente o que você entendeu do experimento da dupla fenda que foi 
mostrado no filme. 
 
 
2 - Quais são as diferenças que vocês perceberam entre o computador clássico e o 
quântico? 
 

 


